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 การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู
ความเขาใจเรื่องลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและหลังการทดลองสอน 
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบซิปปา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 รวมจํานวนนักเรียน 40 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง 
ใชเวลาในการสอน 5 คาบ แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว (one -Group - pretest - posttest Design) 
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถิติที (t - test Dependent) 
 การศึกษาพบวา 
 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องลายไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบซิปปาในดาน C คือ ผูเรียนสรางความรูดวย
ตนเอง I คือ การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน P คือ ผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย P คือ ผูเรียนได
เรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเอง จากเรื่องลายไทยในระดับมากที่สุด 
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 This research aimed at comparing study thai style art achievement of prathomsuksa 
5 between pretest and posttest experimental and satisfaction of student towards CIPPA 
model method The samples were 40 prathomsuksa 5 student in semester 2 accadamic year 
2009 at Sompochkrung Anusorn (200 pee) School , Saphansung , Bangkok. The researcher 
followed the child - centered learning management plans based on the   CIPPA model and 
taugt the students for 5 periods. Each period took 60 minutes. The experimental plan was 
One - Group and pretest - posttest Deisgn. Regarding the clata analysis , the dependent t - 
test  was employed. 
 The findings of the study were as follows : 
 1. Student’s achievement between before and after studying was statistically 
different and satisfaction at 0.5 level. 
 2. Student ’s satisfaction after studing Thai style art towards CIPPA model method 
was at the highest level as 
  C   (Construction) They were self – construction of knowledge. 
  I  (Interaction) They had an interaction with the others. 
 P  (Physical participation) They had a physical participation. 
 P  (Process learning) They found a knowledge themselves. 
           A  (Application) They had a knowledge application. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมท่ีกาวไปสูยุคสมัยใหมที่มี
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณพรอม
ทั้งทางรางกาย จิตใจ โดยในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะที่มุงเนนใหเกิดการแสดงออกอยางอิสระในการ
เรียนรู ดังนั้นสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอศิลปะและสงเสริมใหผูเรียนได เรียนรู คนควา ตาม
ธรรมชาติกลุมสาระศิลปะไดตามตองการ 
 กรมวิชาการ (2546: 2) กลาววา  
 

     “ดวยลักษณะธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การเรียนรูเทคนิค วิธีการทํางาน 
ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหคิด
ริเริ่มสรางสรรค ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ กลาวคือ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เสริมสรางใหมนุษยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ชวยใหมีจิตใจงดงาม มีสมาธิ สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตมีความสมดุลอันเปนรากฐานการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ” 

 

 จากความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษาแสดงใหเห็นวา มุงเนนใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สงเสริมจินตนาการและการแสดงออกอยางอิสระ ดังนั้นสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาในกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะคือความคิดสรางสรรคที่อยูในตัวผูเรียน พรอมที่จะไดรับการกระตุนสงเสริมใหถายทอด
ความสามารถของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอาจกลาวไดวาศิลปะเปนศาสตรที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง 
 จากการศึกษาพบวา การเรียนการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษานั้น ยังไมได
ตอบสนองจุดมุงหมายเรื่องการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแสดงออกทางความคิด การแกปญหา     
การเรียนรูดวยตนเองแกเด็กมากนัก จากการประเมินผลการศึกษาศักยภาพของเด็กไทย ในปการศึกษา 
2541 ของกรมวิชาการ (2546: 7)  พบวา  
 

     “นักเรียนในระดับประถมศึกษามีศักยภาพในดานทักษะการคิดต่ํา เด็กไทยคิดไมเปน สงผลให
แกปญหาไมได ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลจากการจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลางการเรียน 
เนนการใหความรู การใหนักเรียนทองจําเปนสําคัญ ไมไดฝกใหเด็กเกิดทักษะการคิด การ
แกปญหา ตลอดระยะเวลาที่อยูในระบบโรงเรียน และระบบวิธีการเรียนการสอนปจจุบันไมสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของครูและนักเรียน และยังพบวาโรงเรียนหลายแหงเขมงวดกับการเรียนการ
สอน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชามิไดสัมพันธกับสถานการณปจจุบัน” 



 2 

 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางตามรูปแบบการสอนซิปปา ของทิศนา  
แขมมณี เปนการจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหน่ึงท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
เปนอยางมาก กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักคิดแกปญหา ซึ่งผูเรียนจะมีสวนรวมดวยความกระตือรือรน 
และเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปานีเ้ปนวธิสีอนทีช่วยแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ําของนักเรียน ซึง่ประกอบดวยแนวคิดหลัก 5 แนวคิดประสานกันดังนี้ 
  C  มาจากคําวา  Construction หมายถึง ผูเรียนสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism 
กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูท่ีดี ควรเปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง 
  I  มาจากคําวา  Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรอืสิ่งแวดลอมรอบตวั 
 P  มาจากคําวา  Physical participation หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลือ่นไหวรางกาย  
 P  มาจากคําวา  Process learning หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรู
ที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆในกิจกรรม ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
 A มาจากคําวา  Application หมายถึง การนําความรูจากเร่ืองท่ีเรียนไปประยุกตใช จะชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม แนวคิดทั้ง 5 น้ีมาจากหลักเกี่ยวกับ
การเรียนรูที่เปนพื้นฐาน  5  ประการคือ 
 1. แนวคิดการสรางสรรคความรู (Constructivism)  
 2. แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุมและการเรยีนแบบรวมมือ (Group Process and Cooperative 
Learning)    
 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness)  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning)  
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning)  
 จะเห็นไดวาหลักการจัดการสอนแบบซิปปามีสวนชวยในการกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรู เพราะ
เปนการเปดโอกาสใหผู เรียนสรางความรูไดดวยตนเอง ในขณะเดียวกันตองใชความรวมมือใน
กระบวนการกลุมกับผูอื่น ลักษณะการเรียนรูท่ีเปนกระบวนการและนําความรูที่ไดจากการเรียนไป
ประยุกตใช ความสอดคลองกับเน้ือหาและธรรมชาติของวิชาทัศนศิลป ซึ่งลักษณะธรรมชาติของกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ การเรียนรูเทคนิค วิธีการทํางาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทําให
ผูเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหคิดริเริ่มสรางสรรค ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 
(กรมวิชาการ.  2546: 4) 
 นอกจากนี้กรมวิชาการ (2546: 4 - 6) ยังไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนสาระการเรียนรูทัศนศิลป 
ชวงชั้นท่ี 2ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6วาตระหนัก ชื่นชมคุณคาของศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากลและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 ศ. 1.2 
กําหนดวา เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา
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ไทยและสากล รวมทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวังของกลุมสาระทัศนศิลปในสถานศึกษาที่ใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน คือ รัก ช่ืนชม พึงพอใจและยอมรับในความงามความประณีตความละเอียดออน
ของศิลปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  
 การเรียนรูเรื่องศิลปะลายไทยเปนเนื้อหาสาระในรายวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลปที่กลุมสาระศิลปะ
โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) จัดใหมีการเรียนการสอนกับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ซึ่งเปนแนวคิดการ
การอนุรักษศิลปะไทย ที่กลุมสาระศิลปะมีความสําคัญที่ตองใหนักเรียนไดเรียนรู ซึ่งสะทอนกับคุณภาพ
ผูเรียนของกรมวิชาการตามที่กลาวไวขางตน 
 บุญทอง  อิ่มลาภผล  (2545) กลาวถึงศลิปะลายไทยวา 
 

      “ ศิลปะไทยเปนศิลปะที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชาติไทย ที่มีมาแตโบราณกาล ได
มีพัฒนาการและสืบทอดมาจนถึงปจจุบันน้ี ศิลปะไทยอันวิจิตรงดงาม เกิดจากภูมิปญญาและฝมือ
ของชางศิลปไทย โดยไดรับความบันดาลใจจากรูปทรงของธรรมชาติ จากพืช พันธุขาว สรรพสัตว 
และสิ่งท่ีปรากฏตามธรรมชาติ ไดแก ดอกไม ตาไม เถาวัลย กอไผ เปลวไฟ มนุษยและสัตว 
นํามาประดิษฐดัดแปลงใหเปนลวดลายตางๆ ” 

   

 แตปญหาของการสอนเนื้อหาดังกลาวก็คือนักเรียนไมคอยเขาใจรูปแบบ ลักษณะลายไทยเทาใด
นัก สังเกตไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหนวยการเรียนรูนี้ต่ํามาก 
 จากปญหาเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจต่ํา และปญหาสวนนี้เปนปญหา
ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) ดวยเชนกัน นอกจากนี้ลักษณะของเนื้อหาวิชาในเร่ือง
ลายไทยและผลการเรียนรูที่คาดหวังที่มุงใหผูเรียนใชแนวความคิดของตน คิดวิเคราะหและทําความเขาใจ
กับรูปแบบของลายไทย ก็ยังเปนปญหาที่ยากตอการสรางความเขาใจใหเกิดกับผูเรียน จึงตองอาศัย
กระบวนการจัดการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อสรางสรรคความรู และเนน
กระบวนการในการเรียนรูที่จะเสริมสรางความเขาใจเน้ือหาในลักษณะนี้เปนอยางมากซึ่งกระบวนการสอน
แบบซิปปา เปนกระบวนการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมและเนนกระบวนการ
กลุม จึงเปนวิธีสอนที่มีความเหมาะสมที่นาจะนํามาใชทดลองสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
ความรูความเขาใจเร่ืองลายไทยอยางมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลปเรื่องลายไทยกอนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยรูปแบบการสอนซิปปา 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพือ่เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ืองลายไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5
กอนและหลังโดยวิธีการสอนแบบซิปปา  
 2. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอวิธีการสอนแบบซิปปา 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่งลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอน
และหลังการจดักิจกรรมโดยวิธีการสอนแบบซิปปา มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 2. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนตอวธิีการสอนแบบซิปปา 
 3. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 จํานวน 120 คน 
 2. กลุมตวัอยางประชากรไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการสุมตัวอยางอยางงาย 
จํานวน 40 คน 
 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี ้คือ  
  3.1  ตวัแปรตน ไดแก วธิีการสอนซิปปา  
  3.2  ตวัแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองลายไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรือ่งลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนจะสูงกวา
กอนเรียนโดยวิธีการสอนแบบซิปปา  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอวธิีการสอนของครูแบบซิปปา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

กระบวนการจดัการเรียนรูเร่ืองลายไทยใชวิธี
สอนแบบซิปปา 

 ความพึงพอใจของนักเรียนตอกระบวนการ
จัดการเรียนรูเรื่องลายไทยใชวธิีสอน 

แบบซิปปา 

ผลสัมฤทธิ์เรือ่งลายไทย 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 5  
 2. วิธีการสอนแบบแบบซิปปา หมายถึง การสอนที่กระตุนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดย
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในกิจกรรมของการเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองแลวนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเรียนขั้นตอไป 
 C  คือ  Construction หมายถึง ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
 I  คือ  Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่นโดยการปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 
 P  คือ  Physical participation หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลือ่นไหวรางกาย  
 P  คือ  Process learning หมายถึง การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 
 A คือ Application หมายถึง การนําความรูไปประยุกตใช  
 วิธีการสอนแบบซิปปา มีขั้นตอนดังนี ้ 
 ขั้นที ่1 ทบทวนความรูเดิม 
 -  ผูสอนดึงความรูเดิมเพื่อใชในการเช่ือมโยงกับความรูใหม  เชน  การถาม ตอบ สํารวจความ
สนใจ ความตองการของผูเรียน การใชสื่อการสอน 
 ขั้นที ่2 แสวงหาความรูใหม 
 -  ผูเรียนแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ และรวบรวมขอมูลความรูใหม
จากแหลงความรู เชน การตั้งคําถามทาทายความคิด การกระตุนใหเกิดความขัดแยงทางความคิด 
การศึกษาจากเอกสาร 
 ขั้นที ่3 ศึกษาความรูใหมและเชือ่มโยงความรูเดิม 
 -  ผูเรียนทําความเขาใจกับขอมูลความรูใหมที่หามาไดเพื่อสรางความหมายของขอมูล 
หรือประสบการณใหมโดยเชื่อมโยงความรูเดิม เชน การฝกกระบวนการคิด เปรียบเทียบ จําแนก ตีความ 
ขยายความ สรุป  
 ขั้นที ่4 แลกเปลี่ยนความเขาใจ 
 -  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ความคิด อาศัยกลุมเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรูความ
เขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น เชน การปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม  
 ขั้นที ่5 สรุปและจัดระเบียบความรู 
 - ผูเรียนสรุปจัดระเบียบความรูที่ไดรับ ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปน
ระเบียบ เชน การคิดวิเคราะห สรุปประเด็นปญหา 
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 ขั้นที ่6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
 - ผูเรียนแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการตรวจสอบความรูของผูเรียน
สงเสริมผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค เชน ทําแบบฝกหัด 
 ขั้นที ่7 การประยุกตใชความรู 
 - ผูเรียนนําความรูความเขาใจของตนไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ เพื่อเพิ่มความเขาใจ 
ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ เชน ใหผูเรียนแกปญหาที่หลากหลายตางจากการเรียนรูในเรียน นักเรียน
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม กระตุนใหศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
 3. ความพึงพอใจหมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนตามขั้นตอนของซิปปา 
(CIPPA) วานักเรียนมีความพึงพอใจในขั้นตอนการสอนนั้นในระดับใด โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการ
สอนตางๆ ดังนี้ 
 C คือ Construction หมายถึง ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
 ขั้นที ่1 ทบทวนความรูเดิม 
 -  ผูสอนดึงความรูเดิมเพือ่ใชในการเชือ่มโยงกับความรูใหม   
 ขั้นที ่2 แสวงหาความรูใหม 
 -  ผูเรียนแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลหรอืแหลงความรูตางๆ 
 ขั้นที ่3 ศึกษาความรูใหมและเชือ่มโยงความรูเดิม 
 -  ผูเรียนทําความเขาใจกับขอมูลความรูใหมท่ีหามาไดเพือ่สรางความหมายของขอมูล หรือ
ประสบการณใหมโดยเชื่อมโยงความรูเดิม  
 I คือ Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่นโดยการปรึกษาหารือกับเพือ่นรวมชั้นเรียน 
 ขั้นที ่4 แลกเปลี่ยนความเขาใจ 
 -  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นในกลุม อาศยักลุมเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของตน 
 P คือ Physical participation หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย  
 P คือ Process learning หมายถึง การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ขั้นที ่5 สรุปและจัดระเบียบความรู 
 - ผูเรียนสรุปจัดระเบียบความรูท่ีไดรับ ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรยีนใหเปน
ระเบียบ เชน การคิดวิเคราะห สรุปประเด็นปญหา 
 ขั้นที ่6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
 - ผูเรียนแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการตรวจสอบความรูของตน 
 A คือ Application หมายถึง การนําความรูไปประยุกตใช  
 ขั้นที ่7 การประยุกตใชความรู 
 - ผูเรียนนําความรูความเขาใจของตนไปประยุกตใชในสถานการณตางๆเพื่อเพิ่มความเขาใจ 
ความชํานาญในเรื่องนัน้ๆ  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้ 
 1. เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการสอนตามแนวคิด Constructivism 
  1.1 ความหมายของ Constructivism 
  1.2 หลักการสรางความรูตามแนวConstructivism 
  1.3 ทฤษฎีการเรยีนรูตามแนวคิดการสรางองคความรู Constructivism 
  1.4 หลักสําคัญในการจัดกระบวนการสงเสริมการเรียนรูแบบ Constructivism 
 2. เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  
  2.1 ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
  2.2 หลักการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  
  2.3 กระบวนการจดัการเรียนรูแบบซิปปา 
  2.4 แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  
  2.5 การวัดและการประเมินผลแบบซิปปา  
  2.6 บทบาทของครูในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
  2.7 บทบาทของผูเรียนในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซปิปา 
 3. ลายไทย 
  3.1 ลายไทย 
  3.2 ความเปนมาของลายไทย 
 4. ความพึงพอใจในการเรียนรู 
  4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
 5. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
  5.1 งานวิจยัเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  
  5.3 งานวิจยัเกี่ยวกับความสามารถทางการเรยีนรูของชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
  5.4 งานวิจยัเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู 
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1.  เอกสารที่เกีย่วของกับการสอนตามแนวคิด Constructivism 
 1.1  ความหมายของ Constructivism 
 แนวคิด Constructivism ยังไมปรากฏวามีการกําหนดใชคําศัพทภาษาไทยอยางเปนทางการมี
เพียง ชัยอนันต  สมุทธวณิช (2540: 9) เรียกวา วิษณุกรรมนิยม  
 สุนทร สุนันทชัย (2540: 25) เรียกวา นิรมิตนิยม ซึ่งแปลงวา สราง แปลง ทํา ซึ่งตรงกับ คําวา 
Construct ซ่ึงเปนคํากริยาแปลวา to build, to devise ตามคําแปลใน New Word Doctionary หมายถึง 
ทฤษฎีท่ีเนนความสําคัญของผูเรียนในฐานะเปนการสรางความรู  
 วารินทร  รัศมีพรหม (2542: 180) ใหความหมายของ คําวา Constructivism วาเปนทฤษฎีสราง
ความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
 ฟอสนอต (Fosnot. 1996: 6) กลาววา Constructivism เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและการเรียนรู
และเปนการบรรยายโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา มานุษยวิทยาวา ความรูคืออะไรและได
ความรูมาอยางไร ทฤษฎีจึงอธิบายความรูวาเปนสิ่งชั่วคราวมีการพัฒนา ไมเปนปรนัยและถูกสรางขึ้น
ภายในตัวคนโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคม และวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎีนี้ถูกมองวา เปน
กระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตัวเอง ในการตอสูกับความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางความรูเดิมท่ีมี
อยูกับความรูใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม เปนการสรางตัวแทนใหม และสรางโมเดลของความจริง โดยคน
เปนผูสรางความหมายดวยเครื่องมือและสัญลักษณทางวัฒนธรรม เปนการประนีประนอมความหมายที่
สรางขึ้นโดยผานกิจกรรมทางสังคม ผานการรวมมือ แลกเปลี่ยนความคิดทั้งท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย 
 จากความหมายของ สรุปไดวา การเรียนรูตามแนว Constructivism หมายถึง การเรียนรูที่
วางรากฐานที่วา กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูสราง (Constructing) จาก
ความรูเดิมที่มีอยูแลวนํามาบูรณาการเสริมสรางใหมดวยโครงสรางทางปญญา แลวจึงเกิดเปนองคความรู
ใหม (New - Concept) 
 
 1.2  หลักการสรางความรูตามแนวConstructivism 
 แนวคิดของทฤษฎี (Constructivist Theory) หรือคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) เปน
ทฤษฎีท่ีวาดวยการเรียนรูโดยการกระทําของตนเอง (Theory of Active Knowing) ซึ่งมีแนวคิดหลักดังนี้ 
เพียเจต (ไพจิตร  สะดวกการ. 2539: 22; อางอิงจาก Piaget. 1965) กลาววา 
   (1) ความรูคือโครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นเพื่อคลี่คลายสถานการณปญหาที่
เผชิญอยูโดยมีการตรวจสอบวาสามารถนําไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอื่นๆ ที่อยูในกรอบ
โครงสรางเดียวกันได 
   (2) ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการที่ตางๆ โดยอาศัยประสบการณเดิมโครงสราง
ทางปญญาที่มีอยูและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเร่ิมตน 
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   (3) ครูมีหนาที่จัดการใหผูเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของผูเรียนเอง 
ภายใตขอสมมติฐาน ตอไปนี้ 
    (1) สถานการณทีเ่ปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยง
ทางปญญา 
    (2) ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจภายในใหเกิดกจิกรรมไตรตรองเพือ่
ขจัดความขัดแยงน้ัน 
    (3) การไตรตรองบนฐานแหงประสบการณและโครงสรางทางปญญาทีมี่อยูเดิม
ภายใตการมปีฏิสัมพันธทางสังคมกระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
 การสรางความรูตามแนวคดิของทฤษฎเีปนวงจรซึ่งแสดงดวยแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณและโครงสรางทางปญญาทีมี่อยูเดิม 
 

ภาพประกอบ 1 วงจรการสรางความรูตามแนว Constructivism 
 
 จากแผนภาพนี้จะเห็นไดวาประเด็นหลักของวงจรการสรางความรูตามแนวคิดของทฤษฎี 
Constructivism คือ ความขัดแยงทางปญญา ดังนั้น หนาที่หลักของครูในแนว จึงไดแกการหากลวิธี
กระตุนใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา อันเปนองคประกอบหลักในการนํามาซึ่งองคประกอบอื่นใน
วงจรการสรางความรูของผูเรียน และโครงสรางทางปญญาที่ผูเรียนสรางขึ้นใหมจะทําหนาที่เปนโครงสราง
ทางปญญาท่ีมีอยูเดิมสําหรับปญหาใหมตอไป 
 
 
 

