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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมเรื่องความรับผิดชอบในการ

ท างาน  2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ในการท างาน จากกิจกรรมระบายสีเด็กดีมีคุณธรรม

ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 

ประชากรท่ีใช้ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  จ านวน 26 คน เครื่องมือท่ีใช้ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  หลังจากการท่ีได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL  นักเรียนมีพฤติกรรมด้าน

ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้าน

ความรับผิดชอบ ร้อยละ 95 ความซื่อสัตย์ร้อยละ 88  มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. ในการท าวิจัยโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้ครบท้ัง 5 

ประการ และแต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบท้ัง 5 ประการ  

2. ในการท าวิจัยโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธีสอนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยนื 
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ค ำน ำ 

 

 แบบเสนอผลงาน นวัตกรรม “ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ 

SIPDIP MODEL” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เพื่อ

รับรางวัล ประจ าปี ๒๕๖๓  ใช้เป็นคู่มือในการประเมินผู้สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีได้รับการเสนอช่ือ

เข้ารับการคัดเลือก จะได้ทราบข้อมูล ความรู้ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ  

แบบเสนอเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. ความส าคัญของนวัตกรรม 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

๓. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

๔. ลการด าเนินการ 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ 

๖. บทเรียนท่ีได้รับ 

๗. การเผยแพร่นวัตกรรม 

๘. เงื่อนไขความส าเร็จ 

ข้อมูลท่ีปรากฏในแบบเสนอผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานท้ังหมดเท่านั้น ซึ่งส่วนอื่นๆ ท่ีเป็น

รายละเอียดท้ังหมดสามารถศึกษา ตรวจสอบได้ท่ีสถานศึกษาของผู้ได้รับการเสนอ   

หวังว่าแบบเสนอผลงานเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็น

อย่างดี  ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท่ีให้ความร่วมมือ ท าให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

 

            นารา  นิลนันท์ 

                              ครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ 

        ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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๑ 

 

ชื่อผลงานนวัตกรรม “ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL” 

ช่ือเจ้าของผลงานนวัตกรรม นางสาวนารา  นิลนันท์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

โรงเรียนวัดป่าไผ่ ๕๔ หมู่ ๘ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ๑๘๒๖๐  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๕๔๕๔๒๕๙  e-mail: plynara@gmail.com 

ประเภทผลงาน  ด้านการบริหาร 

   ด้านการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   ความพอเพียง 

   ความกตัญญู 

   ความซื่อสัตย์สุจริต 

   ความรับผิดชอบ 

   อุดมการณ์คุณธรรม 

   คุณธรรมอัตลักษณ์(โปรดระบุ)..................................................... 

รายละเอียดเอกสารการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

๑. ความส าคญัของผลงานนวตักรรมทีน่ าเสนอ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ได้จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึก
ผิดชอบช่ัวดี  รวมท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  ช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
“ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น”  

ปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมท่ีมีความรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน 
ครอบครัว ระบบการศึกษา และสังคม ท าให้นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงจะมี ส าหรับคุณธรรมท่ี
เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง ๕ อันดับ พบว่าร้อยละ ๗๖.๕๙ เป็นเรื่องระเบียบวินัยมากท่ีสุด 
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๒ 

 

รองลงมาร้อยละ ๗๕.๓๕ เป็นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ ๕๗.๙๔ เรื่องความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ร้อย
ละ ๕๒.๘๒ ความกตัญญูกตเวที และร้อยละ ๔๗.๕๑ ความขยันหมั่นเพียร  

จากการส ารวจปัญหาดังกล่าวข้างต้นทางโรงเรียนวัดป่าไผ่พบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มไม่เห็น
ความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ ในการลงมือ
ท างานด้วยตนเอง ให้เพื่อนท างานส่งแทน จึงเป็นผลให้นักเรียนขาดคุณธรรมท้ังสองด้านดังกล่าว ซึ่ง
ส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีจะท าให้ประสมผลส าเร็จทางการเรียนการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ ในกิจกรรมการไล่สีเพื่อเป็น
การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ โดยใช้เทคนิค CIPPA MODEL  ซึ่ง
เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ยึดหลักการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือการช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้
เรียนรู้จากกันและกัน  มีการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้  ความคิดเห็นและประสบการณ์  ผู้เรียนได้เรียนรู้
กระบวนการต่าง ๆ   ร่วมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL นั้น ท าการสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่  ท้ังนี้เพื่อสนองพระราชกระแสรับส่ังของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ท่ีว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ใหส้อดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียน 

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย 
จุดประสงค์  

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ในการท างาน ด้วยกิจกรรมระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ไม่ใช้ให้เพื่อนท างานให้ ด้วยกิจกรรมระบายสีเด็กดีมีคุณธรรม
ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 

