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บทคัดย่อ 
รายงานการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ ระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติที่ศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติ  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยก่อนและหลังการสอนแบบปกติ และ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อน
และหลังการสอนตามรูปแบบซิปปา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มาจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ทุกห้องมาวิเคราะห์โดยสถิติ ANOVA หาห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นผู้วิจัยจึง
สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบซิปปา และกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามรูปแบบซิปปาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลสัมฤทธิ์

                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
 * บทความนี้เรียบเรียงจากรายงานการศึกษาอิสระ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย   

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ ระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติ 
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ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; การเรียนวรรณคดีไทย; การสอนแบบซิปปา 
 
Abstract 

In this Independent study, the researcher compares ( 1)  the academic achievement of 
Thai Literature learning between the CIPPA Model Teaching and the Regular Teaching ( 2)  the 
academic achievement of Thai Literature learning between before and after the Regular 
Teaching ( 3)  the academic achievement of Thai Literature learning between before and after 
the CIPPA Model Teaching. The sample used in this research was derived from the achievement 
test in semester of the room, analyzed by ANOVA statistics. Was used to select one pair of 
means which showed no differences in test scores. then randomly selected by lottery method 
once again to select an experimental group that received the CIPPA Model. And the control 
group that received regular teaching. Appear research results ( 1)  the academic achievement of 
Thai Literature learning who were taught by CIPPA Model teaching was higher than the students 
who received regular teaching with statistical significance at .05 level. ( 2)  the achievement of 
Thai Literature learning who received regular teaching after the study was significantly higher 
than before learning at the level of .05 ( 3)  the achievement of Thai Literature learning who 
received CIPPA Model teaching after the study was significantly higher than before learning at 
the level of .05 
Keywords: the academic achievement; Thai literature learning; CIPPA Model teaching 

 
บทน า 
 การศึกษาวรรณคดีเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์     
ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจสังคม  วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในชาติ                  
อย่างละเอียดลออ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงจัดให้มีการเรียนการสอน
วรรณคดีโดยก าหนดไว้ในสาระที่ 5 ซึ่งการเรียนการสอนในสาระดังกล่าวส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
ทักษะการอ่านวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน ได้ค่าเฉลี่ย 48.36 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ทั้งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ย               
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ของโรงเรียน เห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังต้องการ
ปรับปรุงเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรและสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ทางภาษาไทย เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาชีวิตได้ต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีด้วยการสอนตามรูปแบบซิปปา จึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพราะ
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถพัฒนาตามตนเองได้ธรรมชาติ ตามศักยภาพ    
มีความรู้ความเข้าใจ ซาบซึ้งในวรรณคดีที่แต่งจนได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นหนังสือที่แต่งดี และ
เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นแนวทางในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอน
แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังการสอนแบบปกติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังการสอนตามรูปแบบซิปปาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 4 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวม
นักเรียนทั้งสิ้น 109 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวม
นักเรียนทั้งสิ้น 56 คน ซึ่งได้มาจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ทุกห้องมาวิเคราะห์โดย
สถิติ ANOVA เพื่อหาห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกันแล้วสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลากเพื่อเลือกเป็นกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปา และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
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3. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติ 
4. ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับนักเรียนตามแนวคิดการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา 
2. เป็นแนวทางแก่ครูภาษาไทยในการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปาใช้

ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยและสาระอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวรรณคดีและจัดการเรียนการสอนวรรณคดี 
ความหมายวรรณคดี 
ค าว่า “วรรณคดี” เป็นค าที่คนไทยรู้จักและใช้เรียกงานประพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ตามความหมายของ

ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 1055) อธิบายว่า วรรณคดี หมายถึง หนังสือที่ได้รับยกย่อง
ว่า แต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทธนะพาธา สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน ฯลฯ ซึ่งนักวิชาการทางวรรณคดีศึกษาได้ให้ความหมายของวรรณคดีไว้สอดคล้องกัน  ดังนี้ 