ปฏิสัมพันธ
ทางสังคม 

สถานการณ 
ที่เปนปญหา 

ความขัดแยง 
ทางปญญา 

แรงจูงใจ 
ภายใน 

กิจกรรม
ไตรตรอง

โครงสราง 
ทางปญญาที ่
สรางขึ้นใหม 
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 1.3 ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดการสรางองคความรู Constructivism 
 เดวิด เจนเนอร มารติน (ชื่นทิพย อารีสมาน. 2545: 17; อางอิงจาก David Jener Martin.  
1999: 56) กลาววา ทฤษฎีการเรียนรู Constructivism จัดอยูในการเรียนรูแบบพุทธิปญญา มีหลักการวา
ผูเรียนจะตองสรางความรูขึ้นในใจเอง ผูเรียนแตละคนน้ันสามารถสรางความหมาย ความรูขึ้นภายใน
ตนเองได ครูเปนเพียงผูชวยใหผูเรียนเขาใจในกระบวนการนี้ และตองพยายามจัดหาขอมูลรวมถึงวิธีการ
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสในการคนพบขอมูลขาวสารนั้นอยางมีความหมาย 
 สุรางค  โควตระกูล (2541: 43) กลาววา ทฤษฎีของเพียเจต และวิก็อทสกี ถือเปนรากฐาน
สําคัญของ Constructivism โดยทฤษฎีของนักจิตวิทยาทั้งสองทานน้ีเปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับ
ผูเรียนวาจะตองเปนผูลงมือกระทํา จึงจะสามารถสรางความรูความเขาใจในสิ่งน้ันๆ 
 วูลฟอลค (ชื่นทิพย อารีสมาน. 2545: 15; อางอิงจาก WoolFolk. 1980: 247 - 253) กลาววา 
การเปลี่ยนแปลงทางพุทธิปญญาจะเกิดขึ้นก็ตอเ ม่ือผู เ รียนไมอยู ในสภาพสมดุลทางปญญา 
(Disequilibration) เนื่องจากไดรับขาวสารขอมูลใหม ผูเรียนจะเกิดการปรับและควบคุมพฤติกรรมของตน
เพื่อจะทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration)  
 ดังนั้นการเรียนรูตามแนวคิด Constructivism จึงมักเริ่มตนดวยการตั้งประเด็นปญหาที่ถูกตั้งขึ้น
มาอาจจะมาจากการจัดเตรียมของครู หรือครูและนักเรียนชวยกันคิดขึ้นมา จากนั้นครูผูสอนจะเปนผูให
คําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการจัดการกับปญหานั้น และท้ังสองทานยังใหความเห็นวาการเรียนรูมี
คุณลักษณะทางสังคมคือเกิดความรูโดยการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในหลักการของการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมนี้ไดมีการเสนอใหมีการใชการเรียนแบบรวมมือ (Coopertive) ในหองเรียน 
 
 1.4  หลักสําคัญในการจัดกระบวนการสงเสริมการเรียนรูแบบ Constructivism 
 เบรน, เจมส, ไรอันดา (ชื่นทิพย อารีสมาน. 2545: 19; อางอิงจาก Brent, Jemes; & Rionda. 
1995: 34) กลาววา การที่จะสรางใหเด็กเปนผูรูจักคนควาและทดลองไดนั้นสวนหนึ่งตองไดรับการ
สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูประการแรกคือการเชื่อมโยงความคิดของผู เ รียนกับสิ่ง ท่ีเคยมี
ประสบการณการเชื่อมโยงใหมกับสิ่งท่ีเด็กมีความสนใจและเคยไดพบเห็นมาแลว ในมุมมองของ 
Constructivism นั้นมีความเชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นภายในแตละบุคคลโดยเกิดจากการปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทั่วไปในโลกโดยมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1. ความรูเดิมท่ีเคยผานมา 
 2. ความรูใหม ไดแกเนื้อหาที่ผูเรียนจะไดรับ 
 3. กระบวนการทางสติปญญาที่ใชทําความเขาใจในความรูหรือประสบการณใหมท่ีไดรับแลวไป
ประยุกตใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูเม่ือผูเรียนไดรับความรูหรือประสบการณใหม 
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 เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ  (2544: 7 - 9) ไดใหความเห็นวาในกระบวนการทางสติปญญาของ
ผูเรียนที่จะทําความเขาใจกับความรูใหมนั้นตองอาศัยโครงสรางทางสติปญญาที่สามารถจัดลําดับความ
กวางและความลึกทางดานสังคมศาสตรน้ันได 3 ประเภทใหญ คือ 
 1. ขอเท็จจริง (Fact) เปนความเขาใจขั้นตนที่เปนนามธรรมมากที่สุดสําหรับความรูและเนื้อหา
ตางๆ 
 2. ความคิดรวบยอด (Concept) เปนความเขาใจท่ีมีความลึกมากกวาขอเท็จจริง สามารถบอก
ลักษณะโดยรวมของสิ่งตางๆ ไดอยางเดนชัดมากกวา 
 3. หลักการ (Generalization) เปนความเขาใจในเนื้อหาสาระในระดับท่ีสามารถอธิบาย
ความสัมพันธของความคิดรวบยอดตางๆจนเปนหลักการที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 
 วารีรัตน  แกวอุไร (2541: 17 - 21) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีสรางความรูใหม
โดยผูเรียนเองโดยมีความเห็นสอดคลองกันคือ การที่ผูเรียนจะสรางความรูขึ้นมาไดโดยผานกระบวนการ
ของความสมดุล (Equilibration) กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีการปะทะกับสิ่งแวดลอม บุคคล เหตุการณ และ
สิ่งอื่นๆ จะทําใหผูเรียนเกิดการซึมซาบ (Assimilation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนได
ปะทะและเกิดการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจะทําใหเกิดการดูดซึม เอาประสบการณและสิ่งใหมๆ เขาสู
สมองที่มีความเขาใจ ความทรงจํา ความรู และประสบการณเดิมที่มีอยูซึ่งอาจจะมีความเหมือนหรือ
คลายคลึง และอาจจะขัดแยงกับสิ่งใหม ท่ีไดรับเขาไป ทําใหเกิดการปรับประสบการณใหมท่ีไดซึมซาบ
เขาไปใหเขากับโครงสรางความรูเดิมท่ีมีอยูแตหากไมสามารถปรับประสบการณใหเขากันไดก็จะสราง
โครงสรางขึ้นมาใหมเพื่อท่ีจะปรับประสบการณใหมสามารถเขากันไดกับประสบการณเดิม ในกระบวนการ
นี้เรียกวา การปรับโครงสรางทางปญญา (Accommodation) ผูเรียนจะสรางรูปแบบ หรือตัวแทนของสิ่งที่
เกิดขึ้นในสมองของผูเรียนซ่ึงจะแตกตางกันออกไปในแตละคน โดยมีครูผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เพื่อชวย
ใหผูเรียนสามารถปรับโครงสรางทางปญญาที่เกิดขึ้นภายในสมองและมีความหมายตอความเปนจริง ทํา
ใหผูเรียนสามารถปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมมากขึ้นตามระดับอายุ ซึ่งก็คือพัฒนาการทางปญญา
นั่นเอง อยางไรก็ดีโครงสรางทางปญญาของผูเรียนที่เกิดขึ้นจะสามารถเชื่อมโยงและมีความหมายก็ตอเม่ือ
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูและผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง (Self - Regulated 
Learning) 
 สรุปไดวาแนวคิดหลักของทฤษฎี Constructivism คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมให
ผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งทฤษฎีดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา 
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2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA) 
 2.1 ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง : ซิปปา (CIPPA) หรือรูปแบบการ
ประสานหาแนว โดย ทิศนา  แขมมณี 
 ทิศนา  แขมมณี (2543: 17) กลาวถึงความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบซิปปา โมเดล 
(CIPPA MODEL) วา 
 

     “ไดพัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากประสบการณที่ไดใชแนวคิดทางการศึกษาตางๆ ในการสอนมาเปนเวลาประมาณ  
30 ป และพบวาแนวคิดจํานวนหนึ่งสามารถใชไดผลดีตลอดมา จึงนําแนวคิดมาประสานกัน ทําใหเกิดเปนแบบ
แผนขึ้นแนวคิดดังกลาวไดแก 1 แนวคิดการสรางความรู 2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุมและการเรียนรู
แบบรวมมือ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู 4 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและกระบวนการ และ  
5 แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนการเรียนรู ” 

 
  ทิศนา  แขมมณี (2543: 17) กลาวถึงแนวคิดน้ีในการจดัการเรียนการสอนวา 
 

      “ กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (construction of knowledge) ซ่ึง
นอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและพึ่งตนเองแลว ยังตองพ่ึงการปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพ่ือน 
บุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ตางๆ จํานวนมาก
เปนเครื่องมือในการสรางความรู นอกจากนั้นการเรียนรูจะเปนไปอยางตอเน่ืองไดดี หากผูเรียนอยูในสภาพที่มี
ความพรอมในการรับรู มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัว ไมเฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถชวยใหผูเรียนอยูในสภาพดังกลาว
ไดก็คือ การใหมีการเคลื่อนไหวทางรางกาย (physical participation) อยางเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะ
ดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เปนการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง และความรูความเขาใจที่
เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนมากขึ้น หากผูเรียนมีโอกาสนําความรูน้ันไปประยุกตใช (application) ใน
สถานการณที่หลากหลาย ดวยแนวคิดดังกลาว จึงเกิดแบบแผน “ CIPPA ” ขึ้น ซ่ึงผูสอนสามารถนําแนวคิดทั้ง 5 
ดังกลาวไปใชเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหมีคุณภาพได โดยมี
รายละเอียดของรูปแบบมีดังนี้ 
     C คือ Construction หมายถึง กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความ
เขาใจ เกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา 
     I  คือ Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับผูอื่น เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
     P คือ Physical participation หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคล่ือนไหวรางกาย โดยการทํากิจกรรมใน
ลักษณะตางๆ 
     P คือ Process learning หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซ่ึง
เปนทักษะที่ จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 
กระบวนการพัฒนาตนเอง 
     A คือ Application หมายถึง การนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมเติม 
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ เปนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูหลายดาน” 
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 สรุปไดวาความหมายของการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) คือการใหผูเรยีนสรางความรู
ดวยตนเองโดยการมีปฏิสัมพันธกบัผูอื่น โดยการทํากจิกรรมตางๆ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเองแลวสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการเรียนขั้นตอไป 
 
 2.2 หลกัการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 ทิศนา  แขมมณี (2545: 281 - 282) กลาวถึงหลักการจดัการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) วา 
 

     “ซิปปา (CIPPA) เปนหลักการในการจัดการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ใหแกผูเรียน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” น้ีสามารถใชวิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย ซ่ึงอาจจัดเปน
แบบแผนไดหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งที่ผู เขียนไดนําเสนอไวและไดมีการนําไปทดลองใชแลวไดผลดี 
ประกอบดวยข้ันตอนดําเนินการ 7 ข้ันตอนดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม 
     ขั้นนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยง
ความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซ่ึงผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย 
     ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม 
     ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ ซ่ึงครูอาจจัดเตรียม
มาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 
     ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหม / และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  
     ขั้นนี้เปนข้ันที่ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล / ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสราง
ความหมายของขอมูล / ประสบการณใหมๆโดยใชกระบวนการตางดวยตนเอง เชน การใชกระบวนการคิด และ
กระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยง
ความรูเดิม 
     ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
     ขั้นนี้เปนข้ันที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรู
ความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น และไดรับ
ประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอมๆ กัน 
     ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 
     ขั้นนี้เปนข้ันของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปน
ระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย 
     ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ / หรือการแสดงผลงาน 
     หากนําความรูที่ไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ ข้ันนี้จะเปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตนเองและชวยสงเสริม
ใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได ข้ันนี้จะเปนข้ันปฏิบัติ และมีการ
แสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย 
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     ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 
     ขั้นนี้เปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ที่
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องนั้นๆ หลังจาก
การประยุกตใชความรู อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกคร้ังก็ได หรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานใน
ขั้นที่ 6 แตนํามารวมแสดงในตอนทายหลังข้ันการประยุกตใชไดเชนกัน 
     ขั้นตอนตั้งแตข้ันที่ 1 – 6 เปนกระบวนการของการสรางความรู (construction of knowledge) ซ่ึงครูสามารถ
จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (interaction) และฝกฝนทักษะกระบวนการตางๆ 
(process learning) อยางตอเน่ือง เน่ืองจากข้ันตอนแตละข้ันตอนชวยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลายที่มี
ลักษณะใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณ และทางสังคม อยางเหมาะสม อันชวย
ใหผูเรียนตื่นตัว (active) สามารถรับรูและเรียนรูไดอยางดี จึงกลาวไดวาขั้นตอนทั้ง 6 มีคุณสมบัติตามหลักการ 
CIPP สวนขั้นตอนที่ 7 เปนข้ันตอนที่ชวยใหผูเรียนนําความรูไปใช (application) จึงทําใหรูปแบบนี้มีคุณสมบัติ
ครบตามหลัก CIPPA 
     ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล ผูเรียนจะเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียน สามารถ
อธิบาย ชี้แจง ตอบคําถามไดดี นอกจากนั้นยังไดพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การทํางาน
เปนกลุม การสื่อการ รวมทั้งเกิดความใฝรูดวย” 

      

 ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียน
คนควา รวบรวมขอมูล สรางความรูดวยตนเอง พรอมทัง้นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
 
 2.3  กระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  
 ทิศนา  แขมมณี (2544: 34) ไดกลาวถึงลักษณะกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญเพื่อ
ชวยใหครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรยีนรูใหมีคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
 1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกายและอารมณ จิตใจ กระบวนการเรียนรูควรมี
ความหลากหลาย ใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (Physical movement) เปนระยะตามความเหมาะสม
กับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผูเรียน การเคลื่อนไหวอาจเปนการเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกลามเนื้อ
ตางๆ ไดแก 
  1.1 การเคลื่อนไหวอวัยวะ / กลามเนื้อมัดยอย (Fine Moter movement) เชน กิจกรรม การ
เขียน การฟง การพูด การวาดภาพ การพับกระดาษ การเชิดหุน การรองเพลง 
  1.2 การเคลื่อนไหวอวัยวะ / กลามเนื้อมัดใหญ (Gross Moter movement) เชน กิจกรรม
การยายกลุม ยายเกาอี้ จัดโตะ การกระโดด การวิ่ง การเลนเกมตางๆ 
 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะ
หลากหลายเอื้ออํานวยใหผูเรียนเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการ
เรียนรูมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว ไวตอการรับรู ขอมูล ขาวสาร 
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 2. เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา อารมณและจิตใจ กระบวนการเรียนรูควรมี
ลักษณะที่กระตุนและทาทายความคิดของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการจดจอ ผูกพันกับสิ่งท่ีคิดซึ่งจะสงผล
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การเรียนรูทางสติปญญานี้แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 การเรียนรูเนื้อหาความรูตางๆ (Contents or Knowledge) ซึ่งไดแกการเรียนรูขอมูล 
ขอเท็จจริงและความรูตางๆ ที่ผานมาในอดีต ครูมักจัดการเรียนรูแบบครูเปนสําคัญ คือ ครูเปนผูมีความรู 
ทําหนาที่ถายทอดความรูใหผูเรียน ผูเรียนเปนผูรับความรู โดยครูหวังวาการถายทอดความรูของตนจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและนําความรูไปใชได ซ่ึงในทางปฏิบัติผลที่เกิดขึ้น อาจไมเปนไปตามที่
คาดหวัง ผูเรียนจํานวนมาก มักเกิดการเรียนรูในระดับความรูความจําเทานั้น บางสวนอาจข้ึนไปถึงระดับ
ความเขาใจ และมีนอยมากที่ไปถึงขั้นการนําไปวิเคราะหและประเมินผล แสดงใหเห็นวา การถายทอด
ความรูของครูไมเพียงพอที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามตองการได ดวยเหตุนี้จึงมีผูแสวงหาแนวคิด 
แนวทางใหมๆ ท่ีจะนํามาอธิบายและใชแกปญหานี้ ซึ่งแนวคิดสาํคัญน้ีไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ก็
คือ แนวคิดการสรางสรรคความรู (Constructivism) ซ่ึงเชื่อวาความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง 
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไปไดเรื่อยๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางความรู
ภายในบุคคลและการรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว เฮนเดอรสัน (Henderson. 1996: 6 - 7) ไดอธิบายวา การสรางสรรค
ความรูมักจะตองมีองคประกอบ 3 สวนดวยกัน คือ จุดมุงหมายหรือความตองการของผูเรียน ความรูเดิม 
หรือสิ่งที่มีอยูเดิมของผูเรียนและสาระ หรือสิ่งใหมที่จะเรียนรู ดังนั้น จึงสามารถอธิบายในอีกนัยหนึ่งไดวา 
โครงสรางทางสติปญญาของผูเรียนประกอบไปดวยโครงสรางความรู ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและขยาย
ออกไปได โดยอาศัยองคประกอบ 3 ประการ คือ ความรูเดิมที่มีอยู ความรูใหม ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง 
ความรู ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ท่ีบุคคลรับเขาไป กระบวนการทางสติปญญา ไดแก กระบวนการ
ทางสมองที่ใชในการทําความเขาใจความรูที่รับมาและใชในการเชื่อมโยงและรับความรูเดิมและความรูใหม
เขาดวยกัน 
 ตามแนวคิดขางตน การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ก็ตอเม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลและประสบการณ
ใหมๆ เขามา และมีโอกาสไดใชกระบวนการทางสติปญญาของตนในการคิดกลั่นกรองขอมูลทําความเขาใจ
ขอมูล เชื่อมโยงขอมูล ความรูใหมกับความรูเดิม และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการ
สรางสรรคความรูนี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเองอันจะสงผลถึงความเขาใจและ
การคงความรูนั้น (Retention) การใหผูเรียนไดมีโอกาสสรรคสรางความรูดวยตนเอง ตามแนวคิดการ
สรางสรรคความรู (Constructivism) จึงเปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชในกระบวนจัดการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใหผูเรียนไดคิด ไดสรางความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสําคัญดังนี้ 
 -  ใหผูเรียนทบทวนความรูเดิม 
 -  ใหผูเรียนไดรบั / แสวงหา / รวบรวม ขอมูลประสบการณตางๆ ดวยตนเอง 
 -  ใหผูเรียนไดศกึษา คิด วิเคราะห และสรางความหมายขอมูล / ประสบการณดวยตนเองโดย
ใชกระบวนการตางๆ 
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 -  ใหผูเรียนไดสรุปและจัดระเบียบความรู / ขอมูลหรือโครงสรางความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนได
แสดงออกในสิ่งท่ีเรียนดวยวิธีการตางๆอยางหลากหลาย 
 กระบวนการดังกลาว หากเปนไปดวยการริเร่ิมของผูเรียน ริเริ่มแสวงหา ศึกษา คิดวิเคราะห
สรางความหมายและจัดระเบียบความรูดวยตนเอง การสรางสรรคความรูน้ันก็จะยิ่งมีความหมายแก
ผูเรียนมากขึ้น 
  2.2 การเรียนรูทักษะกระบวนการ (Process Skills) ไดแกการเรียนรูทักษะตางๆ ท่ีเปน
เครื่องมือท่ีจําเปนในการเรียนรู 
 3. เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคมและอารมณ กระบวนการจัดการเรียนรูจึงควรเปด
โอกาสใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับสิ่งแวดลอมรอบตัว การปฏิสัมพันธจะชวยใหผูเรียนไดรับ
ขอมูลเขามามาก สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 
 กระบวนการจัดการเรียนรูตามรปูแบบซปิปา 
 กระบวนการจดัการเรียนรูตามหลัก “CIPPA” ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนนิการ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อชวยให
ผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยง ความรูใหมกับความรูเดิมของตน 
 ขั้นที ่2 การแสวงหาความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลตางๆ เพือ่ใหผูเรียนไดแสวงหา 
 ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของ
ขอมูล/ประสบการใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเองใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมใน
การอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
 ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม เปนขั้นท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบ ความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอื่นและไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอื่นไป
พรอมๆ กัน 
 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู เปนขั้นของการสรุปความรูท่ีไดรับทั้งหมดทั้งความรูเดิม
และความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจาํสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย 
 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน เปนขั้นที่จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานสราง
ความรูของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูท่ีได 
ขั้นนี้จะเปนขั้นปฏิบัติและมีการแสดงผลงานที่ไดรับปฏิบัติดวย  
 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝน การนําความรูความ
เขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถใน
การแกปญหาและความจําในเรื่องน้ัน 
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รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซปิปา (CIPPA MODEL) 
 
 

    
 
  การมีบทบาทสวนรวม 
                     (PARTICIPATION) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

 
(PARTICIPATION) 
การมีบทบาทสวนรวม 

 

ภาพประกอบ  2  รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL 
 

 ท่ีมา: สุรางค  เจริญสขุ. (2541). แนวทางการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง. หนา 6. 
 