เป้าหมาย 

๑.เป้าหมายเชิงปริมาณ : ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วย
เทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL (เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) จ านวน ๑ แผน ๑๐ 
ช่ัวโมง 
๒.เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๑/๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ปีการศึกษา ๒๕๖3
จ านวน ๒6 คน มีคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์  โดยผ่านกิจกรรม
ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL (เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง) ไปใช้ในการท ากิจกรรมไล่สี 



๓ 

 

ขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียน
การสอนแบบ CIPPA MODEL (เน้นผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง) 

 

๓. กระบวนการผลตินวัตกรรม 

 
 

 
รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 
ความหมาย 
 รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง(Construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและพงึตนเองแล้วยัง
ต้องพึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับเพื่อนๆ บุคคลอื่นๆ และส่ิงแวดล้อมรอบตัวรวมทั้งต้องอาศัย
ทักษะกระบวนการ (process skills) ต่างๆ จ านวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้โดยให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้อย่างต่ืนตัว ผู้เรียนได้มีการเคล่ือนไหวทางกาย  อย่างเหมาะสม และจะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้นหากผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2545:280) 

ทฤษฎี/แนวคิด 

 ทิศนาแขมมณี (2542) ได้เสนอแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมของโมเดลซิป
ปา ดังนี้ 

1. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย  เพื่อช่วยให้ประสาทการรับรู้ต่ืนตัวพร้อมท่ีจะรับ
ข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน 

2. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  โดยการจัดกิจกรรมท่ีท้าทายความคิด สามารถกระตุ้น
สมองของผู้เรียนเกิดการเคล่ือนไหว จดจ่อในการคิด สนุกท่ีจะคิด โดยไม่ง่ายและไม่ยาก
เกินไปเหมาะสมกับวัยและความสามารถเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือลงมือท า 

3. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม  โดยการจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 

4. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางอารมณ์ โดยการจัดกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะ
ช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อตนเอง กิจกรรมควรเเกี่ยวข้องกับชีวิต ประสบการณ์ 
และความเป็นจริงโดยตรงหรือใกล้ตัวผู้เรียน 

หลักการของรูปแบบการสอนโมเดลซิปปา 

 หลักการของรูปแบบโมเดลซิปปา สรุปได้ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี,2542) 
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C มาจากค าว่า Construct ซึ่งหมายถึงการสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism 
กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็น
กิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วมทางสติปัญญา นักเรียนมีโอกาสเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ คือสอนให้เด็ก
คิดเป็น ถ้านักเรียนฝึกฝนอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 I มาจากค าว่า Interaction ซึ่งหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว กิจกรรม
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 

 P มาจากค าว่า Physical participation ซึ่งหมายถึงการทีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
กาย คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้เคล่ือนไหวร่างกายโดยการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ  

 P มาจากค าว่า Process learning หมายถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ผู้เรียนรู้กระบวนการ
ต่างๆ เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่นกระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวน
แก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการพฒันาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้ทางด้านกระบวนการ เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกทางหนึ่ง 

 A มาจากค าว่า Application หมายถึง การน าความรู้ท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ  

แนวทางการจัดการเรียนเรียนรู้ 

 กระบวนการเรียนการสอนของ โมเดลซิปปา ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี, 2545 : 281-282) 

 ขั้นที่ 1 ขั้นการแสวงหาความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในท่ีจะเรียน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน  

 ขั้นที ่2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ท่ีผู้เรียนไม่มีจาก
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งครูอาจจะเตรียมมาให้ผู้เรียน หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้  
 ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจ ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  
 ขั้นที ่4 ขั้นการแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนรวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ท่ีได้รับท้ังหมด ท้ัง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่และจัดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ง่าย 

 ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้
ของตนให้ผู้อื่นรับรู้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน  
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 ขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้
ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเรื่องนั้นๆ 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) 
     แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 

ทิศนา  แขมณี (2543 : 17) รองศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากประสบการณ์ท่ีได้ใช้แนวคิดทางการศึกษาต่าง ๆ ในการสอนและ
พบว่าหลักการเรียนรู้จ านวนหนึ่งสามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา ได้แก่ 

    1.  แนวคิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Constructivism) 
    2.  แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Co-

operative Learning) 
    3.  แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
    4.  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
    5.  แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

     การใช้แนวคิดหลัก 5 แนวคิดใช้พื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ (human development) 
และทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) 

ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน การจัดการเรียนรู้ตามหลักของ CIPPA  MODEL 
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ขั้นตอน/กระบวนการหลักของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ขั้นน า สร้าง/กระตุ้นความสนใจ 
หรือเตรียมความพร้อมในการเรียน 

  
ขั้นกิจกรรม จัดกิจกรรมตามหลักการ 
  ·       ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง               ®   Construct (C) 
  ·       ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้         ®   Interaction (I) 
  ·       ผู้เรียนมีบทบาท/ส่วนร่วมในการสร้าง      ®   Participation (P) 