วิทย์  ศิวะศริยานนท์ (2531, หน้า 1) กล่าวว่า วรรณคดีเป็นค าสมาสที่ได้มาจากภาษาสันสกฤต วรฺณ 
แปลว่า หนังสือ สี ใบไม้  ผิว กับค าภาษาบาลี คติ หรือ คดี หมายถึง ทาง เรื่อง เมื่อรวมกันแล้ว วรรณคดี จึง
แปลว่า ทางแห่งหนังสือ ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติที่ไทยสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2475 เพื่อให้สอดคล้องกับค าว่า 
Literature ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หนังสือที่แต่งดี ใช้ภาษาดี เป็นบทประพันธ์ที่ตรึงใจผู้อ่าน ปลุกมโนคติให้
เกิดเพลิดเพลิน หรือเกิดความรู้สึกนึกคิด และท าให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน ซึ่งอาจท าให้เราได้เห็นชีวิตและ
แง่ของชีวิตต่าง ๆ 

พระวรเวทย์พิสิฐ (2534, หน้า 4) กล่าวว่า วรรณคดี คือ หนังสือที่มีลักษณะเรียบเรียงถ้อยค าที่เกลี้ยง
เกลา เพราะพริ้ง มีรสปลุกมโนคติให้เกิดความเพลิดเพลิน กระทบกระเทือนอารมณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามอารมณ์
ของผู้ประพันธ์ 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2549, หน้า 58) กล่าวว่า วรรณคดี คือ งานประพันธ์ที่แสดงความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์อย่างมีศิลปะ งานประพันธ์ที่สืบทอดกันมาช้านาน มีเวลาเป็นเครื่องตัดสิน และมีผู้ยกย่องคุณค่าเป็นที่
ประจักษ์อย่างกว้างขวาง มักได้รับการเรียกขานว่าวรรณคดี ส่วนงานประพันธ์ในรูปแบบอย่างใหม่ซึ่งปรากฏนับ
แต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา และมีคุณค่าในฐานะเป็นงานประพันธ์ร่วมสมัยเรียกว่า วรรณกรรม 

กล่าวโดยสรุป วรรณคดี หมายถึง หนังสือที่แต่งดีได้รับการยกย่อง มีคุณลักษณะเป็นเร่ืองที่ดีซึ่งคนทั่วไป
สามารถอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ ใช้วิธีเรียบเรียงและภาษาที่ไพเราะ สละสลวย ยังผลให้กระทบต่ออารมณ์ 
และสร้างความตรึงใจแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 
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องค์ประกอบของวรรณคดี 
วรรณคดีมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ

วรรณคดีไว้  ดังต่อไปนี้ 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2511, หน้า 35) กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของวรรณคดี ประกอบด้วย (1) ภาษา 

มีทั้งการใช้ถ้อยค าและระดับของภาษา (2) รูปแบบ เป็นวิธีการเขียนของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
รูปแบบการประพันธ์ และรูปแบบที่เป็นขนบนิยมในการด าเนินเรื่อง (3) สารัตถะหรือแนวคิดของเรื่อง เป็นสิ่งที่
ผู้เขียนสื่อมายังผู้อ่านเพื่อแสดงถึงวิถีทางแห่งโลก (4) กลวิธีทางศิลปะ เป็นส่วนที่ท าให้วรรณคดีมีชีวิตชีวา มี
ความถูกต้องและสมจริง และมีความเป็นตัวของตัวเอง 

สายทิพย์ นุกูลกิจ (2533, หน้า 1) และวิภา กงกะนันท์ (2533, หน้า 8) กล่าวว่า วรรณคดีมี
องค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ (1) ภาษา เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์ และจินตนาการท าให้
ผู้อ่านวรรณคดีเข้าใจ และเกิดความซาบซึ้ง (2) เนื้อหา หมายถึง เร่ืองราว ตัวละคร ฉาก เวลา สถานที่ และทัศนะ
ของผู้แต่ง (3) รูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือร้อยแก้ว ร้อยกรอง และรูปแบบอ่ืนตามที่ผู้เขียนคิดขึ้นซึ่งอาจ
มีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถจัดเข้ารูปแบบของร้อยแก้ว หรือร้อยกรองอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของวรรณคดี ประกอบด้วยภาษา เนื้อหา ลักษณะการประพันธ์ และศิลปะ
การประพันธ์ 

คุณค่าและความส าคัญของวรรณคดี 
วรรณคดีไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งแสดงถึงความไพเราะงดงามของภาษาไทย ทั้งนี้ด้วย