 
 
 
 
 
 

CIPPA MODEL 

การสรางความรู  
(CONSTRUCT) 
กระบวนการเรียนรู 
 (PROCESS) 
การแสวงหาขอมูล 

การศึกษาทําความเขาใจ 

การคิดวิเคราะห 
การตีความ 

การแปลความ 

การสรางความหมายแกตนเอง 
การสังเคราะหขอมูล 

การสรุปขอความรูไปใช 

การปฏิสัมพันธชวยกันเรยีนรู 
(INTERACTION) 

การปฏิสัมพันธชวยกันเรยีนรู 
(INTERACTION) 
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รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั CIPPA MODEL 
ผูเรียนเปนสําคัญ                 มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู 

 
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัว ตื่นใจ (Active Participation) 

 
           
 กาย (Physical)                         สติปญญา (Intellectual)                          สังคม (Social) 

    +                              +                              + 
อารมณ (Emotional)                    อารมณ (Emotional)                              อารมณ (Emotional) 
 
การเคลือ่นไหวรางกาย                  การสรางสรรคความรู                              การปฏิสัมพันธ 
(Physical Movement)             (Constructing of Knowledge)                          (Interaction) 

                             
การเรียนรูทักษะกระบวนการ 
(Process Skills Learning) 

 
                                                     ความเขาใจ 
                                                  (Understanding) 
 
                                                  การประยุกตใช 
                                                   (Application) 
 

 
                                             การใชในชวีติประจาํวัน 
                                               (Actual Practices) 
 

ภาพประกอบ  3  รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL 
 

 ท่ีมา: ทิศนา  แขมมณี. (2542). การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนศนูยกลาง CIPPA MODEL. 
หนา 12. 
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 จากเอกสารดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมาย กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูท้ังทางรางกาย สติปญญา สงัคมอารมณ 
จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
 ขั้นนํา 
  เปนขั้นที่สรางหรือกระตุนความสนใจของผูเรียน เพื่อนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนพื้น
ฐานความรูเดิมของผูเรียน 
 ขั้นสอน 
  เปนขั้นจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค โดยกิจกรรมที่จัดมีคุณสมบัติคือ 
    -  ผูเรียนมีการแสวงหาความรูใหม จากแหลงเรียนรูตางๆ แลวศึกษาทําความเขาใจ 
(Construction) 
    - ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความรูทําความเขาใจกับกลุม มีบทบาทและมีสวน
รวมในการสรางความรูดวยตนเอง แลวนําความรูที่ไดไปใช (Interaction) (Physical Participation) 
 ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลจากการทํากิจกรรม 
  ผูเรียนรวมกันวิเคราะห อภิปราย ความรู ความเขาใจกับกลุม แลวนําความรูมาแลวเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อสะทอนความคิด (Process Learning) 
 ขั้นสรุปและนําความรูไปประยุกตใช 
  เปนขั้นสรุปความรูทั้งหมดที่ไดจากการทํากิจกรรม มีการแสดงผลงาน แลวมีการสงเสริมให
ผูเรียนไดฝกฝน ความรูไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อเพิ่มความชํานาญ (Application) 
 
 2.4 แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคดิสรางสรรคดานความคดิ
ละเอียดลออโดยใชหลักการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 กลุมสรางเสริมประสบการณชีวติ เรื่องการตกแตงโครงรางของปลาสวยงาม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
  จุดประสงค 
  1. เพือ่ใหนักเรียนมีความคิดละเอียดลออ ในการตกแตงภาพโครงรางที่กําหนดให 
  2. นักเรียนสามารถตกแตงภาพโครงรางที่กําหนดใหไดอยางนาสนใจ สวยงามและมรีายละเอยีด
ของภาพมากที่สุด 
  เวลาที่ใช 3 คาบ 
  สื่อ / อุปกรณ 
  1. นิทานเรื่องปลาแสนสวย 1 เร่ือง 
  2. ใบงานเรือ่ง การตกแตงโครงรางของปลาสวยงาม 
  3. ดินสอส ี
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  วิธีดําเนินกจิกรรม 
  ข้ันที่ 1 ทบทวนความรูเดิม 
   1.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนเร่ืองปลาที่คนนิยมนํามาเลี้ยงไวในบาน ในตูปลา ถึงชื่อ
ปลาที่เลี้ยง และวิธีการเลี้ยงดู 
   1.2 อาหารที่นํามาเลี้ยงปลา และลักษณะที่สวยงามของปลา 
  ข้ันที่ 2 แสวงหาความรูใหม 
   2.1 ครูเลานิทานเรื่องปลาแสนสวยใหนักเรียนฟง พรอมกับใหนักเรียนซักถามสิ่งที่นักเรียน
สนใจ 
   2.2 ครูสมมติใหนักเรียนแตละคนเปนปลาแสนสวย และคิดคนหาวิธีการที่จะแตงตัวเอง
ใหสวยงามและแปลกแตกตางไปจากปลาตัวอื่นๆ 
  ข้ันที่ 3 ศึกษาทําความเขาใจ / ความรูใหมและเชือ่มโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
   ครูแจกใบงานกิจกรรมที่เปนโครงรางปลา ใหนักเรียนคนละ 1 แผน เพื่อแขงขันกัน
ตกแตงปลาของตนเองใหเกิดความสวยงาม แปลกและพิเศษไปกวาปลาที่นักเรียนเคยพบเห็นท่ัวไป 
  ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
   4.1 นักเรียนเขากลุม โดยจัดเปนกลุมๆ 6 คน 
   4.2 สมมติใหนักเรียนแตละกลุมเปนปลาแสนสวย และชวยกันคิดคนหาวิธีการท่ีจะแตงตัวเอง
ใหสวยงามและแปลกแตกตางไปจากปลาตัวอื่นๆ 
   4.3 นักเรียนในแตละกลุมนําเสนอแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
  ข้ันที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู 
   5.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความรูท่ีไดทั้งหมดที่เปนความรูเกาและความรูใหม 
   5.2 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน 
   5.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงกิจกรรม ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงการตกแตงรายละเอียด
ตางๆ เพิ่มเติมและการระบายสี 
  ข้ันที่ 6 การแสดงผลงาน 
   6.1 นักเรียนแตละคนนําผลงานมาแสดงหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนในหองชวยกันให
คะแนนวาปลาของใครควรไดเปนปลาสวยงาม โดยใหคะแนนรายละเอียดของภาพแตละภาพ 
   6.2 จัดลําดับของภาพวาใครควรเปนอันดบั 1,2 และ3 
  ข้ันที่ 7 การประยุกตใชความรู 
   นักเรียนรวมอภิปรายถึงความคิดในการตกแตงรายละเอียดการระบายสี เปนทักษะอยาง
หน่ึงของความคิดละเอียดลออ ประณีต ท่ีมีอยูในตัวบุคคล ซึ่งจะติดตัวอยูในชีวิตประจําวันตอไป 
  การประเมนิผล 
   ดูจากการตกแตงรายละเอยีดของโครงรางปลาที่นักเรยีนไดเพิ่มเติมและตกแตงไว 
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 สรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชซิปปา (CIPPA) สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียนไดเปนอยางดีเพราะมีการใชทักษะของความคิดละเอียดลออ การแสวงหาความรูใหม และการจัด
กิจกรรมที่สนับสนุนการสรางสรรคผลงานใหมีความแปลกใหม 
 
 2.5  การวัดและการประเมินผลแบบซิปปา (CIPPA) 
  วิธีการวัดและประเมินเปนที่ยอมรับกันวา สอดคลองกับแนวคิด สอดคลองกับแนวทางกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเปน
วิธีการที่สามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทของผูเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี 
  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่อง
ในดานความรู ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผูเรียน การประเมินลักษณะจะมี
ประสิทธิภาพเมื่อประเมินการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพที่เปนจริง วิธีการที่ใชประเมิน ไดแก การสังเกต 
การสัมภาษณ บันทึกจากผูเก่ียวของ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง การรายงานตนเองและแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) 
  ลักษณะที่สําคญัของการประเมินจากสภาพจริง 
  1. เปนการประเมินท่ีกระทําไปพรอมๆ กับกระบวนการจัดการเรียนรู และการเรียนรูของผูเรียน 
ซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณ ท้ังท่ีโรงเรียน บานและชุมชน 
  2. เปนการประเมินที่เนนพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเรยีนท่ีแสดงออกมาจริงๆ 
  3. เนนการพฒันาผูเรียนอยางเดนชัด และใหความสําคัญกับการพฒันาจุดเดนของผูเรียน 
  4. เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
  5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชวีิตจริง 
  6. ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏบิัติในทุกดาน ทั้งท่ีโรงเรียน บานชุมชน
อยางตอเน่ือง 
  7. เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขั้น ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการความรูความสามารถ
หลายๆดานของผูเรียน 
  8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชน การวิเคราะห การ
สังเคราะห 
  9. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวกมีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของ
ผูเรียน และผูเรียนไดเรียนอยางมีความสขุ 
  10. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน คร ูผูปกครอง 
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ภาพประกอบ  4  การประเมินตามสภาพจริง 
 

  ท่ีมา: วัฒนาพร  ระงับทุกข. (2542). การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  หนา 54. 
 
 
 
 
 

การประเมนิตามสภาพจริง 

การประเมนิ 

อะไร 
- การแสดงออก
ผลของความคิด
ความสามารถ 
ทักษะ และจิต
วิทยาศาสตร 
- กระบวนการ
เรียนรู 
กระบวนการ
ทํางาน 
- ผลผลิตของงาน 

เมื่อไร 
- อยางตอเนื่อง 
- ตามสภาพจรงิ 
- เปนธรรมชาติ 

 
 

 

จากสิง่ใด 
- ผลงาน 
โครงการ 
รายงาน 
- การทดสอบ 
- แบบบันทึก 
- ความรูสึก 
- ความคิด 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
ผูเรียน ครู เพื่อน 
ผูปกครอง 
- แฟมผลงาน 
-หลักฐาน
รองรอยอื่นๆ 

 

อยางไร 
- สังเกต 
- สัมภาษณ 
- ตรวจงาน 
- ทดสอบ 
- บันทึกจาก
ผูเกี่ยวของ 
- การรายงาน
ตนเองของ
ผูเรียน 
- แฟมสะสม
ผลงาน 

โดยใคร 
- ผูเรียนประเมิน
ตนเอง 
- ครู 
- เพื่อน 
- ผูปกครอง 
- ผูที่เก่ียวของ 
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  ปราณี  กรุณวงษ (2546: 53) กลาววา  
 

    “ วิธีการวัดและประเมินผลที่ยอมรับกันวาสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา คือการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาใน
การเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี” 
     การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
     เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเน่ืองในดานความรู ความคิด วิธีการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติของ
ผูเรียน การประเมินลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพ เมื่อประเมินการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพที่เปนจริง วิธีการที่ใช
ประเมิน ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ บันทึกจากผูเกี่ยวของแบบทดสอบวัดความสามารถจริง การรายงาน
ตนเอง และแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
 สรุปไดวาการประเมินผลแบบซิปปา (CIPPA) ควรประเมินผลตามสภาพความเปนจริงของผูเรียน
เพื่อตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ทําใหครูทราบถึงศักยภาพของผูเรียนวาควรพัฒนา
ไปในทิศทางที่เหมาะสม 
 
 2.6  บทบาทของครูในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (ทิศนา แขมมณี.  2542: 3; และวัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 
12 - 14) ครคูวรมีบทบาทดังนี้ 
 1. บทบาทดานการเตรียมการ ประกอบดวย 
  1.1 การเตรียมตนเอง ครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูเปนแหลงความรู 
(Resource Person) ซึ่งจะตองใหคําอธิบายแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูท่ีชัดเจนแกผูเรียน รวมทั้ง
แหลงความรูที่จะแนะนําผูเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลได ดังน้ี ครูตองมีภาระหนักเตรียมตนเองดวย 
การอาน การคนควา การทดลองปฏิบัติมากๆ ในหัวขอเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบรวมทั้งขอมูลและประสบการณ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีจะเปนประโยชนตอผูเรียน 
  1.2 การเตรียมแหลงขอมูล เม่ือบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูสึกอีกตอไป ครูจึงตอง
เตรียมแหลงขอมูลความรูแกผูเรียน ท้ังในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรู และวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จะ
ใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเองที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือก
ศึกษาคนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยบริการ ศูนยสื่อหองสมุด หองโสตศึกษา 
หองสมุดวิชา หองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพิพิธภัณฑในโรงเรียน ท้ังนี้รวมไปถึงแหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อหนังสืออุปกรณหรือสื่อตางๆ ไวสําหรับผูเรียนไดศึกษาคนควา
ตามที่กําหนดในกระบวนการเรียนรูหรือศึกษาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน 
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  1.3 การเตรียมกระบวนการเรียนรู บทบาทครูในการเรียนรูทุกครั้ง คือ การวางแผนกระบวนการ
จัดการเรียนรู ตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด ครูจะตองวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหได
สาระสําคัญและเนื้อหาขอความรู อันจะนําไปสูการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนมีบทบาท
ในการเรียนรูตามที่กําหนด โดยบทบาทในสวนนี้ครูจะทําหนาที่คลายผูจัดการ (Manager) กําหนดบทบาท
การเรียน และเปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมกิจกรรมแบงกลุมหรือจับคู เปนผู
มอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคนจัดการใหทุกคนไดทํางานที่เหมาะสมกบัความสามารถ 
ความสนใจของตน 
  1.4 การเตรียมสื่อ วัสดอุุปกรณ เม่ือออกแบบหรือกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรูแลว ครู
จะพิจารณาและกําหนดวา จะใชวัสดุอุปกรณใด เพื่อใหกระบวนการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลแลวจัดเตรียม
ใหพรอม บทบาทของครูตรงน้ีจึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อใหการเรียนรูบรรลุผล 
  1.5 การเตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหนึ่ง คือ
การเตรียมการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรู และวัด
ใหครอบคลุมในทั้งสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ท่ีเกิดขึ้นทั้งดานพุทธพิสัย 
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดใหพรอมทุกครั้ง 
 2. บทบาทดานการดําเนินการ เปนบทบาทขณะผูเรียนดําเนินกระบวนการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย 
  2.1 การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุน
หรือกระตุนใหผูเรียน สนใจเขารวมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
  2.3 การเปนผูรวมกิจกรรม (Active Participant) โดยเขารวมทํากิจกรรมในกลุมผูเรียน
พรอมทั้งใหความคิด และความเห็นหรือชวยเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของผูเรียนขณะทํากิจกรรม 
  2.4 การเปนผูติดตามตรวจสอบ (Moniter) ตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรมของผูเรียน 
เพื่อใหถูกตองชัดเจนและสมบูรณกอนใหผูเรียนสรุปขอความรูท่ีไดจากการเรียนรู 
  2.5 การเปนผูสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตร โดยการสนับสนุนเสริมแรงและกระตุนให
ผูเรียนไดเขารวมทํางานกลุม แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยเต็มที่ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
อภิปรายโตแยงแสดงความเห็นดวยทวงทีนุมนวล ใหเกียรติและเปนมิตรโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเปาหมาย
ของกลุมบรรลุความสําเร็จ 
 3. บทบาทดานการประเมินผล เปนบทบาทที่ครูผูสอนตองดําเนินการเพื่อตรวจสอบวาสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ครูควรเตรียมเคร่ืองมือ
และวิธีการใหพรอมกอนถึงขั้นตอน การวัดและประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรใหครอบคลุมทุกดาน 
โดยเนนการวัดจากสภาพจริง (Authentic Measurement) การปฏิบัติ (Performance) และจากแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูจะเปนผูวัดและประเมินผลเองแลว ผูเรียน
และสมาชิกของแตละกลุมควรจะมีบทบาทรวมวัดประเมินตนเองและกลุมดวย 
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 บทบาทของครูผูสอนในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 1. ผูจัดการ (Manager) เปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู แบงกลุม จับคู เปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคนจัดการใหทุกคน
ไดทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของตน 
 2. ผูรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู (An Active Participant) เขารวมกระบวนการจัดการ
เรียนรูจริงๆ พรอมท้ังใหความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณสวนตัว เพื่อชวยผูเรียนขณะ
รวมกระบวนการจัดการเรียนรู 
 3. ผูสนับสนุน (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่อการเรียนรูหรือใหคําแนะนํา
ที่ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกระบวนการจัดการเรียนรู หรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
 4. ผูติดตามตรวจสอบ (Moniter) คอยตรวจสอบงานที่ผูเรียนผลิตขึ้นมากอนท่ีจะสงตอไปให
ผูเรียนคนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตองของนิยามคําศัพท การแกคําผิดอาจจะทําไดทั้งกอน
และหลังกระบวนการจัดการเรียนรูก็ได 
 
 2.7  บทบาทของผูเรียนในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
 เม่ือครูปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูของตนแลว ผูเรียนก็
จําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของตนดวย การเรียนรูจึงจะบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด
ไวโดยทั่วไปแลว ผูเรียนจะมีบทบาทที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 1. บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ
ตางๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการเรียนรู 
 2. บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อทําความเขาใจ ใชความคิดในการ
กลั่นกรอง แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึก หรือประสบการณ
ตางๆ ที่หามาไดและสรางความหมายใหแกตนเอง 
 3. บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรางสรรคขึ้น เพื่อชวยใหการเรียนรูเกิดความ
คงทนและสามารถนําความรูไปใชไดสะดวกขึ้น 
 4. บทบาทในการนําความรูไปประยุกตใช เพื่อชวยใหการเรียนรูนั้น เกิดประโยชนตอชีวิต 
นอกจากนั้นการประยุกตใชจะชวยตอกย้ําความเขาใจและสรางความมั่นใจใหแกผูเรียนในความรูนั้น และ
การนําความรูไปใชยงักอใหเกิดการเรียนรูอื่นๆ เพิ่มเติมไดดวย 
 ในการดําเนินการตามบทบาททั้ง 4 ขางตน ผูเรียนจําเปนตองแสดงพฤติกรรมตางๆที่จําเปนใน
การเรียนรูรวมกับผูอื่นดังนี้ 
 1. เขารวมกิจกรรมตางๆ อยางกระตือรือรน 
 2. ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงาน / กิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม เชน การ
แสวงหาขอมูล การศึกษาขอมูล และการสรุป 
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 3. รับฟง พิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
 4. ใชความคิดอยางเต็มที่ ปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน สนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ความรูสึกของตนเองกับผูอื่น 
 5. แสดงความสามารถของตน และยอมรับความสามารถของผูอื่น 
 6. ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ เรียนรูจากกลุม และชวยใหกลุมเกิดการเรียนรู 
 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา สามารถนํามาใชในกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ 
สาระทัศนศิลป เร่ืองลายไทยได เพราะลักษณะของกิจกรรมมีความหลากหลาย นาสนใจ จะชวยกระตุนให
เกิดการเรียนรูในเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรูได ทั้งนี้ตองอาศัยการเตรียมตัวที่ดีระหวางผูสอนและ
ผูเรียนดวยเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 
3.  ลายไทย 

 3.1   ความหมายของศิลปะไทย 
 สุดใจ และโชดก  เกงเขตรกิจ (2537: บทนํา) กลาวถึงศิลปะไทยวา เปนเครื่องชี้ถึงเอกลักษณะ
ของความเปนไทยที่คงไวในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปดวยความออน
ชอยที่แฝงไวดวยความหนักแนนอยางมั่นคง 
 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ศิลปะไทย เปนศิลปะประจําชาติ ที่มีลักษณะรูปแบบ
สรางสรรคดวยอุดมคติเปนเอกลักษณ มีความออนชอยสวยงาม มีแบบแผนสืบทอดกันมาต้ังแตสมัย
โบราณจนถึงปจจุบัน 
 
 3.2   ความเปนมาของลายไทย 
 วิญู  คงฉิม (2545: 4) กลาววา ลายไทยเปนลวดลายที่เชื่อกันวาชางไทยไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากธรรมชาติ ดังจะเห็นไดจากลายไทย ยุคแรกมักเปนลวดลายที่เรียกวา ลายพันธุพฤกษา ท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับธรรมชาติคือ มีกาบ เถา ดอก ใบ ซึ่งไดประดิษฐเลียนแบบดอกไม ใบไมชนิดตางๆ ที่
มีอยูในธรรมชาติ หรือนําเอารูปแบบในธรรมชาติมาดัดแปลงใหวิจิตรพิสดารมากขึ้น แบบแผนลายไทย
เทาที่ปรากฏใหเห็นอยูทุกวันนี้ ถือวามีแบบแผนตายตัว เนื่องจากลายไทยไดวิวัฒนาการตัวเองเรื่อยมา 
ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร จนสูจุดสมบูรณกลายเปนเอกลักษณประจําชาติไทย มีกฎเกณฑ
รูปแบบในการเขียนมีชื่อเรียกลายไทยแตละชนิดแตกตางกัน เชน ลายกระจังตาออย กระจังใบเทศ 
กระหนกสามตัว กระหนกเปลว ประจํายาม 
 วิทย  พิณคันเงิน (ม.ป.ป.: 25) กลาวถึงลายไทย วาเปนศิลปะประจําชาติ ซึ่งมีลักษณะออนชอย
สวยงาม เม่ือนําลายไทยไปประกอบลงบนวัตถุของใชจะทําใหสวยงามมากขึ้นกําเนิดของลายไทยนั้นมา
จากการประดิษฐเคร่ืองแตงกายของมนุษย ยักษ ลิง ดวยเถาวัลย ใบไม และดอกไม ตอจากนั้นก็นําเคา
โครงมาดัดแปลงเปนตัวกระหนกใหมีชองไฟ ลายวนไปเวียนมา ออนชอย มีจังหวะชองไฟไดสัดสวนกัน 
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จัดใหมีลีลาสวยงาม แตละลายจะมีชื่อเรียกไมซ้ํากัน เชน ลายกานขด ลายกระหนกเปลว ลายใบเทศ เปน
ตน และแตละลายมีลีลาไปตามชื่อของลาย 
 มานิต  หลอพินิจ (2536: 25) กลาววา ลายไทยกําเนิดมาจากธรรมชาต ิไดแก ดอกไม ใบไม ตาไม 
เถาวัลย กอไผ เปลวไฟ มนุษยและสัตว ซึ่งนํามาประดิษฐเปนลาย ซึ่งสอดคลองกับปฏิพัทธ ดารดาษ 
(2538: 17) ท่ีวา ลายไทย คือรูปแบบอันประกอบดวยเสนเขียน หรือแกะสลัก โดยมีความงดงามเปนที่
นิยมนับถือเปนแบบอยางของศิลปะประจําชาติไทย และมีมติตองกันวาเกิดจากรูปแบบของธรรมชาติ
นํามาประดิษฐใหอยูในรูปทรงและเสนที่ออนชอยประกอบเปนตวัลายที่เห็นวางดงาม 
 จึงพอสรุปไดวา ลายไทย มีท่ีมาเกิดจากการประดิษฐ การดัดแปลง อันมีรากฐานมาจาก
ธรรมชาติ เปนมูลเหตุจูงใจในการเขียนลวดลายไทย นําสูแบบแผนในการเขียนลายไทยที่ออนชอย
สวยงาม 
 