ความรู้ด้วยตนเอง 
  ·       ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่กับ      ®   Process/Product (P) 

ผลงาน/ข้อสรุปความรู้ 
  ·       ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้                               ®   Application (A) 

 
 
ขั้นวิเคราะห ์ อภิปรายผลจากกิจกรรม 
  ·       วิเคราะห์อภิปรายผลงาน/ข้อความรู้ท่ีสรุปได้จากกิจกรรม (Product) 
  ·       วิเคราะห์อภิปรายกระบวนการเรียนรู้ (Process) 

  
 
ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 

สรุปผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

  
 ขั้นตอน/กระบวนการหลักของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- การวางแผนการสอนและเตรียมการสอน เพื่อใช้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
    - การวางแผนการสอน  ก่อนท าการสอนได้วางแผนการสอนเป็นล าดับ ดังนี้ 

1)      ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านมา 
2)      ศึกษาหลักสูตรเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของ

หลักสูตร ศึกษาอธิบายรายวิชา 
3)    วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์

ปลายทาง จุดประสงค์น าทาง และเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักการ จุดหมาย จุดประสงค์ กลุ่มวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

4)      วางแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่ือการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผล 
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- การเตรียมการสอน 
   การจัดท าแผนการสอน ถือว่าเป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบ เป็นเครื่องมือส าคัญท่ี

ช่วยให้ผู้สอนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนการสอน เมื่อน าแนวคิดหลักท้ัง 5 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถ
ด าเนินการตามโมเดลการสอนแบบซิปปา “CIPPA Instructional MODEL” ได้ดังนี้ 

    1.     ขั้นการทบทวนความรู้เดิม  
    2.     ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่  
    3.     ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงกับความรู้เดิม  
    4.     ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ 
    5.     ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ท่ีได้รับท้ังหมด 
    6.     ขั้นการแสดงผลงาน 
    7.     ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้  
    ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สามารถสรุป

ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีการฝึกประยุกต์การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ลักษณะเด่นของรูปแบบ 

    ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน สามารถอธิบาย ช้ีแจง ตอบค าถามได้ดี นอกจากนั้นยังได้พัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นกลุ่ม การส่ือสาร รวมทั้งเกิดความใฝ่รู้ด้วย 

 

๔. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ ๒ ประการ 

ผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ ๒ ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ และความ
ซื่อสัตย์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สรุปได้ดังนี้ 

คุณธรรม ร้อยละ 
ด้านความรับผิดชอบ ๙๕ 
ด้านความซื่อสัตย์ ๘๘ 

 
 
สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ หลังจากการท่ีได้รับการเรียนรู้รูปแบบการ

เรียนการสอนกิจกรรมระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ ๙๕ มีความรับผิดชอบสูง นักเรียนมีความพอเพียง นักเรียนมี



๘ 

 

พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ซึ่งพิจารณาจากค่าความถี่พฤติกรรมด้าน
ความซื่อสัตย์ร้อยละ ๘๘ นักเรียนมีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น 

นอกจากผลการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์แล้วนั้น ยังมีผล
การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ซิบป้าโมเดลอื่นๆท่ีเพิ่มขึ้นมาให้เห็นในทิศทางท่ีดี
ขึ้นอีกเช่น 

๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒.ความสนใจต่อการเรียน  
๓.ความสุขในการเรียน  
 

๕. ปัจจัยไปสูค่วามส าเร็จ 

การท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 มีพฤติกรรมคุณธรรมท้ัง 2 ด้าน ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการระบายไล่เฉดสีด้วยเทคนิคการสอนแบบ CIPPA MODEL  ซึ่งเป็นทฤษฎีการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือรูปแบบการประสานห้าแนวคิดได้พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา  แขม
มณี   รองศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ซึ่งได้พัฒนารูปแบบจาก
ประสบการณ์ในการสอนมากว่า  30  ปี และพบว่าแนวคิดจ านวนหนึ่งสามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา  จึงได้
น าแนวคิดเหล่านั้นมาประสานกันเกิดเป็นแบบแผนขึ้น แนวคิดดังกล่าวได้แก่   1. แนวคิดการสร้าง
ความรู้ 2. แนวคิดกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการ
เรียนรู้ 4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ เมื่อน าแนวคิด
ดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนพบว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน   ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญาและสังคม  โดยหลักการของโมเดลซิปปา ได้ยึดหลักการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในตัวหลักการคือการช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียน
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้เรียนรู้จากกันและ
กัน  มีการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้  ความคิดเห็นและประสบการณ์  ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง 
ๆ   ร่วมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด  Constructivism  (ทิศนา  แขม
มณี, 2542  ซึ่งตรงกับ กรมวิชาการ (๒๕๔๔:๔) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยสมาชิกของกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนเอง และของส่วนรวม เพื่อให้ประสบความส าเร็จ
ตามท่ีก าหนดเป้าหมายไว้ สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่าวิธีการจัดสภาพแวดล้อมและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกันมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง  

นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การท ากิจกรรม ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมร่วมกันจนประสบ
ผลส าเร็จ นั่นแสดงว่านักเรียนได้เข้าใจวิธีการท างานและเข้าใจด้วยว่าคุณธรรมด้านต่างๆ ท่ีแก้ปัญหามา
นั้น มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร นักเรียนจึงสามารถน าไปปฏิบัติได้ นั่นแสดงว่านักเรียนมีการพัฒนา



๙ 

 

พฤติกรรมคุณธรรมท่ีเป็นปัญหาได้ทุกเรื่องท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชการท่ี9 ทรงมีหลักการทรงงานไว้ว่า  “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา นั่นคือก่อนจะท ำอะไร ต้องมีควำมเข้ำใจเสียก่อน เข้ำใจภูมิประเทศ เข้ำใจผู้คนในหลำกหลำย
ปัญหำ ท้ังทำงด้ำนกำยภำพ ด้ำนจำรีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น และระหว่ำกำรด ำเนินกำรนั้ น
จะต้องท ำให้ผู้ท่ีเรำจะไปท ำงำนกับเขำ หรือท ำงำนให้เขำนั้น เข้ำใจเรำด้วย เพรำะถ้ำเรำเข้ำใจเขำแต่ฝ่ำย
เดียวโดยท่ีเขำไม่เข้ำใจเรำประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตำมท่ีเรำมุ่งหวังไว้” 

 
๖. บทเรียนที่ได้รบั 

จากการท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ระบายสีเด็กดีมีคุณธรรมได้ส าเร็จ เพราะ
นักเรียนเกิดความเข้าใจ เข้าถึงคุณธรรม แล้วน าไปปฏิบัติ นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมท่ีดีขึ้น ซึ่ง
ความส าเร็จในครั้งนี้ เป็นแนวคิดศาสตร์ของพระราชาท่ีกล่าวว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

 
 

๗. การเผยแพร่/การได้รบัการยอมรบั 
- ผู้น าเสนอได้น าผลงานทางวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบายสีเด็กดีมี

คุณธรรม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
- ได้รับผลงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการน าความรู้ไปบูรณาการ ดังนี้ 
ผลงานระดับชาติ 

๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภท ก ระดับช้ัน ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ท่ี ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕
60 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องของเวทีฉาก และพร็อปประกอบการแสดงท้ังหมดซึ่งต้องใช้ความรู้ความ
สามรถเกี่ยวกับศิลปะทัศนศิลปไ์ม่ว่าจะเป็น รูปแบบ การจัดวาง ความเข้ากันของเพลงและโทนสีของ
องค์ประกอบฉากพร็อปบนเวที โดยเฉพาะการไล่เฉดสี จ าเป็นต้องใช้บ่อยมากเพื่อความสวยงาม ในการ
ตกแต่ง 
 

ผลงานระดับภาค 
 1. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ระดับช้ัน ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ณ จังหวัดนครนายก มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องของเวที
ฉาก และพร็อปประกอบการแสดงท้ังหมดซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามรถเกี่ยวกับศิลปะทัศนศิลป์ไม่ว่าจะ
เป็น รูปแบบ การจัดวาง ความเข้ากันของเพลงและโทนสีขององค์ประกอบฉากพร็อปบนเวที โดยเฉพาะ
การไล่เฉดสี จ าเป็นต้องใช้บ่อยมากเพื่อความสวยงาม ในการตกแต่ง 



๑๐ 

 

ผลงานระดับเขตพื้นที่ 
 1.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ระดับช้ัน ป.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖7 ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องของเวทีฉาก และพร็อปประ
กอบการแสดงท้ังหมดซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามรถเกี่ยวกับศิลปะทัศนศิลป์ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ การจัด
วาง ความเข้ากันของเพลงและโทนสีขององค์ประกอบฉากพร็อปบนเวที โดยเฉพาะการไล่เฉดสี 
จ าเป็นต้องใช้บ่อยมากเพื่อความสวยงาม ในการตกแต่ง 
 

การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน 

ระดับเขตพื้นที่หรือจังหวัด 

๑. กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับช้ัน 
ป.๑ – ๓, ป.4 – 6, ม.1 - 3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕61  

 
 

๘. เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑.  ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรท าโครงงานคุณธรรมให้ครบท้ัง ๕ ประการ และ

แต่ละด้านควรมีหลายเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมครบท้ัง ๕ ประการ 

๒. ในการท าโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบและเทคนิควิธี
สอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