ความสามารถและภูมิปัญญาของผู้เขียนที่มีศิลปะในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์แต่ละสมัยไว้เป็นสมบัติของชาติไทย 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับระบบชีวิต และวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นเครื่องสะท้อน
สังคมไทยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม การปกครอง และความ
เชื่อต่าง ๆ ด้วย  

บันลือ พฤกษะวัน (2522, หน้า 153-154) กล่าวว่า วรรณคดีมีประโยชน์และคุณค่า ดังนี้ (1) ให้คุณค่า
ทางอารมณ์แก่ผู้อ่าน เช่น ก่อให้เกิดสะเทือนอารมณ์ ปลุกใจจากการใช้ส านวนโวหารของผู้แต่ง  มีการใช้
อุปมาอุปไมยช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าตนตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง ๆ (2) ให้คุณค่าทางศีลธรรม จริยธรรม 
ได้แก่ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเห็นแนวการปฏิบัติที่แฝงในทุกเหตุการณ์ทั้งเป็นการสอน ให้คติ และแนวปฏิบัติ (3) ให้
คุณค่าทางสติปัญญา ซึ่งช่วยขยายประสบการณ์เสมือนประสบสิ่งนั้นโดยตรง ให้คุณค่าทางความรู้ ความคิด 
รวมทั้งการส่งเสริมการมีวิจารณญาณอีกด้วย 

สายทิพย์  นุกูลกิจ (2533, หน้า 26) กล่าวว่า วรรณคดีมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ (1) คุณค่าภายในของ
วรรณคดี หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวของวรรณคดีเอง ได้แก่ คุณค่าทางอารมณ์  คุณค่าทางจินตนาการ
คุณค่าทางความรู้  คุณค่าทางคติธรรม คุณค่าทางปัญญาหรือความคิด  คุณค่าทางประสบการณ์ และคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ (2) คุณค่าภายนอกของวรรณคดี หมายถึง คุณค่าของวรรณคดีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ก าหนดขึ้น ซึ่ง
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ก าหนดโดยความรู้สึกส่วนตัวหรือไม่ก็ได้ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ความนิยมของผู้อ่าน และเวลาอัน
หมายถึง อายุของวรรณคดีเร่ืองนั้น ๆ 

กล่าวโดยสรุป คือ วรรณคดีมีคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต และความเชื่อ
ของคนในสมัยต่าง ๆ มีคุณค่าทางภาษา และศิลปะการประพันธ์ที่สร้างความบันเทิง และจรรโลงใจ โดยผู้เสพ
วรรณคดีสามารถเสพเพื่อความบันเทิง หรือเพื่อใช้ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์จากการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนได้ทั้งสิ้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เน้นการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี เนื่องจากวรรณคดีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม มีลักษณะเด่นในด้านการประพันธ์ คือ มีความงามด้านวรรณศิลป์ อีกทั้งเป็นสิ่งบันทึกเรื่องราว
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ โดยถ่ายทอดออกมาทางภาษา และเกิดผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้อ่าน ทั้งนี้วรรณคดี
ยังมีคุณค่าต่อผู้อ่านในหลาย ๆ ด้าน คือ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางสติปัญญา คุณค่าศีลธรรม คุณค่าทางสังคม 
และคุณค่าทางภาษา ซึ่งเหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเอง 

การสอนวรรณคดีในระดับมัธยมศึกษา    
วรรณคดีมีความส าคัญและมีคุณค่าดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยจึง

ต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เห็นประโยชน์ และคุณค่าของวรรณคดีให้มากที่สุด ซึ่งวรรณคดีที่ใช้ส าหรับจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ , 2551, หน้า 346-347) นั้น
ก าหนดรายชื่อวรรณคดีและแนวทางการเรียนการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้เรียนวรรณคดีรวม 6 เรื่อง โดยให้เลือกเรียนปีละ 2 เรื่อง ซึ่งมีความง่าย และยากของ
เนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้นปี กรณีเป็นเรื่องยาวอาจเลือกเพียงตัวอย่างที่มีคุณค่าเหมาะสมกับตอนที่
เสนอไว้ในระดับเดียวกัน หรือเพียงตอนใดตอนหนึ่ง หรือมากกว่าตามศักยภาพของผู้เรียนก็ได้ 