 5.3  รูปแบบของลายไทยและการนําไปใช 
 ลายไทยมีรูปแบบและประเภทหลายประเภท ชนิดที่นิยมเขียนกันมากและเปนแมลายสําคัญคือ
 1.  ลายกระจัง 
 โชดก  เกงเขตรกิจ (2538: 17) ไดอธิบายไวดังนี้ ลายกระจังเปนลายไทยรูปแบบหน่ึงท่ีเรียงตอ
กันเปนแนวยาวเพื่อกั้นเชิงลวดลาย หรือเปนตัวเริ่มของลวดลาย มีรูปแบบและชื่อเรียกแตกตางกันออกไป 
เกิดจากโครงสรางที่ใชเปนแนวทางในการเขียนแตกตางกัน เชน กระจังฟนปลา กระจังตาออย กระจังใบ
เทศ กระจังหู หรือกระจังปฏิญาณ เปนตน 
 ปฏิพัทธ ดารดาษ (2538: 189) ไดกลาวถึงที่มาของลายกระจังไว ดังน้ี กระจังคอื ลายไทยซึง่อยู
ในรูปทรงสามเหลี่ยมหนาจั่ว อาจมาจากทรงของดอกบัวหรือกลีบบัวโดยเฉพาะลายตาออยและใบเทศ  
ซึ่งเปนตนกําเนิดของลายกระจังปฏิญาณอีกตอหน่ึง รูปราง รูปทรงของตัวกระจังดังกลาวกันวามาจากทรง
ของดอกบัวตัดขั้วและกลีบบัวหรืออาจมาจากสวนของตาที่ติดอยูตามปลองตนออย จึงมีเรียกชื่อวา        
ตาออย หรือ กระจังตาออย 
 วิญู คงฉิม (2545: 14) กลาววา ลายกระจังหมายถึง ชื่อลวดลายไทยรูปแบบหน่ึง ใชโครงสราง
รูปทรงสามเหลี่ยมหนาจั่วสรางสรรคเปนลวดลายกระจังชนิดตางๆ เชนกระจังฟนปลา กระจังตาออย 
กระจังใบเทศ กระจังปฏิญาณ นําไปใชเปนลวดลายติดตอกัน หรือประกอบลวดลายอื่น มีปรากฏในงาน
ทัศนศิลปไทยทุกประเภท ลายกระจังจัดเปนแมลายที่มีการสรางสรรครูปทรง และรายละเอียดของตัวลาย
แตกตางกัน จึงกําหนดเรียกชื่อตามลักษณะที่แตกตางกัน สามารถแบงแมลายกระจังได 4 ชนิด คือ 
กระจังฟนปลา กระจังตาออย กระจังใบเทศ กระจังปฎิญาณ 
 
 
 



 28 

 2.  ลายประจํายาม 
 วิญู คงฉิม (2545: 86) แมลายประจํายาม สันนิษฐานวามีที่มาจากดอกจันหรือลูกจันที่ผาเอา
เนื้อขางในออกแลวเหลือแตเปลือกนอก เม่ือสมันกอนนิยมติดไวฝาเรือน เพราะมีกลิ่นหอม แมลายประจํา
ยามเปนแมลายที่เขียนอยูในรูปรางสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคงลักษณะคลายดอกไมมีเกสรเปนรูปวงกลมอยูตรง
กลาง มีกลีบมนแหลมคลายกลีบบัวลอมอยูโดยรอบวงกลม 4 กลีบดวยกัน หรืออีกนัยหนึ่ง แมลายประจํา
ยามก็คือ การนําแมลายกระจัง 4 ตัว มาประกอบรอบวงกลม 
 ประโยชนของแมลายประจํายาม 
 แมลายประจํายามใชเปนท่ีออกลาย หรือใชเปนท่ีหามลาย หรือหยุดลาย จะสังเกตเห็นวา ลายนี้
มีประดับอยูตามเสา ขอบประตู หนาตางของโบสถ วิหาร เจดีย ปราสาท หรือติดประดับกับเสาบุษบกทั้ง 
4 ดาน ติดประดับอยูที่เครื่องสวมประจําอยูทั้ง 4 ดานเชนน้ีเรียกวา “ประจํายาม” และเชื่อวาใชเปนยาม
รักษาการณ เพื่อปองกันผูคิดมิดีมิราย แมลายประจํายาม เม่ือนําไปใชกับลวดลายอื่น มีชื่อเรียกตางกัน 
เชน ประจํายาม กามปู ประจํายามลูกฟกกามปู ลายราชวัตรประจํายาม ลายประจํายามกานเกี้ยว ลายซีก
ดอกซอน 
 
 3. ลายกระหนก 
 จากการศึกษาลักษณะของลายไทย โดยเฉพาะลายกระหนก ปฏิพัทธ ดารดาษ (2538: 31 - 51) 
อธิบายวา ในกระบวนลายไทย ลายที่ปรากฏชื่อสําคัญมากที่สุดคือ ลายกระหนก จากการสืบคนคําใน
ภาษามคธ แปลวา ทอง ภาษาสันสกฤต แปลวา หนาม ความหมายทั้ง 2 พองกันดวยลักษณะของตัวลาย
เปนหนามและมักใชทองประดับ ในภาษาชางเขียนไทยแตเดิมเรียกวาลายยอดออนงาม มักเรียกและ
เขียนวา ลายกนก กระหนกเปนศิลปะท่ีอยูในชั้นสูง และวิธีการคอนขางยาก หรือจะเขียนผกูลายใหงดงาม 
ตองอาศัยการฝกฝนจนชํานาญประกอบดวยเชาวและไหวพริบ ความสามารถในขั้นผูกลายเองได ครูชาง
โบราณจึงเรียนหลักสูตรใหญที่สําคัญในกระบวนลายไทยเปน 4 หมวด คือ กระหนก นารี กระบี่ คชะ 
 กระหนกเปนแมลายที่มีลายละเอียดซับซอน มีรูปลักษณะเปน กอ กาบ กิ่ง กาน ใบ ผูกเปนลาย
เลียนแบบธรรมชาติ โดยผูกเปนลวดลาย มีท้ังระบายสี ปดทองรดน้ํา ปนหรือแกะสลัก มีหลายชนิด เชน 
กระหนกสามตัว กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ กระหนกหางโต บางทีผูกเปนกระหนกเคลาภาพ ผูกเปน
รูปสัตวตางๆ เกาะตามกิ่ง กาน ของกระหนก เพื่อแสดงใหรูวาเปนดงนก ดงสัตว มีมากนอยพอเหมาะสม
กับพื้นท่ีวางลาย 
 กระหนกสามตวั เปนแมลายที่สําคัญที่สุดเปนแมบทของกระหนกแมลายอีก 3 ชนิด คือ กระหนกเปลว 
กระหนกใบเทศ กระหนกหางโต ซ่ึงเปนตนกําเนิดของกระหนกชนิดตางๆ มากมายสุดแลวแตความคิด
ประดิษฐเปนรูปกระหนกอื่นๆ แมลายนี้อาจประดิษฐตกแตงดวยการเขียนเวนชองไวภายในตัวลายใหถี่ 
และเพิ่มเติมตัวแทรกลงไปใหเปนแบบตางๆ กันออกๆ ไปไดไมจํากัด แตตองรักษารูปโครงสรางสวนรวม
ของแมลายไวคงเดิม 
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 กระหนกเปลว เปนแมลายมีทรงเหมือนกระหนกสามตัว แตลักษณะตังเหงาหรือกาบลางไมมีแง
หยักเชนเดียวกับตัวยอด เปนตนกําเนิดของลายเปลว หรือลายประเภทที่มียอดพริ้วสะบัดเหมือนเปลวไฟ 
และเขาไปปะปนอยูในแมลายอื่นๆ เชน กระหนกสามตัวที่มียอดเปนเปลว หรือกระหนกใบเทศที่ทํายอด
ลายใหสะบัดพลิ้วเรียกวา กระหนกใบเทศ เปนตน 
 กระหนกใบเทศ เปนแมลายทรงเหมือนกระหนกสามตัว การแบงตัวใชใบเทศหรือแขงสิงหเกาะ
อยูกับกาน จังหวะของใบเทศอยูในทรงกาบเกาะติดกานเปนระยะ กระหนกใบเทศมีแบบธรรมดาคือยอด
ตรงเหมือนใบไม อีกแบบทําใหเปนยอดสะบัดพลิ้วเรียก เปลวใบเทศ 
 กระหนกหางโต เปนแมลายทรงเหมือนกระหนกสามตัว เรียกอีกอยางหนึ่งวาเทศหางโต เปน 
แมลายประเภทชอ การผูกลายมกัใชใบเทศ และเปลว ตรงสวนบนตอจากกานขึ้นไปอยูในทรงพุม 
 กระหนกผักกูด มีทรงเหมือนกระหนกสามตัวแตสวนปลายหรือสวนยอด อยูในลักษณะขดหรือ
ขมวดคลายผักกูด บางทีเรียกวากระหนกยอดกลับ หรือกระหนกเขมร เปนลายที่ประดิษฐขึ้นมาโดย
เลียนแบบลวดลายของขอม ไมอยูในทวงทีของกระหนกแบบไทย จึงนาจะเรียกวาลายผักกูด 
 

6.  ความพึงพอใจในการเรียนรู 
 6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

 ทฤษฎีท่ีอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้นมีหลายวิธีที่ถูกนํามาใช แตก็ไมอาจสรุปไดวา ทฤษฎี
ใดถูกตองท่ีสุดหรือดีที่สุด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเหตุการณหรือสถานการณในขณะนั้น เนื่องจากความพึงพอใจ
เปนภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจซ่ึงเปนผลมาจากสาเหตุที่ซับซอนและมีองคประกอบหลายอยาง แลวจึง
แสดงออกทางพฤติกรรมในที่นี้ขอทฤษฎีท่ีเปนองคประกอบพื้นฐานของความพึงพอใจไวดังน้ี 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541: 138 - 139) กลาวไววา ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดกับใคร
นั้นจะตองมีสาเหตุท่ีสําคัญกอใหเกิดผล สาเหตุน้ันก็คือ การจูงใจ เพราะการจูงใจเปนสิ่งเราและความ
พยายามที่จะตอบสนองความตองการ ดังนั้นความพึงพอใจนั้นเปนความพอใจเมื่อความตองการไดรับการ
ตอบสนอง ดังนั้นความพงึพอใจจึงมีความสัมพันธเกี่ยวกับแรงจูงใจ ดังที่ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลด 
 นักวิชาการไดใหความหมายของ “ความพึงพอใจ” ไวหลายประการ ดังน้ี 
 กิลเมอร (มหาลาภ ปอมสุข. 2548: 6; อางอิงจาก Gilmer. 1972: 25) อธิบายวา ความพึงใจใน
การทํางาน หมายถึงผลของทัศนคติตางๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงงานและมีสวนสัมพันธกับ
ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพอใจนั้น ไดแก ความรูสึกที่มีความสําเร็จในผลงาน    
รูวาไดรับการยกยองและรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 
  กูด (มหาลาภ  ปอมสุข. 2548: 6; อางอิงจาก Good. 1973: 320) ใหความหมายของความ
พึงพอใจวา หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพอใจ ซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆ และทัศนคติของบุคคล
ตอกิจกรรม 
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 วอลเลอรสเตน (ณัฐิกา  วงษาวดี.  2546: 27; อางอิงจาก Wallerstein. 1995: 22) ไดใหความหมาย
ของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความพึงพอใจเปน
กระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกต
พฤติกรรมของคนเทานั้น การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจมีปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตุของ
ความพึงพอใจ 
 ประภาส  เกตุแกว (2546: 321) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูสกึของมนษุยทีเ่กีย่วของ
กับอารมณ จากการไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซ่ึงสังเกตไดจากสายตา 
คําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม 
  กิติมา  ปรีดีลก (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 28; อางอิงจาก กิติมา ปรีดีลก. 2529: 321) กลาววา 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจในงานที่ทํา เม่ืองานน้ันใหประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุ
และทางดานจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของเขาได และกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับ
พื้นฐานของเขาได และกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว
วา หากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับการตอบสนอง ก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมาสโลวได
แบงความตองการพื้นฐานออกเปน 5 ขั้น คือ 
 1. ความตองการทางดานรางกาย 
 2. ความตองการความปลอดภัย 
 3. ความตองการสังคม 
 4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากสังคม 
 5. ความตองการความสมหวังในชีวิต 
 
 6.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะตองอาศัยปจจัยหลายอยางมากระตุนใหเกิด
ความรักหรือมีเจคติท่ีดีตอการเรียนนั้น บุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะตองมีการจูงใจเกิดขึ้น 
 กิติมา ปรีดีลก (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 28; อางอิงจาก กิติมา ปรีดีลก. 2529: 155) ไดกลาวถึง
ความหมายของการจูงใจ สรุปไดวาการจูงใจคือ การชักจูงใหบุคคลปฏิบัติหรือชักจูงใหสมาชิกเกิดความ
พอใจท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว 
 สมรภูมิ  ขวัญคุม (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 29; อางอิงจาก สมรภูมิ ขวัญคุม. 2530: 9) ไดกลาวถึง
ความพึงพอใจ โดยการสรุปเนื้อความจากแนวคิดของ เซเลสนิค (Zalesnich) สรุปไดวาความพึงพอใจเกิด
จากการตอบสนองความตองการของบุคคลซ่ึงแบงออกเปน 2 อยาง ดังน้ี 
 1. ความตองการภายนอก หรือความตองการทางกายภาพ เชน ความสะดวกสบายในสถานที่
ทํางาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน การไดทํางานที่ตนถนัด เปนตน 
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 2. ความตองการภายใน หรือความตองการทางดานจิตใจ เชน ความเปนเพื่อน การเปนท่ียอมรับ
และไววางใจจากผูรวมงาน ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เปนตน 
 ความตองการของคนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลายากที่จะกําหนดตายตัวได การเปลี่ยนแปลงนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ฯลฯ ซึ่งมิไดอยูคงที่รวมทั้ง
สภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน 
 เฮอรเบิรก (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 29; อางอิงจาก Herzberg;  others. 1959: 60 - 65) ไดเสนอ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจคนในการทํางาน โดยที่เขาและคณะที่สถาบันจิตวิทยาบริการแหงพิตสเบิอรก 
(Phychological Service of Pittburg) ไดสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี 200 คน จากธุรกิจและอุตสาหกรรม 
11 แหง ณ เมืองพิตสเบิอรก คําถามที่เขาใชในการสัมภาษณนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหคนงานพอใจและมี
ความสุขในการทํางานและเปนสิ่งที่คนงานไมพอใจและไมมีความสุขในการทํางาน จากการวิเคราะห
คําตอบที่ไดรับ Herzberg ไดขอสรุปวา คนเรามีความตองการที่แยกออกจากกันโดยอิสระอยู 2 ประเภท 
และแตละประเภทมีผลตอพฤติกรรมของคนในทางที่ตางกันคือ เม่ือคนรูสึกไมพอใจในงานเขาจะมองใน
เรื่องสภาพแวดลอมของงานที่เขาทํา และเม่ือเขารูสึกพอใจในงานเขาจะมองเรื่องของงานที่ทํา 
 Herzberg มีความเห็นวาสิ่งท่ีตรงกันขามกับความพอใจ (Satisfaction) ไมใชความพอใจที่เชื่อ
กันตั้งแตเดิม การขจัดสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นแทนที่ เปนเพียงแตทําใหเปนกลาง ก็คือ ยังยินดีที่
จะทํางานตอไปอยางเดิมเทาน้ัน เขาใหความเห็นวา สิ่งท่ีตรงกันขามกับความพอใจ คือความไมพอใจ 
และสิ่งท่ีตรงกันขามกับความไมพอใจคือความพอใจ 
 

ภาพแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับความพอใจ – ไมพอใจ 
ความคิดดัง้เดิม 

   ความพอใจ ……………………..  ความไมพอใจ 
        (Satisfaction)                                                       (Dissatisfaction) 

 
ความคิดใหมของ Herzberg 

ปจจัยจูงใจ 
   ความพอใจ ……………………..  ความไมพอใจ 
        (Satisfaction)                                                       (Dissatisfaction) 

ปจจัยอนามยั 
   ความพอใจ ……………………..  ความไมพอใจ 
        (Satisfaction)                                                       (Dissatisfaction) 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงแนวความคิดใหมของ Herzberg 
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 แนวความคิดของ Herzberg นี้ แยกสิ่งที่ทําใหเกิดความพอใจกับสิ่งท่ีเกิดความไมพอใจในการ
แยกออกจากกันอยางเห็นไดชัดเจน การลดสิ่งที่ทําใหไมพอใจทําใหเกิดความสงบในองคการได และอาจ
สรางแรงจูงใจไดเพียงเล็กนอยเทานั้น ไมใชสิ่งที่จูงใจโดยตรง ปจจัยท้ัง 2 กลุมมีดังนี้ 
 ปจจัยอนามัย (Hygine Factors)  
 1. นโยบายและการบริหารงาน 
 2. วิธีการบังคับบัญชา 
 3. สภาพการทํางาน 
 4. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ 
 5. คาจาง สถานภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน 
 ปจจัยจูงใจ (Motivation) 
 1. ความสําเร็จในการทํางาน 
 2. การยอมรับนับถือ 
 3. งานที่ทาทาย 
 4. ความรับผิดชอบที่เพิ่ม 
 5. ความกาวหนา 
 6. ความเจริญเติบโตขององคการ 
 สรุปทฤษฎีของ Herzberg ไดวา ผูบริหารตองทําทั้งสองประการคือ พยายามลดความไมพอใจ
โดยใชปจจัยอนามัย และใชปจจัยจูงใจไปพรอมๆ กัน จึงจะเกิดประโยชนตอองคการ 
 
 6.3  วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
 มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน จุดที่
นาสนใจคือ การสรางความพอใจในการเรียนตั้งแตเริ่มตนใหกับเด็กทุกคน ซ่ึงในเรื่องน้ีมีผูใหแนวคิดไว
หลายทาน ดังนี้ 
 สกินเนอร (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 31; อางอิงจาก Skinner. 1972: 96 - 120) มีความเห็นวา
การปรับพฤติกรรมของคนอาจทําไดโดยเทคโนโลยีทางกายภาพและทางชีวภาพเทานั้น แตตองอาศัย
เทคโนโลยีพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงเสรีภาพและความภาคภูมิ จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา 
คือ การทําใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน เสรีภาพและความภาคภูมิ 
เปนครรลองของการไปสูความเปนคนดังกลาวน้ัน 
 เสรีภาพในความหมายของสกินเนอร (Skinner) หมายถึง ความเปนอิสระจากการควบคุมการ
วิเคราะหและเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปแบบใหแกสิ่งแวดลอมนั้น โดยทําใหอํานาจการควบคุมออนตัวลงจน
บุคคลเกิดความรูสกึตนวาตนมิไดถูกควบคุมหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่เนื่องมาจากความกดดันภายนอก
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บางอยาง บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับในผลสําเร็จของการกระทํา แตการกระทําที่ควรไดรับการยก
ยองยอมรับมากเทาไร จะตองเปนการกระทําที่ปลอดจากการบังคับหรือควบคุมสิ่งใดๆ มากเทาน้ัน นั่นคือ
สัดสวนปริมาณของการยกยองยอมรับที่ใหแกการกระทําจะเปนสวนกับความเดนหรือความสําคัญของ
สาเหตุท่ีจูงใจใหกระทํา 
 สกินเนอร (Skinner) ไดอางคํากลาวของ จอง - จาค รุสโซ (Jean – Jacques Rsusseau) ที่แสดง
ความคิดแนวเดียวกันจากหนังสือ “เอมีล” (Emile) โดยไดขอคิดแกครูวาจงทําใหเด็กเกิดความเชื่อวาเขา
อยูในความควบคุมของตัวเอง แมวาผูควบคุมที่แทจริงคือครู ไมมีวิธีการใดดีไปกวาการใหเขาไดแสดง
ความรูสึกวา เขามีอิสรภาพ ดวยวิธีน้ีคนจะมีกําลังใจดวยตนเอง ครูควรปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะสิ่งที่เขา
อยากทํา แตเขาควรจะอยากทําเฉพาะสิ่งที่ครูตองการใหเขาทําเทานั้น 
 แนวคิดของสกินเนอร (Skinner) สรุปไดวา เสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิ และความภาคภูมิไปสู
ความเปนตัวของตัวเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิดตัดสินใจการกระทําและผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําของตนเอง นั่นคือ เปาหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษาสิ่งที่สกินเนอร (Skinner) ตองการ
เนนคือ การปรับแกพฤติกรรมของคน ตองแกดวยเทคโนโลยีของพฤติกรรมเทานั้นจึงจะสําเรจ็ สวนการใช
เทคโนโลยีของพฤติกรรมนี้กับใคร อยางไร ดวยวิธีไหน ถือเปนเร่ืองของการตัดสินใจใชศาสตร ซึ่งตอง
อาศัยภูมิปญญาของผูใชเทานั้น 
 ไวทเฮด (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 31; อางอิงจาก Whitehead. 1976: 1 - 41) มีความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในทํานองเดียวกัน เขากลาวถึงจังหวะของการศึกษา และขั้นตอนการพัฒนาวามี 3 ขั้นตอน คือ 
จุดยืน จุดแยง และจุดปรับซึ่งไวทเฮด (Whitehead)เรียกชื่อใหมท่ีใชในการศึกษาวา การสรางความพอใจ 
การทําความกระจาง และการนําไปใชในการเรียนรู ควรเปนไปตาม 3 จังหวะนี้ 
 การสรางความพอใจ - นักเรียนรับสิ่งใหม มีความตื่นเตน พอใจในการไดพบและเก็บสิ่งใหม 
 การทําความกระจาง - มีการจัดระบบระเบียบ ใหคําจํากัดความ มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
 การนําไปใช – นําสิ่งใหมๆ ท่ีไดมาไปจัดสิ่งใหมๆ ที่จะไดพบตอไปเกิดความตื่นเตนที่จะเอาไป
จัดสิ่งใหมๆ ที่เขามา 
 ไวทเฮด (Whitehead. 1976) กลาวถึงการสรางภูมิปญญาในระบบการศึกษาวา ไดปฏิบัติ
กันอยางผิดพลาดมาตลอด โดยการใชวิธีการฝกทักษะอยางงายๆ ธรรมดา และคาดเดาเอาวาจะทาํใหเกดิ 
ภูมิปญญาได ถนนท่ีมุงสูความเกิดภูมิปญญามีอยูสายเดียวคือ เสรีภาพในการแสดงความรู และถนนที่  
มุงสูความรูก็มีสายเดียวเชนกันก็คือ วิทยาการที่จัดไวอยางเปนระบบ ดังนั้น เสรีภาพและวิทยาการ เปน
สาระสําคัญสองประการของการศึกษาประกอบเปนวงจรการศึกษา 3 จังหวะ คือ เสรีภาพ - วิทยาการ - 
เสรีภาพ ซ่ึงเสรีภาพในจังหวะแรกก็คือ ขั้นตอนการสรางความพอใจ วิทยาการในจังหวะที่สื่อที่สองคือ ขั้นทํา
ความกระจาง และเสรีภาพในชวงสุดทายคือ ขั้นการนําไปใช วงจรเหลานี้ไมไดมีวงจรเดียว แตมีลักษณะ
วงจรซอนวงจร วงจรหน่ึงเปรียบไดกับเซลลหนึ่งหนวย และขั้นตอนการพัฒนาอยางสมบูรณของมันก็คือ 



 34 

โครงสรางอินทรียของเซลลเหลาน้ัน เชนเดียวกับวงจรเวลาที่มีวงจรเวลาประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน 
ประจําป ประจําฤดูกาล เปนตน วงจรของบุคคลตามชวงอายุ จะเปนระดับ ดังน้ี 
 ตั้งแตเกิด จนถึงอายุ 13 หรือ 14 ป เปนขั้นของความสนใจ 
 อายุ 14 – 18 ป เปนขั้นของการคนหาความกระจาง 
 อายุ 18 ปขึ้นไป เปนขั้นตอนของการนําไปใช 
 นอกจากน้ีวิทยาการทั้งหลายในแขนงตางๆ ก็มีวงจรของการพัฒนาการเหลาน้ีเชนกัน 
 สิ่งที่ไวทเฮด (Whitehead) ตองการย้ําเร่ืองนี้ก็คือ ความรูที่ตางแขนงวิชา การเรียนท่ีตางวิธีการ 
ควรใหแกนักเรียนเม่ือถึงเวลาสมควร และเม่ือนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองอยูในขั้นเหมาะสม หลักการ
นี้เปนที่ทราบกันท่ัวไปอยูแลว แตยังไมมีการถือปฏิบัติโดยคํานึงถึงจิตวิทยาในการดําเนินทางการศึกษา 
เรื่องทั้งหมดนี้ยังไมไดถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและถูกตอง ความ
ลมเหลวของการศึกษาเกิดจากการใชจังหวะการศึกษาไมเหมาะสม โดยเฉพาะการสรางความพอใจหรือ
จังหวะของเสรีภาพในชวงแรก การละลายหรือขาดประสบการณในสวนนี้ ผลที่เกิดขึ้น คือ ความรูท่ีไรพลงั
และไรความคิดริเร่ิม ผลเสียหายสูงสุดที่เกิดขึ้น คือความรังเกียจไมยอมรับความคิดนั้น และนําไปสูการไร
ความรูในที่สุด 
 การพัฒนาคุณลักษณะใดๆ ตามวิถีทางธรรมชาติ ควรตองสรางกิจกรรมที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจในตัวมันเอง เพราะการพอใจที่จะทําใหคนมีการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม สวนความเจ็บปวด
แมจะทําใหเกิดการตอบสนองแตก็ไมทําใหคนพอใจ ไวทเฮด (Whitehead) สรุปวา ในการสรางพลัง
ความคิดไมมีอะไรมากไปกวาสภาพจิตใจท่ีมีความพึงพอใจในขณะทํากิจกรรม สําหรับการศึกษาดานเชาว
ปญญานั้น เสรีภาพเทานั้นที่จะทําใหเกิดความคิดที่มีพลงั และความคิดริเร่ิมใหม 
 เม่ือประมวลความคิดของสกินเนอร (Skinner) และไวทเฮด (Whitehead) เขาดวยกัน สรุปไดวา 
เสรีภาพเปนเหตุของการนําบุคคลไปสูจุดหมายปลายทางที่การศึกษาตองการ นั่นคือการเปนบุคคลที่เปน
ตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน  
 เสรีภาพเปนบอเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นเสรีภาพในการเรียน จึงเปนการสรางความพึงพอใจใน
การเรียน ความพอใจทําใหคนมีพัฒนาการในตนเอง ไวทเฮด (ณัฐิกา วงษาวดี. 2546: 31; อางอิงจาก 
Whitehead. 1967: 29 - 41) กลาววา วิธีการของการใหเสรีภาพในการเรียนเปนเร่ืองท่ีกําหนดขอบเขต
เนื้อหาไดยาก แตความหมายโดยทั่วไป คือการใหนักเรียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจดวยตนเองและเพื่อ
ตนเอง เปนการควบคุมท่ีผูถูกควบโดยไมรูตัว ดังนั้น แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนบางประการสําหรับการจัด
การศึกษา คือการจัดใหมีวิชาเลือกหลากหลายวิชาหรือการจัดใหมีหัวขอเน้ือหาหลายเรื่องในวิชาเดียวกัน 
หรือมีแนวทางการเรียนหลายแนวทางในการเรียนเรื่องเดียวกัน เปนตน 
 อาจกลาวไดวาความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียนนั้นเกิดขึ้นจากองคประกอบ
ตางๆ เหลานี้ คือ คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของครู จึง
จะประสบความสําเร็จในการเรียน ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่จะสรางความสุขใน
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การเรียนใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและมีความกระตือรือรนในการเรียน 
โดยการปรับปรุงองคประกอบตางๆ ของครู มีการใหกําลังใจแกนักเรียนท่ีกระทําความดี มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีกับนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญกาวหนา การสรางสภาพแวดลอมเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ที่เหมาะสม เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟงและใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนมี
ปญหา ปจจัยความพึงพอใจน้ีจึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งจะสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 ดังน้ันวิธีการสอนแบบซิปปา และเทคนิคการสอนแบบคิดวิเคราะหจะสามารถทําใหผูเรียนเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนจากเนื้อหาเรื่องลายไทยได ยอมสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 7.1 งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  
 ขอมูลจากเอกสารของสถาบันแหงชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2542. ครูตนแบบ 2542. หนา 80 - 101) ไดอธิบายถึง ครูตนแบบ คือ ครูท่ีมีผลงานดีเดนดาน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมีความสุข มีขั้นตอนการสอนที่สามารถเปน
แบบอยาง และสามารถขยายผลแกเพื่อนครูได มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู และมี
บุคลิกภาพของความเปนครู 
 จากขอมูลครูแหงชาติ และครูตนแบบ 2541 และ2542 ปรากฏวา มีผูไดรับการคัดเลือกเปนครู
แหงชาติและครูตนแบบ ยกตัวอยางคือ 
 ปญญา  ทรงเสรีย (อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542. ครูตนแบบ. 
หนา 80 - 101) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สังกัดกรงสามัญศึกษา สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
ปลาย วิชาที่สอน ศิลปศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหความรักกอนใหความรู ใชหลัก CIPPA ใช
กระบวนการกลุมพัฒนาผูเรียน ในแตละกลุมคละความสามารถ เพื่อใหชวยเหลือกัน มีการประเมินดวย
คะแนนจิตพิสัย และรางวัลแกกลุมที่มีการพัฒนาสงเสริมการนําไปใช โดยจัดโครงการพัฒนาตนเอง 
โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งในและตางประเทศ ผลการทดลองใชวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA แลวทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 สุทธิรัตน  เลิศจรุรวิทย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อการเรียนรูทางประวัติศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ
คิดวิเคราะหและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดย
ใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประวัติศาสตร ทักษะการวิเคราะหและเจตคติตอความรักชาติหลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
ดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 7.4 งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู 
 ณัฐิกา  วงษาวดี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูและความพึงพอใจ วิชาทัศนศิลป 
ของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียน ผลการวิจัย
พบวา 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนเรื่องสรางสรรคงานศิลป กลุม
สาระศิลปะ วิชาทัศนศิลป มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก และมีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา
อยูในระดับดี มีประสิทธิภาพ 87.50/88.33 
 2. ผลการเรียนรูหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3. นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางมโนทัศนกอนการเรียนมี      
ความพึงพอใจมากที่สุด 
 ธีรวุฒิ  กิตติศิวารักษ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอการเรียนภาษาตางประเทศสมาคม YMCA เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูเรียนที่มีการรับรูอรรถประโยชนภาษาตางประเทศที่แตกตางกันที่แบงเปน 2 กลุม คอื กลุม
เอามุงผลประโยชนเปนสําคัญ และกลุมมุงตอบสนองอารมณเปนสําคัญ มีความคาดหวังและความพึงพอใจ
ตอการเรียนภาษาตางประเทศ สถาบันสอนภาษาตางประเทศ สมาคม YMCA เชียงใหมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2. นักเรียนท่ีมีสถานภาพการทํางานที่แตกตางกันที่แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูทํางานและกลุม
นักเรียนนักศึกษา มีความคาดหวังไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตมีความพึงพอใจตอการเรยีน
ภาษาตางประเทศ สถาบันสอนภาษาตางประเทศ สมาคม YMCA เชียงใหมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 เพียง 2 ดาน คือ ดานการสนับสนุนการสอนการเรียน และดานการประยุกตใช
ภาษาตางประเทศ 
 3. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูเรียนภาษาตางประเทศสถาบันการสอนภาษาสมาคม 
YMCA เชียงใหมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สุพรรณี  ศรีโพธิ์ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมประเทืองปญญา
หนูนอยนักวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมหนูนอยนักวิทยาศาสตร เพราะกิจกรรมเนนการมีสวนรวมและเนนกระบวนการกลุม
ของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดใชความคิด ไดปฏิบัติและคนพบความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑทีกําหนดคือ รอยละ 96.00 ของนักเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติกิจกรรม
ผานเกณฑที่กําหนด 
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 งานวิจัยตางประเทศ 
 โอซูเค (Osueke. 1991: 4169 - A) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจใน
การทํางานของอาจารยที่ทํางานเต็มเวลา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในดาโกตาใต ผลการวิจัยพบวา 
 1. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยที่ทํางานเต็มเวลาทั้ง 2 ดาน 
คือ งานที่ทํา ความสําเร็จในการทํางาน ความไมพึงพอใจในการทํางานเกิดจากนโยบายของผูบริหาร 
เงินเดือนต่ํา ผลประโยชนและคาตอบแทนไมเพียงพอ 
 2. องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย ไดแก งานสวนตัว การสอน
สวนตัว ความรับผิดชอบในอาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ การนิเทศของผูบริหาร สถานภาพทางดานอาชีพ 
ความมั่งคงในงานที่ทํา สภาพการทํางาน ความสัมพันธสวนตัว สิทธิในการตัดสินใจ และสมรรถภาพ
ทางดานเทคนิค 
 โควิงตัน (Covington. 1998: 6990 - A) ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและแรงจูงใจเปรียบเทียบระหวางผูจัดการดานสุขภาพอนามัยชายและหญิง ผลวิจัยไม
พบวาเพศมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน และแรงจูงใจของผูจัดการทั้งเพศชายและเพศหญิงแต
ประการใด 
 ฉันชนก รักแตง (2546: 87) ไดศึกษาผลของการสอนซอมเสริม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่อง มาตราตัวสะกด และความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ผลการวิจัยพบวา  
 1. ผลของการสอนซอมเสริมของนักเรียนท่ีไดรับการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ซิปปา (CIPPA MODEL) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) มีความสนใจในการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 วิไล  รัตนพลที (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปซิปปา 
ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนจากที่ไดรับกระบวนการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบซิปปาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู 
กระบวนการคิด กระบวนการกลุม จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้น
เรื่อยๆ 
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 2. ความพึงพอใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กระบวนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนและครูผูสอนซ่ึง
สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูเรียนและพบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวจิัยครัง้นี้ มีรายละเอยีดขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
 2. แบบแผนการทดลอง 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองและการสรางเครื่องมือ 
 4. วิธีดําเนินการทดลอง 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถติิในการวิเคราะห 
 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
   ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมโภชกรุง
อนุสรณ (200 ป) สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
จํานวน 3 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 120 คน 
   กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมโภชกรุง
อนุสรณ (200 ป) สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดย
ใชวิธีสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random) จากประชากรไดกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน  
  

2. แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม ทดลอง การทดลอง สอบหลงั 

RE  T 1  X T 2  

 
สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
RE แทน  กลุมทดลองทีไ่ดจากการสุม 
T 1  แทน  การทดสอบกอนทดลอง (Pretest)  
T 2  แทน  การทดสอบหลังทดลอง (Posttest)  
X แทน  วิธีการสอนแบบซิปปา 
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3. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ประกอบดวย 
  3.1 วิธีการสอนแบบซิปปา 
  3.2 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผูวจิัยสรางขึน้ 
  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรยีน 
   
  3.1 วิธีการสอนแบบซิปปา 
  ผูวจิัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 
    3.1.1   ศึกษาหลักสูตรและขอบขายเนื้อหาสาระศลิปะ  
    3.1.2  ศึกษาสาระสาํคัญจากเนือ้หาสาระศิลปะและ เรื่องลายไทย 
  3.1.3 ศึกษาวิธีการสอนแบบซปิปาเปนการจดักิจกรรมโดยใชหลัก CIPPA  
    3.1.4  กระบวนการเรียนรู ดําเนนิกิจกรรมดังตอไปนี ้
     ข้ันที่ 1 ทบทวนความรูเดมิ 
     - ผูสอนดึงความรูเดิมเพื่อใชในการเชื่อมโยงกับความรูใหม  เชน  การถาม ตอบ สํารวจ
ความสนใจ ความตองการของผูเรียน การใชสื่อการสอน 
     ข้ันที่ 2 แสวงหาความรูใหม 
     -  ผูเรียนแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ และรวบรวมขอมูลความรู
ใหมจากแหลงความรู เชน การตั้งคําถามทาทายความคิด การกระตุนใหเกิดความขัดแยงทางความคิด 
การศึกษาจากเอกสาร 
     ข้ันที่ 3 ศึกษาความรูใหมและเชื่อมโยงความรูเดิม 
    -  ผูเรียนทําความเขาใจกับขอมูลความรูใหมที่หามาไดเพื่อสรางความหมายของขอมูล 
หรือประสบการณใหมโดยเชื่อมโยงความรูเดิม เชน การฝกกระบวนการคิด เปรียบเทียบ จําแนก ตีความ 
ขยายความ สรุป  
     ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความเขาใจ 
    -  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ความคิด อาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรู
ความเขาใจของตน รวมท้ังขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น เชน การปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม  
     ข้ันที่ 5 สรุปและจัดระเบยีบความรู 
     - ผูเรียนสรุปจัดระเบียบความรูที่ไดรับ ทั้งความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนให
เปนระเบียบ เชน การคิดวิเคราะห สรุปประเด็นปญหา 
     ข้ันที่ 6 การปฏิบตัิและ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
     - ผูเรียนแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการตรวจสอบความรูของ
ผูเรียนสงเสริมผูเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค เชน ทําแบบฝกหัด 
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     ข้ันที่ 7 การประยุกตใชความรู 
     - ผูเรียนนําความรูความเขาใจของตนไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ เพื่อเพิ่มความ
เขาใจ ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ เชน ใหผูเรียนแกปญหาที่หลากหลายตางจากการเรียนรูในเรียน นักเรียน
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม กระตุนใหศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
    3.1.5 การจดัทําแผนการจัดการเรียนรูของกจิกรรมการเรียนการสอนแบบซปิปา
ประกอบดวย 
    -  ชื่อกจิกรรม 
    -  เวลาที่ใช 
    -  สาระสําคัญ 
    -  สาระการเรียนรู 
    -  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
    -  กิจกรรมการเรียนรู 
    -  การประเมินผล 
    -  สื่อ / อุปกรณ 
    -  นําแผนการจัดการเรียนรูซปิปา ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพือ่ตรวจและปรับปรุงแกไข
พจิารณาความเหมาะสมและชี้แนะขอบกพรอง 
    -  นําแผนการจดัการเรียนรูซปิปามาปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนําของและผูเชี่ยวชาญ  
    -  นําแผนการจดัการเรียนรูซปิปาที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชีย่วชาญ
พจิารณาอีกครั้งแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย 
    -  นําแผนการจดัการเรียนรูซปิปาแบบไปทดลองใชกับนกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 40 คนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพือ่ดูความเหมาะสมของเนือ้หาความยากงาย ของกจิกรรม ภาษาที่ใช 
และเวลาในการทดลอง 
    -  นําแผนการจดัการเรียนรูซปิปามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แลวเสนอตอและผูเชี่ยวชาญ
พจิาณาอีกครัง้แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย 
    -  นําแผนการจดัการเรียนรูซปิปาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
 
  3.2 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผูวจิัยสรางขึน้ 
  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 3.2.1 ศึกษาหลักสูตรวิชาศิลปะ สาระทศันศลิป เพื่อนํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดเพือ่ใชเปน
แนวทางในการสรางแบบทดสอบ 
 3.2.2 สรางขอคําถามทีค่รอบคลุมการวดัดานพุทธพิสิัย ทักษะพิสยั จิตพสิัย 
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 3.2.3  นําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความครอบคลมุ
ของขอคําถาม ความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม ความชัดเจนของภาษา แลวนํามาปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
 3.2.4   นําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ปรบัปรงุแลวไปใหผูทรงคุณวฒุิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.2.5   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   -  ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยตรวจสอบสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับจุดมุงหมายที่ตองการวัด ความครอบคลุมของขอคําถาม และความชัดเจนของภาษา  
   -  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 
5 ทานนั้น ผูวิจัยทําโดยการนําแบบสอบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการใชดัชนี IOC (Item Objective Congruence)  
   -  ความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficent) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544: 71) 
    
 3.3 แบบสอบถามความพึงพอในในการเรียน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนของครูแบบซิปปาไดศึกษา
แนวคิดในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนของครูแบบซิปปา กําหนดเปนรายการ
ประเมิน เพื่อรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอนของครูแบบซิปปา 
โดยใชเกณฑการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เรียงลําดับจากมากไปหานอย เพื่อศึกษาดูวา วธิกีาร
สอนของครูแบบซิปปาน้ันมีประสิทธิภาพหรือไม ถามีคาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็น
วาวิธีการสอนของครูแบบซิปปา มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
 3.3.1 ศึกษาหลักสูตรวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป เพื่อนํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 3.3.2 สรางขอคําถามที่ครอบคลุมวิธีการสอนแบบซปิปา 
 3.3.3  นําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของขอคําถาม ความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม 
แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
 3.3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปใหผูทรงคุณวฒุิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   -  ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับจุดมุงหมายที่ตองการวัด ความครอบคลุมของขอคําถาม และความชัดเจนของภาษา 
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   - การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 
5 ทานนั้น ผูวิจัยทําโดยการนําแบบสอบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการใชดัชนี IOC (Item Objective Congruence)   
   - ความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficent) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544: 71) 
 
เกณฑในการใหคะแนน 
- ถาเลอืกตอบ  พึงพอใจมากที่สุด ให 5 คะแนน 
   พึงพอใจมาก  ให 4 คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง ให 3 คะแนน 
   พึงพอใจนอย  ให 2 คะแนน 
   พึงพอใจนอยที่สุด ให 1 คะแนน 
เกณฑในการประเมนิผล 
   คาเฉลีย่   4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
   คาเฉลีย่   3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 
   คาเฉลีย่   2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลีย่   1.50 – 2.49 พึงพอใจนอย 
   คาเฉลีย่   1.00 – 1.49 พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 3.3.6 นําแบบวัดที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบภาษาและความครอบคลุมในดานตางๆ 
ที่กําหนดไว แลวนําไปปรับปรุงแกไข หลังจากน้ันนําแบบวัดไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 

4.  วิธีการดาํเนินการทดลอง 
   ในการดําเนินการทดลอง ดําเนินไปเปนขัน้ตอนดังนี ้
   4.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบของผูวจิัยสรางขึ้น 
   4.2 ดําเนินการทดลอง โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูตามวธิีสอนแบบซิปปาที่ผูวิจยัสราง
ขึ้นในเวลาสอน 1 คาบ ตอสัปดาห จํานวน 5 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา 5 สัปดาห 
   4.3 เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาทัศนศิลปเรื่องลายไทยและแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาทัศนศิลปเร่ือง
ลายไทย   
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   4.4 นําผลการสอบมาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และผลการวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาทัศนศิลปเร่ืองลายไทย และ
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใชในการวิเคราะห 
 5.1 วิธีการวเิคราะหขอมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน โดยใชสถติิ t - test 
dependent (พิชติ  ฤทธิจ์รญู. 2549: 80) 

    t =  1;
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     เม่ือ   D  แทน  คาความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 
             N  แทน  จํานวนคูของคะแนน 
 
  5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
    5.2.1 สถิตพิืน้ฐาน หาคาเฉลี่ยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 73)  

       x =  
N

x∑  

 
     เม่ือ    x   แทน คะแนนเฉลี่ย 
      ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
    5.2.2 หาคาความแปรปรวนของคะแนน (S 2 ) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ.  2538: 77)   
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 5.3 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    5.3.1 หาคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ โดยใชt-test แบบเทคนคิ 25 % ของกลุมสงู
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 185)  
 