2. ก าหนดให้เลือกเรียนวรรณคดีจากรายชื่อที่เสนอไว้ หรืออ่ืน ๆ ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียง เหมาะแก่วัย
ของผู้เรียนตามศักยภาพ ทั้งนี้ควรจัดให้เรียนตามจ านวนเร่ือง หรือจ านวนตอนที่พอเหมาะแก่เวลา 

3. ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายแง่มุม ซึ่งผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับการด ารงชีวิต และความรู้    
ด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

4. สถานศึกษาต้องจัดซื้อหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมไทยที่ก าหนดให้เรียน หรือเรื่องที่มีคุณค่าไว้
ส าหรับศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด หรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ 

ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงต้องทราบจุดมุ่งหมายของการสอนให้บรรลุตามวัตถุุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวรรณคดีไว้หลายท่าน ดังนี้ 

พวงเล็ก อุตระ (2539, หน้า 6) กล่าวว่า การสอนวรรณคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดี 
และงานประพันธ์ที่ใช้ภาษาอย่างมีรสนิยมในฐานะเป็นวัฒนธรรมของชาติ คือ ให้เกิดความซาบซึ้งในรสแห่งความ
ไพเราะของวรรณคดี อันประกอบด้วย เสียง รสของค า รสของความเข้าใจภาษาที่ใช้ในวรรณคดีซึ่งเป็นภาษาที่



7 
 

ผู้เขียนเลือกสรรค าที่ไพเราะ และมีอ านาจ ส่วนที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้สอนต้องค านึงถึงเสมอในการสอน
วรรณคดี คือ วิธีการสอนวรรณคดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2511, หน้า 51-62) กล่าวถึง การสอนวรรณคดี สรุปได้ดังนี้ (1) ด้านเนื้อเรื่อง
ต้องให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวม โดยให้นักเรียนอ่านมาล่วงหน้า นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาศิลปะการ
ประพันธ์ การตีความ ตลอดจนลักษณะนิสัยของตัวละครด้วย (2) ด้านค าศัพท์ การศึกษาด้านค าศัพท์มิใช่เพียงแต่
ให้ทราบว่าศัพท์ค าใดมีความหมายว่าอย่างไร ควรฝึกให้นักเรียนสังเกตภาษาว่าแตกต่างจากภาษาสามัญอย่างไร 
มีความงาม และแฝงภูมิปัญญาอะไรไว้บ้าง (3) ด้านฉันทลักษณ์ ต้องฝึกให้วิเคราะห์ศิลปะการประพันธ์ และ
พิจารณาความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับฉันทลักษณ์ (4) ด้านการอ่านท านองเสนาะ ให้นักเรียนได้ฟังท านอง
เสนาะที่ถูกต้อง (5) ด้านเกร็ดความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในวรรณคดี ความรู้ที่เป็นเกร็ดประกอบ เช่น ภูมิหลังของ
วรรณคดี เจตคติของผู้เขียน อิทธิพลของสังคมที่มีต่อแนวคิดของผู้เขียน  

กล่าวโดยสรุป คือ การสอนวรรณคดีมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลิน เพื่อได้รู้รส
ของค าประพันธ์บทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และคุณธรรม ตลอดจนเป็น
พื้นฐานในการเรียนวรรณคดีชั้นสูงต่อไป  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนตามรูปแบบซิปปา 
ความเป็นมาของการสอนตามรูปแบบซิปปา 
ทิศนา แขมมณี (2543, หน้า 17) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียน

เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองแล้ว
ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับเพื่อนบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว รวมทั้งอาศัยทักษะ หรือ
กระบวนการ (process skills) จ านวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นอย่างดี หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้ และเรียนรู้  มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา
ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ คือ การให้มีการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (physical 
participation) อย่างเหมาะสม กิจกรรมลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความหมายต่อ
ตนเอง และความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้ง และความคงทนมากขึ้น หากผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้
นั้นไปประยุกต์ใช้ (application) ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดแบบแผน “CIPPA” ขึ้น 
ซึ่งผู้สอนสามารถน าแนวคิดทั้ง 5 ดังกล่าวไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางให้มีคุณภาพได้ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนซิปปา 
ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 19-22) น าเสนอขั้นตอนการการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน     

การสอน CIPPA 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การทบทวน ตรวจสอบ ความรู้เดิม คือ ผู้สอนดึงความรู้เดิมเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 