     สูตร t = 
22

NL
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     เม่ือ t   แทน คาอํานาจจําแนกแบบสอบถาม 
           HX   แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดคะแนนสูง 
          iX    แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดคะแนนตํ่า 
          HS 2   แทน ความแปรปรวนของกลุมไดคะแนนสูง 
          LS 2   แทน ความแปรปรวนของกลุมไดคะแนนต่ํา 
          ΝΗ   แทน จํานวนผูตอบแบบทดสอบในกลุมสูง 
          LΝ   แทน จํานวนผูตอบแบบทดสอบในกลุมต่ํา 
 
    5.3.2 หาคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใชวิธี Alpha Coeffcient 
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 190)  
 

     สูตร α = 
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     เม่ือ α  แทน สัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
           N  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

           ∑ 2
is   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนรวมความแปรปรวนเปนรายขอ      

           2
is    แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะห 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ระหวางกอนและหลังการทดลองสอน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบซิปปา”  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจเรื่องลายไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและหลังการทดลองสอน และความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอวิธีสอนแบบซิปปา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
 

ตอนที ่ 1  ผลการวเิคราะหขอมูลจากขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน  
  วิชาทศันศลิปเรื่องลายไทย 
ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 
 วิธีสอนแบบซปิปา 
 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน  
  วิชาทศันศลิปเรื่องลายไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
 

ตาราง  1  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในวชิาทัศนศิลปเรื่องลายไทยของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปที ่5 
 

คะแนน กลุมตวัอยาง 

(N) 

คะแนนเฉลีย่ 

( ) 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

t 

กอนเรียน 40 10.48 1.21 

หลงัเรยีน 40 15.70 2.11 
14.01 

t = 14.01 (df = 39) *p< .05 sig. = .000 
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 จากตาราง 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาทัศนศิลปเรื่องลายไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา สูงกวาคะแนนกอนเขารับ
การจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความความความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มตีอวิธีสอนแบบซปิปา 
 

ตาราง  2  ความพึงพอใจในการเรียนรูวชิากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ดาน C คือ Construction  
 ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
 

 ขอความ  S.D. ความหมาย 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการสอนที่เนนให
คนพบคําตอบในระดับใด 

4.72 2.75 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

2. นักเรียนพงึพอใจที่ไดรบัความรูใหมๆจาก
กิจกรรมการเรียนรู 

4.40 2.88 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

C 

3. กิจกรรมการเรียนนาสนใจมีสวนทําใหนักเรียน
สามารถฝกคดิแกปญหาได 

4.58 2.50 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 
 

รวม 4.56 2.36 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

  
   จากตาราง 2 ความพึงพอใจในการเรียนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ดาน C คือ Construction 
ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 

 เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาวิธีการสอนแบบซิปปาใน
ดาน C ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนสามารถคนพบคําตอบไดจากกิจกรรมการเรียนรู
เปนอันดับแรกมีคาเทากับ 4.72 รองลงมา คือ นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากกิจกรรมการเรียนรูมีคา
เทากับ 4.58 สวนกิจกรรมการเรียนมีสวนทําใหนักเรียนสามารถฝกคิดแกปญหาไดคาเทากับ 4.40 เปน
ลําดับถัดมา 
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ตาราง  3  ความพึงพอใจในการเรียนรูวชิากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ  ดาน  I คือ Interaction  
 การปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
 

 ขอความ  S.D. ความหมาย 
4. นักเรียนมีโอกาสซักถามพูดคุยกบัเพือ่นในกลุม
ไดอยางอิสระ 

4.55 3.20 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

5. นักเรียนสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็น
เกี่ยวกบัเน้ือหาในบทเรียนกับเพื่อนได 

4.82 2.58 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

I 

6. นักเรียนพงึพอใจที่ไดชวยกันปฏิบตัิงานกลุม 
จนประสบความสําเร็จ 

4.49 3.30 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 รวม 4.62 2.80 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 
 จากตาราง 3 ความพึงพอใจในการเรียนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดาน I คือ Interaction 
การปฏิสัมพันธกับผูอื่น เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาวิธีการ
สอนแบบซิปปาในดาน I การปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชวยใหนักเรียนมีโอกาสซักถามพูดคุยกับเพื่อนในกลุม
ไดเปนอันดับแรกมีคาเทากับ 4.82 รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยกันปฏิบัติงานกลุมจนประสบความสําเร็จ
มีคาเทากับ 4.55 สวนนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนกับเพื่อนไดมี
คาเทากับ 4.49 เปนลําดับถัดมา 
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ตาราง 4 ความพึงพอใจในการเรียนรูวชิากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ดาน  P คือ Physical participation  
 การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย 
 

 
 จากตาราง 4 ความพึงพอใจในการเรียนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดาน  P คือ Physical 
participation การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกายเม่ือพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาวิธีการสอนแบบซิปปาในดาน P การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย 
ชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกายในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนอันดับแรกมีคาเทากับ 
4.85 รองลงมา คือ นักเรียนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมมีคาเทากับ 4.62 สวนนักเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกคาบมีคาเทากับ 4.50 เปนลําดับถัดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอความ  S.D. ความหมาย 
7. นักเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกายในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูไดอยางอิสระ 

4.85 2.88 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

8. นักเรียนพึงพอใจที่มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
ทุกคาบ 

4.50 3.50 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

p 

9. นักเรียนมีความกระตือรอืรนในการปฏิบัติกิจกรรม
ทุกคร้ัง 

4.62 3.08 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 
 

รวม 4.65 3.10 พึงพอใจ 
มากที่สุด 
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ตาราง  5  ความพึงพอใจในการเรียนรูวชิากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ  ดาน P คือ Process learning  
 การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 

 ขอความ  S.D. ความหมาย 

10.นักเรียนพงึพอใจที่สามารถสรุปเน้ือหาจาก
บทเรียนได 

4.49 2.80 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

11.กิจกรรมทีน่ักเรียนไดปฏิบัติมีความหลากหลาย 4.55 3.08 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

p 

12.เนื้อหาในบทเรียนเขาใจไดงาย 4.82 3.50 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 
 

รวม 4.62 3.02 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 จากตาราง 5 ความพึงพอใจในการเรียนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดาน P คือ Process learning 
การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองเมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวาวิธีการสอนแบบซิปปาในดาน P การผูเรยีนไดเรยีนรูดวยกระบวนการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดงายเปนอันดับแรกมีคาเทากับ 4.82 รองลงมา 
คือ กิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติมีความหลากหลายมีคาเทากับ 4.55 สวนนักเรียนนักเรียนสามารถสรุป
เนื้อหาจากบทเรียนไดมีคาเทากับ 4.49 เปนลําดับถัดมา 
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ตาราง  6  ความพึงพอใจในการเรียนรูวชิากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ  ดาน A คือ Application  
 การนําความรูไปประยุกตใช 
 

  
 จากตาราง 6  ความพึงพอใจในการเรียนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ดาน A คือ Application 
การนําความรูไปประยุกตใช เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวาวิธี 
การสอนแบบซิปปาในดาน A การนําความรูไปประยุกตใช นักเรียนมีความตองการที่จะศึกษาลายไทย
เพิ่มเติมเปนอันดับแรกมีคาเทากับ 4.90 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถนําไปใช
ประโยชนในการสรางงานศิลปะไดมีคาเทากับ 4.65 สวนเน้ือหาในบทเรียนสามารถนําไปเปนพื้นฐาน
สําหรับการเรียนรูลายขั้นสูงตอไปไดมีคาเทากับ 4.58 เปนลําดับถัดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอความ  S.D. ความหมาย 

13. นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะศึกษาลายไทย
เพิ่มเติม 

4.90 2.85 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

14. กิจกรรมการเรียนรูนี้เปนแนวทางในการสราง
งานศิลปะไดอยางนาสนใจ 

4.65 2.30 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

A 

15. เนื้อหาในบทเรียนนาสนใจสามารถนาํไปเปน
พื้นฐานสําหรบัการเรียนรูลายขั้นสูงตอไปได 

4.58 2.20 พึงพอใจ 
มากที่สุด 

 
 

รวม 4.71 2.50 พึงพอใจ 
มากที่สุด 
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ตาราง  7  ความพึงพอใจในการเรียนรูวชิากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ   
 

 
 จากตาราง 7 พบวา ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง (C) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 SD. เทากับ 2.36
การปฏิสัมพันธกับผูอื่น (I) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62  SD. เทากับ 280 การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหว
รางกาย (P) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65  SD. เทากับ 3.1 การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง (P) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 SD. เทากับ 3.02 การนําความรูไปประยุกตใช (A) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.63  SD. เทากับ 2.50 และมีคาเฉลี่ย ( X ) รวมทุกดานเทากับ 4.63 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจในวิธีการสอนแบบซิปปาในระดับมาก 
 
เกณฑในการพจิารณาการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
 คาเฉลีย่  4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลีย่  3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 
 คาเฉลีย่  2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลีย่  1.50 – 2.49 พึงพอใจนอย 
 คาเฉลีย่  1.00 – 1.49 พึงพอใจนอยที่สุด 

ดาน X  SD.   ความหมาย 

1. ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง (C) 
2. การปฏิสัมพันธกับผูอื่น (I) 
3. การใหผูเรยีนมีโอกาสไดเคลือ่นไหวรางกาย  (P) 
4.การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง (P) 
5. การนําความรูไปประยุกตใช (A) 

4.56 
4.62 
4.65 

 
4.62 
4.71 

2.36 
2.80 
3.10 

 
3.02 
2.50 

พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 

เฉลี่ย ( X ) 4.63 2.88 พึงพอใจมากที่สุด 



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองลายไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนและหลังการทดลองสอน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิธีสอน
แบบซิปปา  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5
กอนและหลังโดยวิธีการสอนแบบซิปปา  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอวิธีการสอนแบบซิปปา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสมโภชกรุง
อนุสรณ (200 ป) สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 3 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 120 คน 
 
 กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสมโภชกรุง
อนุสรณ (200 ป) สํานักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดย
ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากรไดกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน 
 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา  
 ตัวแปรตน ไดแก วิธีการสอนซิปปา  
 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนจะสูงกวา
กอนเรียนโดยวิธีการสอนแบบซิปปา  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอวิธีการสอนของครูแบบซิปปา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ประกอบดวย 
 1. วิธีการสอนแบบซิปปา 
 2. ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. แบบสอบถามความพึงพอในในการเรียน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหนั้น ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ติดตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรยีน
ที่เปนกลุมตัวอยาง 
 2. ติดตอโรงเรียนท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง และขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนเพื่อกําหนดวันเวลาที่
ทําการทดลองสอน 
 3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยผูวิจัยดําเนินการ
สอนและทดสอบดวยตัวเอง 
 4. ทําการทดสอบหลังเรียนและใหนักเรียนตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจในการเรียนรู
วิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป) 
 5. ผูวิจัยไดอธิบายใหนักเรียนทุกคนเขาใจวิธีการการทําแบบสอบถาม 
 6. นําคะแนนที่ไดจากการตรวจมาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ และทดสอบสมมติฐาน
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบซิปปา โดยการหาคาสถิติที่  
(t - test dependent) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากนําแบบทดสอบที่ใชในการศึกษาคนควาไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง และนํามา
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการตรวจใหคะแนน แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดย 
 1. หาคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 2. หาคาสถิต t (t - test dependent) 
 3. แบบสอบถามหาคาสถิติพื้นฐานไดแกคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่องลายไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบซิปปาในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยสรุปวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดาน
ความรูความเขาใจเรื่องลายไทย หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไวแสดงวาวิธีการสอนแบบซิปปามีผลตอความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่องลาย
ไทย เพราะวาในกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปานั้นในแตละแผนการจัดการเรียนรู จะมีกิจกรรมใหนักเรียน
ศึกษา คนควาที่หลากหลาย เชน ศึกษาเปนกลุม ศึกษาดวยตนเอง มีสื่อการเรียนรูท่ีนาสนใจ มีผลทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนได ซ่ึงเนื้อหาที่ไดนํามาสอนนั้นเปนเร่ืองของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ลายไทย ท่ีผานมานักเรียนมักไมคอยเขาใจดวยเห็นวาเปนเน้ือหาที่ยาก แตวิธีสอนแบบซิปปาชวยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาของลายไทยมากขึ้น เพราะในกิจกรรมการเรียนจะมีขั้นตอนที่ชวยสงเสริมให
นักเรียนเกิดการกระตุนใหเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 2. ผูวิจัยเห็นวาวิธีสอนแบบซิปปา เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีขั้นตอน 7 ขั้น 
โดยเริ่มจาก ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูเดิม เปนการตรวจสอบความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม ขั้นที่ 2 
แสวงหาความรูใหม เปนขั้นที่ครูไดกระตุนนักเรียนใหคนหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน การศึกษา
ใบความรู  ขั้นท่ี 3 ศึกษาความรูใหมและเชื่อมโยงความรูเดิม โดยใหนักเรียนแบงกลุมใชกระบวนการกลุม
คิดในการคนควาจากเนื้อหาในบทเรียนและทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองคนควา จึงจําเปนตอง
อาศัยการเชื่อมโยงความรูเดิม  ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความเขาใจ โดยใหนักเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนเองใหกวางขวางมาก
ขึ้น ซึ่งจะชวยใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูของตนเองจากเพื่อนใจกลุมไดพรอมๆ กัน ขั้นที่ 5 สรุปและ
จัดระเบียบความรู เปนการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมดทั้งความรูเดิมและความรูใหมและจัดสิ่งที่เรียนให
เปนระบบ เพื่อใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
ขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู เปนการนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
เพิ่มเติม จากขั้นตอนการสอน 7 ขั้นดังกลาว ประกอบกิจกรรมการสอน เชน การทําแบบทดสอบกอน
เรียน ใหนักเรียนดูสื่อประกอบการเรียนรู การแบงกลุมปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาขั้นตอนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนดังกลาว นักเรียนไดประสบการณใหมในการเรียนรู กระตุนใหนักเรียนไดใชกระบวนการ
คิด ไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไดทํางานรวมกับเพื่อนจึงทํา
ใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนตลอดจนไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม การใหนักเรียนไดมี
สวนรวมเปนผูลงมือศึกษา ปฏิบัติ และคิดอยางอิสระอยางมีความหมายซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี 
(2548: 17) ไดกลาวถึงแนวคิดนี้วา 
 กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (construction of 
knowledge) ซ่ึงนอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและพึ่งตนเองแลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธ 
(interaction) กับเพื่อน บุคคลอื่นๆ และส่ิงแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ 
(process skills) ตางๆ จํานวนมากเปนเคร่ืองมือในการสรางความรู นอกจากนั้นการเรียนรูจะเปนไป
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อยางตอเนื่องไดดี หากผูเรียนอยูในสภาพที่มีความพรอมในการรับรู มีประสาทการรับรูที่ต่ืนตัว ไมเฉื่อย
ชา ซึ่งสิ่งที่สามารถชวยใหผูเรียนอยูในสภาพดังกลาวไดก็คือ การใหมีการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
(physical participation) อยางเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
เปนการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง และความรูความเขาใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซ้ึงและอยูคงทน
มากขึ้น หากผูเรียนมีโอกาสนําความรูน้ันไปประยุกตใช (application) ในสถานการณท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิรัตน เลิศจรุรวิทย (2544: 86) ซึ่งผลของการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา เพื่อการเรียนรูทางประวัติศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การคิดวิเคราะหและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปา เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประวัติศาสตร  ทักษะการคิดวิเคราะหและเจตคติตอความรักชาติ หลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
ดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ  ปญญา  ทรงเสรีย (อางถึงในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542.  ครูตนแบบ. 2542: 80 - 101) ซ่ึงวิธีการสอนแบบซิปปาดังกลาว
สามารถทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี กระบวนการกลุมพัฒนาผูเรียน ในแตละกลุมคละความสามารถ เพื่อให
ชวยเหลือกัน มีการประเมินดวยคะแนนจิตพิสัย และรางวัลแกกลุมท่ีมีการพัฒนาสงเสริมการนําไปใช 
นอกจากนี้แลวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนยังสูงกวากอนการเรียนดวยวิธีการสอนแบบซิปปาอีก
ดวย 
 2. ความพึงพอใจตอวิธีการสอนแบบซิปปาหลังเรียนอยูในระดับมากที่สุดจากขั้นตอนการสอน
แบบซิปปาทั้ง 5 ดาน คือ C ผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ในขั้นนี้นักเรียนสามารถคนพบคําตอบไดจาก
กิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการเรยีนทําใหนักเรียนเขาใจและสามารถแกปญหาได   
I การปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ในขั้นนี้นักเรียนมีโอกาสไดพูดคุยกับเพื่อนในกลุมได
อยางอิสระทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนจนสามารถชวยกันปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ  
P การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย ในขั้นนี้นักเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมซึ่งนักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมและเกิดความกระตือรือรน P การเรียนรูกระบวนการ
ตางๆ ในขั้นนี้นักเรียนสามารถสรุปเน้ือหาในบทเรียนจากกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายและมีความ
เขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดงาย A การนําความรูไปประยุกตใช ในขั้นนี้นักเรียนเกิดความตองการที่จะ
ศึกษาลายไทยเพิ่มเติมเพราะกิจกรรมการเรียนรูนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการสรางงานศิลปะหรือ
อื่นๆ ได และยังเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาลายไทยในขั้นสูงตอไปได ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูท่ีดีควร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ในกิจกรรม กระตุนใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดคนหาคําตอบ
ไดดวยตนเองและมีสวนรวมในการเรียน มีการปฏิบัติงานกลุม ไดเคลื่อนไหวรางกาย และสรางปฏิสมัพนัธ
ระหวางเพื่อนในชั้นเรียน ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน สงผลใหผูเรียนเขาใจความรูที่ไดศึกษา
คนควาจากวิธีสอนแบบซิปปานี้ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอ
วิธีสอนแบบซิปปา สิ่งเหลานี้เปนกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ ตรงกับความสนใจของนักเรียน ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉันชนก รักแตง (2546: 87) กลาวถึงผลการวิจัยวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
ซอมเสริม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีความสนใจในการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปานั้นครูใหนักเรียนได
ฝกทําซ้ําๆ ดวยตนเองและมีการตรวจผลการทําแบบฝกหัดของนักเรียนโดยเร็ว แจงผลการเรียนให
นักเรียนทราบอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหนักเรียนเห็นขอดีและขอบกพรองที่ควรแกไขของตนเอง ยอมเกิด
กําลังใจขอบกพรองของตน เม่ือแกไขไดถูกตองแลวทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจวานักเรียนมีสวนคนพบ
ขอที่ถูกตองและขอที่ผิดดวยตนเอง ดังนั้น การรูผลของการทําแบบฝกหัดหรือผลการเรียนจึงเปนแรงเสรมิ
ใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาไทย  และวิไล รัตนพลที (2548: 62) กลาววา ความพึงพอใจใน
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับกระบวนการจัดการเรียนรูตาม
รูปแบบซิปปาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบซปิ
ปา ครูเปนเพียงผูชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู นักเรียนสามารถสรางความรูไดดวย
ตัวเอง ทําใหเขาในในเร่ืองที่เรียนไดงายขึ้น รูปแบบการสอนแบบซิปปาทําใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางเพื่อนและครูไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไดนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ
ตางๆ และเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียนทําใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนุกสนานกับการเรียน และจากการตรวจแบบทดสอบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนพบวา หัวขอ การเห็นความสําคัญประโยชนและความสนใจวิทยาศาสตร 
แนวโนมการแสดงออกที่จะมีสวนรวมในการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร การจัดกระบวนการเรียนรู
ตามรูปแบบซิปปา พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก และมีเจตคติท่ีดีตอ
การเรียนการสอนดังกลาว 
  3. ในขั้นตอนของการแบงกลุมเพื่อทํากิจกรรม ผูวิจัยพบวานักเรียนไดรวมแสดงความคิดเห็น
ตอการกําหนดจํานวนของสมาชิกในกลุมวาควรมีจํานวนสมาชิกในแตละกลุมเทาไร และวิธีการแบงกลุม 
เชนครูผูสอนควรเปนกําหนดจํานวนสมาชิกในกลุม หรือนักเรียนจะเปนผูกําหนดกันเอง ดังนั้นในบางคร้ัง
จึงพบปญหาในการแบงกลุมการทํากิจกรรม   
 4. การเรียนท่ีมีปฏิสัมพนัธกนัระหวางนักเรียนกับนกัเรยีน ทําใหนกัเรยีนที่เรยีนออนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งอาจเปนเพราะการอธบิายเน้ือหาใหแกกันภายในกลุม 
 5. วิธีการสอนแบบซิปปาประกอบดวยขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลายทําใหตองใชเวลานาน
กวาที่กําหนด ดังนั้นผูท่ีจะนํารูปแบบการสอนนี้ไปใชควรยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม 
 6. การนําเสนอผลงานของนักเรียนควรใหนักเรียนไดมีโอกาสพูดถึงผลงานและการมสีวนรวม
ของกจิกรรมเพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการแบงกลุมและจํานวนสมาชิกในกลุมท่ีเหมาะสม ความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา 
 2. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาตองใชเวลาที่มากในการกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู  ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน  บางคนคิดไดเร็วหรือชา  ครูไมควรเรงใหนักเรยีนเกิดการ
เรียนรู โดยการบอกคําตอบ แตควรเปนการกระตุนโดยการชี้แนะแนวทางกระบวนการไปสูคําตอบจาก
แหลงความรูตางๆ เชน เพื่อน หองสมุด เปนตน เพราะถาครูบอกคําตอบโดยตรง นักเรียนจะไมตื่นเตน 
ทาทาย เหมือนกับการเรียนทั่วไป แตถาเปนสิ่งท่ีแปลกไปจากการสอนทั่วไป นักเรียนจะรูสึกสนใจอยาก
ตดิตาม มีความพึงพอใจในการเรียนรู และสามารถจดจําในสิ่งที่ไดรับรู 
 3. กิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย จะกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู
อยากเห็นและสนใจในกระบวนการเรียนรู กระบวนการกลุม สามารถสรางความรูและนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาไปใชวิจัยในวิชาศิลปะ
เนื้อหาอื่นและนักเรียนในชวงชั้นอื่น 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาเปรียบเทียบกับวิธีสอน
อื่น ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาไปทดลองใชกับตัวแปร
อื่นๆ เชน ความคิดสรางสรรค ทักษะการสรางงานศิลปะ เปนตน 
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รายนามผูทรงคุณวฒุิ / ผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1.  ผศ.ดร.เลิศศิริร  บวรกติต ิภาควิชาศิลปศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.  อาจารยสมบูรณ  คํามามูล ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถมัภ)  
  สํานักงานเขตพระโขนง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชญิผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
แบบแสดงความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญดานความตรงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางดานการ
เรียนรูเร่ืองลายไทย 

ชื่อ - สกุล………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………………………………... 
คําชี้แจง 
 1. แบบแสองความคิดเห็นนี้เปนของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาเพื่อแสดงความคิดเห็นดานความ
ตรงของแบบทดสอบเรื่องลายไทย 
 2. แบบแสดงความคิดเห็นมีท้ังสิ้น 20 ขอ 
 3. โปรดอานรายการประเมินโดยละเอียดแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชิง่ระดับผลการแสดง
ความคิดเห็น 
 4. ระดับผลการแสดงความคิดเห็น มี 3 ระดับ เปนระดับคะแนน ดังนี ้
  +1 หมายถึงเห็นดวยวา แบบทดสอบสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูเนื้อหาจริง 
  0 หมายถึง ไมแนใจวา แบบทดสอบสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูเนื้อหา 
  - 1 หมายถึง ไมเห็นวา แบบทดสอบสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูเนื้อหา 

การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอดคลอง 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไม

สอดคลอง 
-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

1. การเขียนลายไทยไดรับแรงบันดาลใจ
จากอะไร 
 ก. ประเพณี 
 ข. ธรรมชาต ิ
 ค. ความบันเทิง 
 ง. พระพุทธศาสนา 

    

2. ขอใดคือเอกลกัษณของลายไทย 
 ก. มีความละเอียดออน 
 ข. ใชเสนโคงเปนสวนใหญ 
 ค. มีการแบงสัดสวนท่ีสวยงาม 
 ง. ถูกทุกขอ 
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การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอดคลอง 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไม

สอดคลอง 
-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

3. ลายไทยในขอใดดัดแปลงมาจากรูปทรง
ของดอกบวั 
 ก. ลายกระจัง 
 ข. ลายประจํายาม 
 ค. ลายกระหนกใบเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ 

    

4. ขอใดคือกระหนกผักกูด 

 ก.  

 ข.    

 ค.  

 ง.   
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การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอดคลอง 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไม

สอดคลอง 
-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

5. ขอใดคือลักษณะของลายประจํายาม 
 ก. มีลักษณะเปนสามเหลี่ยม 
 ข. มีสี่กลีบเหมือนดอกไม 
 ค. มีรูปรางคลายลายกระหนก 
 ง.  ไมมีขอถูก 
 

    

6. ลายกระหนกดัดแปลงมาจากอะไร 
 ก. เปลวไฟ 
 ข. ใบตอง 
 ค. ฟกเขยีว 
 ง.  ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 

    

7.      ลายกระหนกสามารถนําไปใชกับสิ่งใดได
ดีที่สุด 
 ก. เกาอี ้
 ข. กางเกงนักเรียน 
 ค. เครื่องประดับตวัละคร 
 ง.  ตูใสของ 

    

8.      ลายกระหนกตางจากลายกระจังอยางไร 
 ก. แตกตางกนั เพราะลายกระหนก
พฒันามาจากดอกบวั 
 ข. แตกตางกนั เพราะลายกระหนกจะมี
ยอดเหมือนเปลวไฟ 
 ค. ไมแตกตางกัน เพราะลายกระหนก
และลายประจาํยามพฒันามาจากใบเทศ 
 ง.  ไมมีขอถูก 
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การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอดคลอง 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไม

สอดคลอง 
-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

9.     ขอใดคอืลักษณะรูปรางของลายกระจัง 
 ก. มีรูปรางเปนสามเหลี่ยม 
 ข. มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา 
 ค. มีรูปรางเปนสามเหลี่ยมคางหมู 
 ง.  มีรูปรางคลายชอดอกไม 

    

10.    จากภาพนักเรยีนคิดวาสวนใหญมักเปน
ลายอะไร 

             
 ก.  ลายกินรี 
 ข.  ลายกระจงั 
 ค.  ลายผักกดู 
 ง.  ลายกระหนกผูกเปนชอ 

    

11.    ลายประจํายามดัดแปลงจากสิ่งใด 
 ก. ดอกไม 
 ข. อาวธุ 
 ค. ภาชนะ 
 ง. เครือ่งประดับศีรษะ 
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การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอดคลอง 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไม

สอดคลอง 
-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

12. จากภาพเครือ่งประดับตวัละครมีลาย
อะไร 

 
 ก. ลายกระจังเพียงอยางเดียว 
 ข. ลายกระจัง , ลายประจํายาม 
 ค. ลายกระจัง , ลายกระหนก 
 ง. ลายกระจังฟนปลา ,ลายกระจังตาออย 

    

13. ลายกระหนกชนิดใดที่ไดรบัอิทธพิลจาก
ขอม 
 ก. ลายกระหนกเปลว 
 ข. ลายกระหนกใบเทศ 
 ค. ลายกระหนกผักกูด 
 ง. ลายกระหนกสามตัว 

    

14. ลายกระหนกชนิดใดที่เปนแมแบบของ
ลายกระหนกชนิดอื่นๆ 
 ก. ลายกระหนกเปลว 
 ข. ลายกระหนกใบเทศ 
 ค. ลายกระหนกผักกูด 
 ง. ลายกระหนกสามตัว 

    

15. ลายประจํายามมีลักษณะคลายกับลายใด
มากที่สุด 
 ก. ลายกระหนก       ค. ลายกามปู 
 ข. ลายกระจัง          ง. ไมมีขอถูก  
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การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอดคลอง 

+1 
ไมแนใจ 

0 
ไม

สอดคลอง 
-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

16. ขอใดคือการนาํลายกระหนกสามตัวไปใช
ประโยชนมากที่สุด 
 ก. ใชเปนสวนหางกินรี 
 ข. ใชเปนตวัเร่ิมตนของลาย 
 ค. ใชเปนท่ีปดของลายอื่นๆ 
 ง. ใชเปนลวดลายกางเกงยนีส 

    

17. ขอใดคือการนาํลายประจํายามไปใชงาน
ไดถูกตอง 
 ก. ใชเปนหนวดของตัวพระ 
 ข. ใชเปนคิว้ของยักษหรอืลงิ 
 ค. ใชเปนสวนหางกินรี 
 ง. ใชเปนดอกลายผา 

    

18. ลายกระหนกที่สวยงามควรมีลักษณะ
อยางไร 
 ก. ใชปากกาตัดเสนจนเขม 
 ข. มีการแบงสัดสวนท่ีเทากัน 
 ค. ยอดของลายกระหนกมีความพร้ิวไหว 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 

    

19. เราสามารถอนุรักษสืบทอดความรูของ
ลายไทยไดดวยวิธใีด 
 ก. ศึกษาคนควาลายไทยจากเพือ่น 
 ข. เก็บสะสมภาพจิตรกรรมไทยไวมากๆ 
 ค. ศึกษาคนควาลายไทยจากแหลง
เรียนรูตางๆ 
 ง. ซ้ือผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับลายไทยมา
จัดนิทรรศการ 
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การแสดงความคิดเหน็  
 

ขอสอบ 
สอด 
คลอง 

+1 

ไมแนใจ 
0 

ไม
สอดคลอง 

-1 

ขอเสนอ 
แนะ 

20. ลายไทยมีคุณคาอยางไรตอการศึกษา
คนควาในวชิาศิลปะมากที่สดุ 
 ก. เปนเคร่ืองบงบอกเอกลักษณความ
เปนไทย 
 ข. เปนพืน้ฐานในการเปนชางเขียนมือ
อาชพี 
 ค. ใชเปนสือ่เพือ่ใหประชาชนเกิดความ
รักชาต ิ
 ง. เปนสิ่งทีช่วยทําใหประเทศชาติมีความ
เขมแข็งทางการคา 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของเอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สาระทศันศิลป เรื่องลายไทย ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 

คะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ ขอท่ี  
รายการประเมนิ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

 
IOC 

1 เนื้อหาสอดคลองกบัจุดมุงหมายของหลกัสูตร       

2 ความถูกตองของเนือ้หา       

3 ความชัดเจนของการอธิบายเน้ือหา       

4 ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน       

5 ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา       

6 ความสอดคลองกับกจิกรรมกับเนื้อหา       

7 ความเหมาะสมของจํานวนเนื้อหา       

8 ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดเม่ือศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน 

      

9 ความเหมาะสมของการจัดวางภาพประกอบ  
ตัวอักษร ในเอกสารประกอบการเรียน 

      

10 ผูเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัลายไทย       
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แบบแสดงความคิดเหน็ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
ในการเรยีนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป เรื่องลายไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

การแสดงความคิดเหน็ 

สอด 
คลอง 

+1 

ไมแน 
ใจ 
0 

ไม
สอด 
คลอง 

-1 

ขอ 
เสนอ 
แนะ 

  
 
 

ขอความ 

ระดับความพงึพอใจตอวิธีสอน
แบบซิปปา 

C 1. นักเรียนพงึพอใจในการสอนที่เนนใหคนพบ
คําตอบในระดบัใด 

    

 2. นักเรียนพงึพอใจที่ไดรับความรูใหมๆจาก
กิจกรรมการเรียนรู 

    

 3. กิจกรรมการเรียนนาสนใจมีสวนทําให
นักเรียนสามารถฝกคิดแกปญหาได 

    

I 4.นักเรียนมีโอกาสซักถามพูดคุยกบัเพือ่นใน
กลุมไดอยางอสิระ 

    

 5.นักเรียนสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็น
เกี่ยวกบัเน้ือหาในบทเรียนกบัเพื่อนได 

    

 6.นักเรียนพึงพอใจที่ไดชวยกันปฏิบัติงานกลุม
จนประสบความสําเร็จ  

    

p 7. นักเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกายในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมไดอยางอิสระ 

    

 8. นักเรียนพงึพอใจที่ไดมีสวนรวมในกจิกรรม
การเรียนรูทุกคาบ 

    

 9. นักเรียนมีความกระตือรอืรนในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกคร้ัง 

    

p 10.นักเรียนพงึพอใจที่สามารถสรุปเนือ้หาจาก
บทเรียนได 

    

 11.กิจกรรมทีน่ักเรียนไดปฏิบัติมีความ
หลากหลาย 

    

 12.เน้ือหาในบทเรียนเขาใจไดงาย     
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แบบแสดงความคิดเหน็ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน 
ในการเรยีนรูวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป เรื่องลายไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความคิดเหน็ 

สอด 
คลอง 

+1 

ไมแน 
ใจ 
0 

ไม
สอด 
คลอง 

-1 

ขอ 
เสนอ 
แนะ 

  
 
 

ขอความ 

ระดับความพงึพอใจตอวิธีสอน
แบบซิปปา 

A 13. นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะศึกษาลายไทย
เพิ่มเติม 

    

 14. กิจกรรมการเรียนรูนี้เปนแนวทางในการ
สรางผลงานศลิปะไดอยางนาสนใจ 

    

 15. เนื้อหาในบทเรียนนาสนใจสามารถนาํไป
เปนพื้นฐานสาํหรับการเรียนรูลายขั้นสูงตอไปได 
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ภาคผนวก ง 
แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองลายไทย 
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ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
คําชีแ้จง ใหทานพิจารณาวาแผนการจัดการเรียนรู เรือ่งลายไทย วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
และทําเครื่องหมาย  ลงในชองการประเมินใหตรงกบัความคิดเห็นของทาน 
 5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 2  หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 1  หมายถึง  เหมาะสมมากนอยที่สุด 

ระดับความเหมาะสม 
ขอ ประเด็นการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของมาตรฐานการเรียนรู      
2. ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญ สาระการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง กระบวนการเรียนรูแบบซิปปา  กระบวนการ
วัดและประเมินผล สื่อประกอบการเรียนรู แหลงเรยีนรูของ
หนวยการเรียนท่ี 1  

     

3. ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญ สาระการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง กระบวนการเรียนรูแบบซิปปา  กระบวนการ
วัดและประเมินผล สื่อประกอบการเรียนรู แหลงเรยีนรูของ
หนวยการเรียนท่ี 2 

     

4. ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญ สาระการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง กระบวนการเรียนรูแบบซิปปา  กระบวนการ
วัดและประเมินผล สื่อประกอบการเรียนรู แหลงเรยีนรูของ
หนวยการเรียนท่ี 3 

     

5. ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญ สาระการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง กระบวนการเรียนรูแบบซิปปา  กระบวนการ
วัดและประเมินผล สื่อประกอบการเรียนรู แหลงเรยีนรูของ
หนวยการเรียนท่ี 4 

     

6. ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญ สาระการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง กระบวนการเรียนรูแบบซิปปา  กระบวนการ
วัดและประเมินผล สื่อประกอบการเรียนรู แหลงเรยีนรูของ
หนวยการเรียนท่ี 5 

     

7. ความเหมาะของระยะเวลาที่ใชในการเรยีนการสอน      
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ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูเรื่องลายไทย 
คําชีแ้จง ขอใหทานโปรดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอืน่ๆท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง
แกไขแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองลายไทยใหดีขึ้นกอนจะนําไปทดลองใชตอไป 
1. มาตรฐานการเรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สาระสําคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สาระการเรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4. กระบวนการเรียนรูแบบซปิปา 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. กระบวนการวดัและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
6. สื่อประกอบการเรียนรู 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
7. แหลงเรียนรู  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ลายกระจงั 
 

หนวยการเรยีนที ่ 2  หนวยยอย  2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่  2  สัปดาหท่ี 25 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 
สาระที่  1  :           ทัศนศลิป 
มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทศันศลิป ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคางานทัศนศิลปเปนมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและสากล  
1. สาระสําคัญ 
 ลายกระจังเปนลายไทยรูปแบบหนึ่งท่ีเรียงตอกันเปนแนวยาวเพื่อกั้นเชิงลวดลาย หรือเปนตัวเร่ิม
ของลวดลาย มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เกิดจากโครงสรางที่ใชเปนแนวทางในการเขียนแตกตางกัน 
2. สาระการเรียนรู 
 ลักษณะรูปแบบของลายกระจังลายกระจัง 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
 3.1 ความรู  
.   นักเรียนรู เขาใจในลักษณะรูปแบบของลายกระจังได 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ   
   นักเรียนสามารถวิเคราะหถงึรูปแบบลายกระจังประเภทตางๆ ได 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม / คานิยม / คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
   นักเรียนมีความกระตอืรือรนในการคนควา แสวงหาคําตอบจากเนือ้หาได  
4. กิจกรรมการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู 
  ข้ันท่ี 1 ทบทวนความรูเดิม 
    ครูใหนักเรียนดูตัวอยางที่มาของการเขียนลายกระจังและภาพลายกระจังประเภทตางๆ มา
เปรียบเทียบกัน  
 ข้ันที่ 2 แสวงหาความรูใหม 
   นักเรียนรวมกนัคนควาศึกษาเรื่องลายกระจังประเภทตางๆ จากแหลงเรียนรูในหองสมุด 
 ข้ันที่ 3 ศึกษาความรูใหมและเชื่อมโยงความรูเดิม 
   นักเรียนศึกษารูปแบบของลายกระจังประเภทตางๆในหองสมุด พรอมทั้งบันทึกเปน
ภาพวาด หรือบันทึกรายละเอียดที่พบเห็นลงในใบงานที่เตรียมไว 
   นํารายการขอท่ีสงสัย ยังหาคําตอบไมได หรือไมแนใจวาตอบถูกหรอืไม มาชวยกนัปรึกษา
ระหวางสมาชกิภายในกลุม โดยใชเทคนิคตางๆ เชน อธิบาย การเขยีน 



 88 

 ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความเขาใจ 
   ตัวแทนนักเรยีนในกลุมนําเสนอคําตอบจากการอภิปรายภายในกลุม 
   ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทีย่ังสงสัยหรือไมเขาใจไดถามและรวมกันอภิปรายในประเด็น
คําถามของแตละกลุมจนไดขอมูลที่ถูกตอง 
  ข้ันท่ี 5 สรุปและจัดระเบยีบความรู 
   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปความรูท้ังหมด โดยครูใชคําถามเพือ่กระตุนใหนักเรียน
ไดคิดวิเคราะหถึงประเด็นที่สําคัญลักษณะรูปแบบลายกระจังประเภทตางๆ 
  ข้ันท่ี 6 การปฏิบตัิ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
   ครูนําผลงานของแตละกลุมมาจัดแสดงที่ปายนิเทศในชั้นเรียน 
  ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 
   ครูแนะนําใหนักเรียนไปศกึษาเนือ้หาเพิม่เติม 
 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

วิธวีัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
1.     ประเมินความรวมมือในการทํางานกลุม 
2.     การทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรม 
 

1.     แบบประเมินความรวมมือในการ
ทํางานกลุม 
2.     แบบฝกหัดในใบกิจกรรม 
 

 
สื่อประกอบการเรียนรู 
1. ภาพลายกระจัง เชน ลายกระจังตาออย 
2. ใบความรูเร่ืองลายไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3. ใบงานเรื่องลายกระจังชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
แหลงเรียนรู 
1. หองสมุด 
2. อินเทอรเน็ต 
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ลายประจาํยาม 
 

หนวยการเรยีนที ่ 3  หนวยยอย  3  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่  2  สัปดาหท่ี 24 จํานวนเวลา 1 ชั่วโมง 
สาระที่  1  :           ทัศนศลิป 
มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทศันศลิป ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคางานทัศนศิลปเปนมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและสากล  
1. สาระสําคัญ 
 รูปแบบของลายประจํายาม มีลักษณะเปนลายดอกสี่เหลี่ยม มักจะมีที่มาจากดอกไม เชน ดอก
ชัยพฤกษ ลายประจํายามเปนแมลายสําหรับตกแตงสิ่งตางๆ 
2. สาระการเรียนรู 
 ลักษณะรูปแบบ การใชงานของลายประจาํยาม 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
 3.1 ความรู  
.   นักเรียนเขาใจในลักษณะรปูแบบ การใชงานของลายประจํายามได 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ   
   นักเรียนสามารถวิเคราะหถงึรูปแบบ การใชงานของลายประจํายามได 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม / คานิยม / คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
   นักเรียนมีความกระตอืรือรนในการคนควา แสวงหาคําตอบจากเนือ้หาได  
4. กิจกรรมการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู 
  ข้ันท่ี 1 ทบทวนความรูเดิม 
    ครูใหนักเรียนดูตัวอยางภาพท่ีมาและขั้นตอนการเขียนลายประจํายาม 
 ข้ันที่ 2 แสวงหาความรูใหม 
   นักเรียนรวมกนัคนควาศึกษาลักษณะรปูแบบและการใชงานของลายประจํายามจากใบความรู 
 ข้ันที่ 3 ศึกษาความรูใหมและเชื่อมโยงความรูเดิม 
   นักเรียนศึกษารูปแบบลายประจํายามจากใบความรู พรอมทั้งบันทึกเปนภาพวาดจาก
ประติมากรรมปูนปนหนาบันที่หอพระประจําโรงเรียน หรือบันทึกรายละเอียดที่พบเห็นลงในใบงานที่
เตรียมไว 
   นํารายการขอท่ีสงสัย ยังหาคําตอบไมได หรือไมแนใจวาตอบถูกหรอืไม มาชวยกนัปรึกษา
ระหวางสมาชกิภายในกลุม โดยใชเทคนคิตางๆ เชน อธิบาย การเขยีน 



 90 

  ข้ันท่ี 4 แลกเปล่ียนความเขาใจ 
   ตัวแทนนักเรยีนในกลุมนําเสนอคําตอบจากการอภิปรายภายในกลุม 
   ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทีย่ังสงสัยหรือไมเขาใจไดถามและรวมกันอภิปรายในประเด็น
คําถามของแตละกลุมจนไดขอมูลที่ถูกตอง 
  ข้ันท่ี 5 สรุปและจัดระเบยีบความรู 
   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปความรูท้ังหมด โดยครูใชคําถามเพือ่กระตุนใหนักเรียน
ไดคิดวิเคราะหถึงประเด็นที่สําคัญของรูปแบบและการใชงานของลายประจํายาม 
  ข้ันท่ี 6 การปฏิบตัิ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
   ครูนําผลงานของแตละกลุมมาจัดแสดงที่ปายนิเทศในชั้นเรียน 
  ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 
   ครูแนะนําใหนักเรียนไปศกึษาเนือ้หาเพิม่เติม 
 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

วิธวีัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
1.     ประเมินความรวมมือในการทํางานกลุม 
2.     การทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรม 
 

1.     แบบประเมินความรวมมือในการ
ทํางานกลุม 
2.     แบบฝกหัดในใบกิจกรรม 
 

 
สื่อประกอบการเรียนรู 
1. หนังสืออานเพิ่มเติม 
2. ใบความรูเร่ืองลายไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
3. ใบงานเรื่องลายประจํายาม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
แหลงเรียนรู 
1. หองสมุด 
2. หอพระประจําโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) 
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ลายกระหนก 
 