หรือส ารวจความรู้เดิม และความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใหม่ 
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2. การแสวงหาความรู้ใหม่ คือ ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
รวบรวมข้อมูลความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ 

3. การศึกษาและสร้างความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่กับความรู้เดิม คือ ผู้เรียนท าความเข้าใจกับ
ข้อมูลความรู้ใหม่ที่หามาได้ สร้างความหมายของข้อมูล  โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม และการใช้
กระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม 

4. การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม คือ ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด อาศัยกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนรวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น 

5. การสรุปและจัดระเบียบความรู้ คือ ผู้เรียนสรุปจัดระเบียบความรู้ที่ได้รับทั้งหมดทั้งความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายจากการวิเคราะห์การเรียนรู้ 

6. การปฏิบัติหรือการแสดงความรู้และผลงาน คือ ผู้เรียนแสดงผลงานของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ ซึ่งเป็น
ตรวจสอบความเข้าใจของตนและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องมีการปฏิบัติตามความรู้ที่ได้
จากข้ันนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติด้วย 

7. การประยุกต์ใช้ความรู้ คือ ผู้เรียนน าความรู้ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์      
ต่าง ๆ ที่หลากหลายเพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าเป็นเร่ืองนั้น ๆ 

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยเลือกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน
เหมาะแก่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางภาษาอีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มวัดก่อนและหลัง
การทดลอง (randomized control group-pretest posttest design) กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับการสอน
แบบซิปปา กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

3.1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 เพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกห้องมาวิเคราะห์โดยสถิติ ANOVA เพื่อหา
ห้องที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จ านวน 30 คน ได้รับ
การสอนแบบซิปปา (2) กลุ่มที่ 3 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 26 คน ได้รับการสอนแบบปกติ 

3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นแผนในกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติโดย

ศึกษาขั้นตอนการสอนของขัณธ์ชัย อธิเกียรติ จากหนังสือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (2557) 
ทั้งหมด 3 แผน แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 จ านวนแผนละ 2 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
จ านวน 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ย 0.90 
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2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นแผนในกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนการสอนแบบซิปปาโดย
ศึกษาขั้นตอนการสอนของทิศนา แขมมณี จากหนังสือศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ (2560) ทั้งหมด 3 แผน แบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 จ านวนแผนละ 2 ชั่วโมง และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเฉลี่ย 0.88 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง อิศรญาณภาษิต 
มีลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก แบบทดสอบแบ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน คือ วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน
วิธีการหาคุณภาพ คือ (1) เสนอแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง อิศรญาณภาษิต ต่อ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ จากนั้นพิจารณาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดย
ใช้สูตร KR-20 มีค่าเท่ากับ 0.83 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง อิศรญาณภาษิต 
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 

5. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อที่ตอบ
ผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ฉบับนี้นี้มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.31-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.21-0.90  
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ  ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังการสอน  
  ระหว่างการสอนแบบปกติกับการสอนตามรูปแบบซิปปา 
 

การสอน N 𝑥 S.D. t Sig. 
การสอนแบบปกต ิ 26 19.73 3.21 

6.61 .000* 
การสอนตามรูปแบบซปิปา 30 24.90 2.64 

*P < .05 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียนที่สอนตาม

รูปแบบซิปปาและนักเรียนที่สอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนที่
สอนตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนแบบปกติสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ก าหนด   
 
ตารางที่ 4.2  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลงั               
  การสอนแบบปกต ิ
 

การทดสอบ N 𝑥 S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 26 16.23 2.67 

7.01 .000* 
หลังเรียน 26 20.54 3.92 

*P < .05 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่สอนแบบปกติ มี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนด   
 

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลงั               
  การสอนตามรูปแบบซปิปา 
 