หนวยการเรยีนที ่ 4  หนวยยอย  4  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่  2  สัปดาหท่ี 24 จํานวนเวลา 2 ชั่วโมง 
สาระที่  1  :           ทัศนศลิป 
มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทศันศลิป ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคางานทัศนศิลปเปนมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและสากล  
1. สาระสําคัญ 
 กระหนกเปนแมลายที่มีลายละเอียดซับซอน มีรูปลักษณะเปน กอ กาบ กิ่ง กาน ใบ ผูกเปนลาย
เลียนแบบธรรมชาติ 
2. สาระการเรียนรู 
 ลักษณะรูปแบบ ประเภทของลายกนก 
3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 
 3.1 ความรู  
.   นักเรียนรู เขาใจลักษณะรูปแบบ ประเภทของลายกระหนกได 
 3.2 ทักษะ / กระบวนการ   
   นักเรียนสามารถวิเคราะหถงึรูปแบบประเภทของลายกระหนกได 
 3.3 คุณธรรม จริยธรรม / คานิยม / คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
   นักเรียนมีความกระตอืรือรนในการคนควา แสวงหาคําตอบจากเนือ้หาได  
4. กิจกรรมการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู 
  ข้ันท่ี 1 ทบทวนความรูเดิม 
    ครูใหนักเรียนวิเคราะหลักษณะรูปทรงธรรมชาติที่เคยไดศึกษาวาลายกระหนกนั้นนาจะมี
ที่มาจากอะไร 
 ข้ันที่ 2 แสวงหาความรูใหม 
   นักเรียนรวมกนัคนควาศึกษาลักษณะรปูแบบ ประเภทของลายกระหนกจากแหลงเรียนรูจาก
ใบความรูเครือ่งประดับตวัละครในหองนาฏศิลป 
 ข้ันที่ 3 ศึกษาความรูใหมและเชื่อมโยงความรูเดิม 
   นักเรียนศึกษาลักษณะรปูแบบและประเภทของลายกระหนกจากเครือ่งประดับตวัละครใน
หองนาฏศลิป พรอมทั้งบันทึกประเด็นสําคัญลงใบงานที่เตรยีมไว 
   นํารายการขอท่ีสงสัย ยังหาคําตอบไมได หรือไมแนใจวาตอบถูกหรอืไม มาชวยกนัปรึกษา
ระหวางสมาชกิภายในกลุม โดยใชเทคนิคตางๆ เชน อธิบาย การเขยีน 
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 ข้ันที่ 4 แลกเปลี่ยนความเขาใจ 
   ตัวแทนนักเรยีนในกลุมนําเสนอคําตอบจากการอภิปรายภายในกลุม 
   ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทีย่ังสงสัยหรือไมเขาใจไดถามและรวมกันอภิปรายในประเด็น
คําถามของแตละกลุมจนไดขอมูลที่ถูกตอง 
  ข้ันท่ี 5 สรุปและจัดระเบยีบความรู 
   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปความรูท้ังหมด โดยครูใชคําถามเพือ่กระตุนใหนักเรียน
ไดคิดวิเคราะหถึงประเด็นที่สําคัญของรูปแบบประเภทของลายกระหนกชนิดตางๆ 
  ข้ันท่ี 6 การปฏิบตัิ / หรือการแสดงความรูและผลงาน 
   นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรือ่งลายไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 20 ขอ 
  ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู 
   ครูแนะนําใหนักเรียนไปศกึษาเนือ้หาเพิม่เติม 
 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

วิธวีัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
1.     ประเมินความรวมมือในการทํางานกลุม 
2.     การทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรม 
 

1.     แบบประเมินความรวมมือในการ
ทํางานกลุม 
2.     แบบฝกหัดในใบกิจกรรม 
 

 
สื่อประกอบการเรียนรู 
1. หนังสืออานเพิ่มเติม 
2. ใบความรูเร่ืองลายไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
3. ใบงานเรื่องลายกระหนก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
แหลงเรียนรู 
1. หองนาฏศิลปโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) 
2. อินเทอรเน็ต 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองลายไทย 
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ที่มาของลายไทย 
 ลายไทยเปนศิลปะการเขยีนภาพลายเสนที่มีเอกลักษณเปนของไทย  เกิดจากแรงบันดาลใจของ
ชางโดยไดรับความดลใจจากรูปทรงของธรรมชาต ิเชน ดอกไม ตาไม เถาวลัย เปลวไฟ สายน้ํา กอนเมฆ 
มนุษยและสัตว นํามาคิดดัดแปลงใหเปนลวดลายตางๆ เพื่อใหไดสดัสวนท่ีสวยงาม รูปทรงทางธรรมชาติ
มีตัวอยางดังตอไปนี ้
  

 
ฟนปลา 

 

                 
                        ตาออย                                              บัว                        ใบฝายเทศ 
 
 
 
 

ลายไทย
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ลายกระจังดัดแปลงจากดอกบัว    ลายลูกฟกดัดแปลงจากลูกฟก 
 
 
 
 
 

          
 
ลายกาบดัดแปลงจากกาบไมไผ                                 ลายกนกผกักูดดัดแปลงยอดของผักกดู 
 
 
 จะเห็นไดวาชางเขียนลายไทยในสมัยกอนมักจะนําความประทับใจในรูปทรงของธรรมชาติที่
สวยงามดัดแปลงประดษิฐใหเปนลายทีไ่ดจังหวะสัดสวนท่ีสวยงามมีคุณคาตอการศึกษาเรียนรูเพือ่ดํารงไว
ซึ่งเอกลักษณของชาติสบืไป 
 
 

ลายไทย
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รูปแบบของลายไทยและการนาํไปใช 
  ลายไทยมีรูปแบบและประเภทหลายประเภท ชนิดที่นิยมเขียนกันมากและเปนแมลาย
สําคัญคือ 
   1. ลายกระจงั 
   ลายกระจังเปนลายไทยรูปแบบหนึ่งท่ีเรยีงตอกนัเปนแนวยาวเพือ่กั้นเชิงลวดลาย หรอื
เปนตวัเริ่มของลวดลาย มีรูปแบบและชือ่เรียกแตกตางกันออกไป เกิดจากโครงสรางที่ใชเปนแนวทางใน
การเขียนแตกตางกัน เชน กระจังฟนปลา กระจังตาออย กระจังใบเทศ หรือกระจงัปฏิญาณ เปนตน 
 

 
กระจังตาออย 

 

 
กระจังใบเทศ 

 

 
กระจังฟนปลา 

 

 
กระจังปฏิญาณ 
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2. ลายประจาํยาม 
 รูปแบบของลายประจํายาม มีลักษณะเปนลายดอกสี่เหลี่ยม มักจะมีที่มาจากดอกไม เชน ดอก
ชัยพฤกษ ลายประจํายามเปนแมลายสําหรับตกแตงสิ่งตางๆ เชน ตามขอบประตูหรือหนาตางของโบสถ 
วิหาร ลายดอกผา ลายฝาผนัง และพลับพลา ลายประจํายามไดมีการใชลายกระหนกเขาไปประกอบเปน
ลายหนากระดานในลักษณะตางๆ เชน ลายประจํายามกามปู ลายประจํายามกานแยง ลายประจํายาม
ลูกโซ  
 
 

 
ลายประจํายาม 
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   3. ลายกระกนก 
   กระหนกเปนแมลายที่มีลายละเอียดซับซอน มีรูปลักษณะเปน กอ กาบ กิ่ง กาน 
ใบ ผูกเปนลายเลียนแบบธรรมชาติ โดยผูกเปนลวดลาย มีทั้งระบายสี ปดทองรดนํ้า ปนหรือแกะสลัก มี 
ประเภทของลายกระหนก มีดังนี้ 
   กระหนกสามตัว เปนแมลายที่สําคัญท่ีสุดเปนแมบทของกระหนกแมลายอีก 3 
ชนิด คือ กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ กระหนกหางโต ซึ่งเปนตนกําเนิดของกระหนกชนิดตางๆ
มากมายสุดแลวแตความคิดประดิษฐเปนรูปกระหนกอื่นๆ แมลายนี้อาจประดิษฐตกแตงดวยการเขียนเวน
ชองไวภายในตัวลายใหถี่ และเพิ่มเติมตัวแทรกลงไปใหเปนแบบตางๆกันออกๆไปไดไมจํากัด แตตอง
รักษารูปโครงสรางสวนรวมของแมลายไวคงเดิม ใชเปนสวนหางของกินนร กินรี หงส ลายกรรเจียกจอน 
   กระหนกเปลว เปนแมลายมีทรงเหมือนกระหนกสามตัว แตลักษณะเหงาหรือ
กาบลางไมมีแงหยักเชนเดียวกับตัวยอด เปนตนกําเนิดของลายเปลว หรือลายประเภทที่มียอดพร้ิวสะบัด
เหมือนเปลวไฟ และเขาไปปะปนอยูในแมลายอื่นๆ ใชเขียนคิ้วเครา ยอดมงกุฎ 
   กระหนกใบเทศ เปนแมลายทรงเหมือนกระหนกสามตัว การแบงตัวใชใบเทศหรอื
แขงสิงหเกาะอยูกับกาน จังหวะของใบเทศอยูในทรงกาบเกาะติดกานเปนระยะ  ใชเปนสวนหางกินรีหรือ
ประกอบกับลายอื่น 
   กระหนกผักกูด มีทรงเหมือนกระหนกสามตัวแตสวนปลายหรือสวนยอด อยูใน
ลักษณะขดหรือขมวดคลายผักกูด บางทเีรียกวากระหนกยอดกลับ หรือกระหนกเขมร เปนลายที่ประดิษฐ
ขึ้นมาโดยเลียนแบบลวดลายของขอม ไมอยูในทวงทีของกระหนกแบบไทย จึงนาจะเรียกวาลายผักกูด 

    
กระหนกสามตัว กระหนกเปลว  กระหนกใบเทศ           กระหนกหางโต                  กระหนกผักกูด 
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ลายกระหนกชนิดตางๆ 

 
กระหนกสามตัว           กระหนกเปลว                                                             

               
                     กระหนกผกักูด            กระหนกหางโต            กระหนกใบเทศ                 
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ใบงานที่ 1 กําเนิดลายไทย 
 

คําชีแ้จง ใหนักเรียนบันทกึรายละเอียดของรูปทรงธรรมชาติที่สามารถประดิษฐเปนลายไทยดวยการวาด
ภาพตามความสนใจ จากสิง่แวดลอมในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
รายชื่อสมาชกิในกลุม 
1. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
2. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
3. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
4. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
5.  ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
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ใบงานที่ 2 ลายกระจัง 
 

คําชีแ้จง ใหนักเรียนบันทกึรายละเอียดของลายกระจงัประเภทตางๆจากหองสมุดจากดวยการวาดภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
รายชื่อสมาชกิในกลุม 
1. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
2. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
3. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
4. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
5.  ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
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ใบงานที่ 3 ลายประจาํยาม 
 

คําชีแ้จง ใหนักเรียนบันทกึรายละเอียดของลายประจาํยามที่หอพระดวยการวาดภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
รายชื่อสมาชกิในกลุม 
1. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
2. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
3. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
4. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
5.  ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
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ใบงานที่ 4 ลายกระหนก 
 

คําชีแ้จง ใหนักเรียนชวยกันสรุปขอคําถามตอไปน้ีลงในชองวาง 
1. ลายกระหนกไดพฒันาจากรปูทรงทางธรรมธาติชนิดใดบาง 
 ………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………... 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. เครื่องประดับท่ีใชแสดงละครชนิดใดที่มีสวนประกอบของลายกระหนก 
 ………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………... 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
3 ลายกระหนกประเภทใดที่มักนํามาใชเปนเครื่องประดับตัวละคร 
 ………………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………... 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
รายชื่อสมาชกิในกลุม 
1. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
2. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
3. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
4. ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
5.  ชื่อ………………………………….สกลุ…………………………..ชั้น…………เลขที…่……… 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอสอบวัดผลสมัฤทธิ์เร่ืองลายไทย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (สาระทัศนศิลป) ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
คําชีแ้จง แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ขอใหทําทุกขอ จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยใช
เครื่องหมาย X  
1. การเขียนลายไทยไดรับแรงบันดาลใจจากอะไร 
 ก. ประเพณี 
 ข. ธรรมชาต ิ
 ค. ความบันเทิง 
 ง. พระพุทธศาสนา 
2. ขอใดคือเอกลกัษณของลายไทย 
 ก. มีความละเอียดออน 
 ข. ใชเสนโคงเปนสวนใหญ 
 ค. มีการแบงสัดสวนท่ีสวยงาม 
 ง. ถูกทุกขอ 
3. ลายไทยในขอใดดัดแปลงมาจากรูปทรงของดอกบวั 
 ก. ลายกระจัง 
 ข. ลายประจํายาม 
 ค. ลายกระหนกใบเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ 
4. ขอใดคือกระหนกผักกูด 

 ก.   ข.    
 
  

 ค.                 ง.   
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5. ขอใดคือลักษณะของลายประจํายาม 
 ก. มีลักษณะเปนสามเหลี่ยม 
 ข. มีสี่กลีบเหมือนดอกไม 
 ค. มีรูปรางคลายลายกระหนก 
 ง.  ไมมีขอถูก 
6. ลายกระหนกดัดแปลงมาจากอะไร 
 ก. เปลวไฟ 
 ข. ใบตอง 
 ค. ฟกเขยีว 
 ง.  ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 
7.      ลายกระหนกสามารถนําไปใชกับสิ่งใดไดดีท่ีสุด 
 ก. เกาอี ้
 ข. กางเกงนักเรียน 
 ค. เครื่องประดับตวัละคร 
 ง.  ตูใสของ 
8.      ลายกระหนกตางจากลายกระจังอยางไร 
 ก. แตกตางกนั เพราะลายกระหนกพฒันามาจากดอกบัว 
 ข. แตกตางกนั เพราะลายกระหนกจะมียอดเหมือนเปลวไฟ 
 ค. ไมแตกตางกัน เพราะลายกระหนกและลายประจํายามพฒันามาจากใบเทศ 
 ง.  ไมมีขอถูก 
9.     ขอใดคอืลักษณะรูปรางของลายกระจัง 
 ก. มีรูปรางเปนสามเหลี่ยม 
 ข. มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา 
 ค. มีรูปรางเปนสามเหลี่ยมคางหมู 
 ง.  มีรูปรางคลายชอดอกไม 
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10.    จากภาพนักเรยีนคิดวาสวนใหญมักเปนลายอะไร 

             
 ก.  ลายกินรี 
 ข.  ลายกระจงั 
 ค.  ลายผักกดู 
 ง.  ลายกระหนกผูกเปนชอ 
11.    ลายประจํายามดัดแปลงจากสิ่งใด 
 ก. ดอกไม 
 ข. อาวธุ 
 ค. ภาชนะ 
 ง. เครือ่งประดับศีรษะ 
12. จากภาพเครือ่งประดับตวัละครมีลายอะไร 

 
 ก. ลายกระจังเพียงอยางเดียว 
 ข. ลายกระจัง , ลายประจํายาม 
 ค. ลายกระจัง , ลายกระหนก 
 ง. ลายกระจังฟนปลา , ลายกระจังตาออย 
13. ลายกระหนกชนิดใดที่ไดรบัอิทธพิลจากขอม 
 ก. ลายกระหนกเปลว 
 ข. ลายกระหนกใบเทศ 
 ค. ลายกระหนกผักกูด 
 ง. ลายกระหนกสามตัว 
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14. ลายกระหนกชนิดใดที่เปนแมแบบของลายกระหนกชนิดอื่นๆ 
 ก. ลายกระหนกเปลว 
 ข. ลายกระหนกใบเทศ 
 ค. ลายกระหนกผักกูด 
 ง. ลายกระหนกสามตัว 
15. ลายประจํายามมีลักษณะคลายกับลายใดมากที่สุด 
 ก. ลายกระหนก 
 ข. ลายกระจัง 
 ค. ลายกามปู 
 ง. ไมมีขอถูก 
16. ขอใดคือการนาํลายกระหนกสามตัวไปใชประโยชนไดมากที่สุด 
 ก. ใชเปนสวนหางกินรี 
 ข. ใชเปนตวัเร่ิมตนของลาย 
 ค. ใชเปนท่ีปดของลายอื่นๆ 
 ง. ใชเปนลายผานุงของตัวละคร 
17. ขอใดคือการนาํลายประจํายามไปใชงานไดถูกตอง 
 ก. ใชเปนหนวดของตัวพระ 
 ข. ใชเปนคิว้ของยักษหรอืลงิ 
 ค. ใชเปนสวนหางกินรี 
 ง. ใชเปนดอกลายผา 
18. ลายกระหนกที่สวยงามควรมีลักษณะอยางไร 
 ก. ใชปากกาตัดเสนจนเขม 
 ข. มีการแบงสัดสวนท่ีเทากัน 
 ค. ยอดของลายกนกมีความพริว้ไหว 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ข และ ค 
19. เราสามารถอนุรักษสืบทอดความรูของลายไทยไดดวยวิธใีด 
 ก. ศึกษาคนควาลายไทยจากเพือ่น 
 ข. เก็บสะสมภาพจิตรกรรมไทยไวมากๆ 
 ค. ศึกษาคนควาลายไทยจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 ง. ซ้ือผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับลายไทยมาจัดนิทรรศการ 
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20. ลายไทยมีคุณคาอยางไรตอการศึกษาคนควาในวิชาศิลปะมากที่สุด 
 ก. เปนเคร่ืองบงบอกเอกลักษณความเปนไทย 
 ข. เปนพืน้ฐานในการเปนชางเขียนมืออาชีพ 
 ค. ใชเปนสือ่เพือ่ใหประชาชนเกิดความรกัชาต ิ
 ง. เปนสิ่งทีช่วยทําใหประเทศชาติมีความเขมแข็งทางการคา 
 

************************************************************************************** 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบสอบความพงึพอใจของนักเรียน 
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แบบประเมนิความพึงพอใจในการเรยีนรูวิชากลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ (สาระทัศนศลิป) 
คําชีแ้จง ใหนักเรียนอานขอความในรายการตอไปนี้ซ่ึงเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการเรียนรูวิชาศิลปะ 
(สาระทศันศลิป) ของนักเรยีนเร่ืองลายไทย และเขียนเคร่ืองหมายถกู ( ) ลงในชองท่ีตรงกับความพึง
พอใจของนักเรียนมากที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 5 หมายถึง พงึพอใจมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
 3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
 2 หมายถึง พงึพอใจนอย 
 1 หมายถึง พงึพอใจนอยท่ีสุด 

ระดับความพงึพอใจตอวิธีสอนแบบซิปปา 
ขอความ 

5 4 3 2 1 
1. นักเรียนพงึพอใจใน
ขั้นตอนการสอนที่เนนให
คนพบตําตอบในระดบัใด 

     

2. นักเรียนพงึพอใจที่ไดรับ
ความรูใหมๆ จากกจิกรรม
การเรียนรู 

     

C 

3. กิจกรรมการเรียนนาสนใจ
มีสวนทําใหนักเรียนสามารถ
ฝกคิดแกปญหาได 

     

4.นักเรียนมีโอกาสซักถาม
พูดคุยกบัเพือ่นในกลุมได
อยางอสิระ 

     

5.นักเรียนสามารถแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา
ในบทเรียนกบัเพื่อนได 

     

I 

6.นักเรียนพึงพอใจที่ได
ชวยกันปฏิบตังิานกลุมจน
ประสบความสําเร็จ 
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ระดับความพงึพอใจตอวิธีสอนแบบซิปปา ขอความ 
 5 4 3 2 1 

7. นักเรียนมีโอกาสได
เคลือ่นไหวรางกายในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูได
อยางอสิระ 

     

8. นักเรียนพงึพอใจท่ีไดมี
สวนรวมในกจิกรรมการ
เรียนรูทุกคาบ 

     

p 

9. นักเรียนมีความ
กระตอืรอืรนในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกคร้ัง 

     

10.นักเรียนพงึพอใจท่ี
สามารถสรุปเนื้อหาจาก
บทเรียนได 

     

11.กิจกรรมทีน่ักเรียนได
ปฏิบัติมีความหลากหลาย 

     

p 

12.เนื้อหาในบทเรียนเขาใจ
ไดงาย 

     

13. นักเรียนมีความสนใจที่
จะศึกษาลายไทยเพิ่มเติม 

     

14. กิจกรรมการเรียนรูนี้
เปนแนวทางในการสราง
ผลงานศลิปะไดเพราะ
นาสนใจ 

     

A 

15. เนื้อหาในบทเรียน
นาสนใจสามารถนําไปเปน
พื้นฐานสําหรบัการเรียนรู
ลายขั้นสูงตอไปได 
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ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ซ 
ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา 
 

ส่ือประกอบการเรยีนรูเรือ่ง ลายไทย 
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การปฏิบตัิงานกลุมของนกัเรียน 
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การนาํเสนอผลงาน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชือ่สกุล นายวรวิทย  สินธุระหัส 
วันเดือนปเกิด 7 กุมภาพันธ  2524 
สถานที่เกิด อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 723 / 1 หมู 2 ถนนประชาบาล 3 
สถานทีอ่ยูปจจุบัน ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนยีง จังหวัดสงขลา 90220 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู รบัเงินเดอืนในอันดบั 1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ (200 ป) 
 เลขที่ 100 / 603 หมู 16 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2537    ประถมศึกษา 
     จาก โรงเรียนพลวทิยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2540   มัธยมศึกษาตอนตน 
     จาก โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกลุกันยา  
     อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2543   ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 
     จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต สงขลา 
     คณะวิชาออกแบบ แผนกวชิาชางเทคนคิสถาปตยกรรม  
     อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2548   ปริญญาตร ีศษ. บ. (ศิลปศกึษา) 
     จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี
     สาขาวิชาศลิปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
      อําเภอเมือง จงัหวัดปตตาน ี
 พ.ศ. 2549   ปริญญาตร ีศศ. บ. (ศิลปศาสตร) 
     จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
     สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดันครศรีธรรมราช 
     สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร 
      อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2553   ปริญญามหาบัณฑิต กศ. ม. (ศิลปศึกษา) 
     สาขาวิชาศลิปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร 
     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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