การทดสอบ N 𝑥 S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 11.13 2.64 

32.79 .001* 
หลังเรียน 30 24.90 2.30 

*P < .05 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่สอนตาม
รูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนด   
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้บพบในการวิจัยครั้งนี้  ดังต่อไปนี้ 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
เนื่องจากการสอนตามรูปแบบซิปปาพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด 5 ประสาน อันเป็นแนวคิดส าคัญของรูปแบบ
การเรียนการสอน CIPPA ที่พัฒนาโดย ทิศนา แขมมณี (2548) แนวคิด 5 ประการดังกล่าว ได้แก่ (1) แนวคิดการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction of Knowledge) (2) แนวคิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Interaction) (3) 
แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (Physical Participation) (4) แนวคิดการเรียนรู้กระบวนการ (Process 
Learning) และ (5) แนวคิดการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application) ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมา มาศึกษาเพื่อ
เลือกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของทิศนา แขมมณี ซึ่งมีการจัดขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน และเหมาะแก่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางภาษาอีกทั้งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  (1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นการ
ดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
ของตน (2) ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่มีจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ (3) ขั้นท าความเข้าใจข้อมูล เป็นการศึกษาท าความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม (4) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม เป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนและขยาย
ความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน (5) ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ เป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับ
ทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนให้มีระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้
ง่าย (6) ขั้นปฏิบัติหรือแสดงผลงาน เป็นการแสดงผลงานจากการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ ซึ่ งเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของตนและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ (7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอนทุกขั้นตอนให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองให้ได้ แลกเปลี่ยนตรวจสอบความรู้ ร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ตลอดจนสร้างผลงานบน
พื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษา อนึ่งตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้พยายามด าเนินการสอนเพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรี ยน 
ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น   

อย่างไรก็ตามครูจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองที่สอนให้กระจ่าง เพื่อตอบค าถามนักเรียนได้ เมื่อ
นักเรียนอ่านวรรณคดีไม่เข้าใจ หรือติดขัด ครูควรมีค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบเสมอเพื่อให้นักเรียน   
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มีใจชอบเรียนวรรณคดี และเกิดความศรัทธาต่อตัวครู ทั้งนี้แม้เป็นเรื่องยาก นักเรียนก็จะใส่ใจ เพราะเขาศรัทธา
และเคารพความตั้งใจจริงของครู ตัวครูก็ต้องเข้าใจที่จะสอดแทรกอารมณ์ขันแม้จะเป็นเรื่องที่เป็นหลักการก็ตาม 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาขอบข่ายของความรู้ความเข้าใจได้กว้างขวาง มีประโยชน์ยิ่งขึ้นเมื่อน ามาจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย เพราะนักเรียนต้องใช้พฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนอย่างละเอียดสอดคล้องกับแนวคิดของ
อิงอร สุพันธุ์วณิช และคนอ่ืน ๆ (2554, หน้า 108) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการสอนวรรณคดีไทยไว้ว่า        
การเรียนการสอนวรรณคดีนั้น นอกจากจะเป็นการพิจารณาในด้านของความงามแล้ว ยังมีความส าคัญในการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ตลอดจนการตอบสนองทางความคิดอีกด้วย เพราะวรรณคดีกับการคิดนั้น     
มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากประสบการณ์การเรียนรู้จากวรรณคดีจะก่อให้เกิดกระบวนการคิดไตร่ตรองของ
นักเรียน ซึ่งการสอนตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของนักเรียน
โดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพื่อช่วยให้นักเรียนหาค าตอบได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนาธิป 
พรกุล (2554, หน้า 72) และวัชรา เล่าเรียนดี (2554, หน้า 70) ที่กล่าวเช่นเดียวกันว่า แนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้
เองนั้นเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ ด้วยการรวบรวม ปรับเปลี่ยนสถานการณ์รอบ ๆ ตัวมาอธิบาย
สิ่งที่ก าลังศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นโดยยึดธรรมชาติเป็นการสร้างมิติความรู้สึกในข้อมูลใหม่ของแต่ละบุคคล โดยใช้ความรู้
ความเข้าใจในการจัดกระท าข้อมูลใหม่ด้วยความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นความรู้คงทน จึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบที่ผู้วิจัย
น าเสนอมาทั้งหมดนี้ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่น าการสอนตามรูปแบบซิปปาไปใช้ ดังนี้ จิรนันท์ บุญเรือน (2544) บุญฤดี      
แซ่ล้อ (2545) และ สันติวัฒน์ จันทร์ใด (2560) ซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า การสอนตามรูปแบบซิปปาสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีหลังเรียนสูงกว่า       
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากการสอนแบบปกตินั้นมี
อิสระกว่า ไม่มีข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ระหว่างเรียน จึงท าให้นักเรียนเกิดความสบายใจ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ซึ่งครูแนะน าก่อนการสอน ในการสอนนักเรียน และครูอภิปรายเนื้อหาร่วมกัน และนักเรียน
แยกท ากิจกรรมกลุ่มบ้าง รายบุคคลบ้าง ตามค าสั่งครูบ้าง นักเรียน และครูอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน ก่อนการ
ประเมินผลแล้วยกย่องนักเรียนที่ท าคะแนนสูง ดังนั้นนักเรียนจึงมีแรงจูงใจในการเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินครูจะท าการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลตามจุดบกพร่อง และจากแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมไว้ได้ล าดับจาก
ความยากง่ายก่อนการฝึกปฏิบัติครูจะทบทวน และสรุปเนื้อหาก่อนให้นักเรียนฝึกท าตามจนเกิดความช านาญ 
ดังที่ Davidson (1990, หน้า 52-53) ได้กล่าวโดยสรุปว่า โดยปกติแล้วนักเรียนที่แยกอิสระต่อกัน เมื่อมีการ
แข่งขันกันจะท าให้นักเรียนมีความรู้สึกโดดเดี่ยว วิตกกังวล และไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งการวิจัยพบว่า 
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นักเรียนที่เรียนแบบปกติไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะ
อภิปรายนักเรียนไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร   

5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 3 แสดงว่าการเรียนวิชาภาษาไทยโดย
ใช้การสอนตามรูปแบบซิปปามีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เพราะการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ยึดกลุ่มเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการส าคัญ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2543, หน้า 6-9) กล่าวว่า ผู้สอนไม่
สามารถปรับเปลี่ยนปัญญาของผู้เรียนได้ แต่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ ซึ่งการเรียนรู้
จะเกิดได้ดีเมื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดกลั่นกรองข้อมูล ท าความเข้าใจ และเชื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนได้รู้จักสังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายร่วมกัน อันเป็น
การส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลส าเร็จของงาน 
สอดคล้องกับ ชนัยสุดา ทองอยู่ (2550) ศึกษาผลของการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน พบว่า ความรู้ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยหลังเรียนนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน แสดงว่า  การเรียน
ภาษาไทยด้วยวิธีนี้มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  ดังที่ จิรกาญจน์ หงษ์ชูตา (2545) กล่าวว่า     
การสอนโดยเน้นผู้เรียนส าคัญโดยใช้รูปแบบซิปปาท าให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และนักเรียนร้อยละ 84.31 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  เช่นเดียวกับ สุดารัตน์ 
สุทธิชาติ (2547) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยให้กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตาม
รูปแบบซิปปา ดังนี้ 

1.1 ครูต้องอธิบายขั้นตอนของการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามรูปแบบซิปปา วรรณคดีในแต่ละ
เรื่องให้ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้ในระยะแรกควรให้นักเรียนเริ่มด้วยการท างานเป็น
กลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจในการท างานมากข้ึน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกบทบาทการเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี การเริ่มต้นด้วยการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนจะท าให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นใน
เชิงวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี จะท าให้การสอนในขั้นต่อไปเป็นไปด้วยความสะดวก 

1.2 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ครูควรสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นกันเองเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
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1.3 ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าข้อมูลให้กระจ่าง ครูควรดูแลการจัดกลุ่มของนักเรียนให้
เหมาะสม อาจมีการให้จัดกลุ่มเองบ้าง ในบางครั้งอาจต้องจัดกลุ่มตามจุดประสงค์ที่ครูต้องการ หากมีการท างาน
ด้วยกระบวนการกลุ่มหลายครั้ง ครูควรพิจารณาให้เหมาะสมว่าควรให้นักเรียนจับกลุ่มแบบใดจึงจะเหมาะสม 

1.4 ในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนวรรณคดี ครูอาจเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความสามารถอย่างหลากหลายเพื่อเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

1.5 ครูควรจัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ที่เป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ครูอาจแนะน าให้
นักเรียนศึกษาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่เป็นจ านวนมาก 

2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีไทยในระดับชั้นอ่ืน ๆ  
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืนที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้รูปแบบซิปปา เชน่ 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ เป็นต้น 
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