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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลการใช ELIPA MODEL              

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระหวางกลุมที่เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย ELIPA MODEL               

กับกลุมที่เรียนรูตามปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ 

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  สิ ริ โสภาพัณณวดี  อําเภอเมืองภู เ ก็ต  จังหวัดภู เ ก็ต                   

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  จํานวน 2 หองเรียน  ผูวิจัยสุมแยกกลุมตัวอยางและ                   

กลุมทดลอง โดยวิธีการจับฉลากเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู 

  
1วิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2554 
2นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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โดยใชกิจกรรม  ELIPA MODEL จํานวน 5 แผน เวลาเรียน16 ชั่วโมง แผนการจัด              

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน 

ประกอบดวย  เ ช่ือมโยงประสบการณ เ ดิม   เพิ่ม เ ติม เสาะแสวงหาบทเ รียน              

เพียรสรางสรรค องคความรูใหม วางแผนปรับใชใหเขากับสภาพสังคม และ ถายทอด

อารมณความประทับใจ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต จํานวนขอสอบ 30 ขอ   มีคาความเชื่อม่ัน .85 สถิติ 

ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก  คาสถิติที (t-test for dependent samples) และ

การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (analysis of covariance :ANCOVA) 

 ผลการวิจัย พบวา แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิตโดยใชกิจกรรมแบบ ELIPA MODEL  ทําใหผูเรียนมีสวนรวม          

ในกิจกรรมการเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดเชื่อมโยงเร่ืองราว ระหวางวรรณคดีกับ

สภาพการดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน ซึ่งเปนการเรียนรูที่เปนระบบ  มีขั้นตอนและ

ผสมผสานวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย ผู เ รียนมีความคิดสรางสรรคในการสราง              

องคความรูใหม เขาใจ เห็นคุณคาและมีความซาบซึ้งคุณคาทางภาษาไทย ที่ไดรับจาก

การเรียนรูวรรณคดี สงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ เ รียนดวย              

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม ELIPA MODEL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน              

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรูเร่ือง ปไพเราะ

เสนาะจิต ที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบ ELIPA MODEL สูงกวานักเรียน ที่เรียนดวย

แผนการจัดการเรียนรูตามแผนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

 

คําสําคัญ   กิจกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    ปไพเราะเสนาะจิต   
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigate the efficiency of the 

ELIPA MODEL and to compare the level of achievement  of  the  students 

being  taught by  using the ELIPA MODEL method  and conventional methods.   

 The sample for this study consisted of Matayomsuksa three students 

of Plukpanya Municipal school under the Royal Patronage of H.R.H.Princess 

Bejraratanarajsuda Sirisobhbannavadi,  Phuket Municipality in the first term of 

the 2011  academic year. The students were divided into two groups: an 

experimental group and a control group.The research instruments consisted of 

1) 5 lesson plans  designed by the researcher  to develop the students’ ability 

in learning Thai language, consisting of 5 learning activities: transferring 

students’ experiences, acquiring new knowledge,  forming new knowledge, 

and creatively adapting knowledge, communicating their feelings and 

appreciation of the Thai language; 2) an achievement test which consisted of 

30 items, administered to the sample group which had a reliability level of 0. 

85.  The data were  analyzed by utilizing the  t – test  and the  Analysis  of  

Covariance.  

 It was revealed that the post - test score of the experimental group 

was significantly higher than pre - test at the .01 level of significance. It was 

revealed that  when using the ELIPA MODEL in teaching, the students had an 

opportunity to participate actively in the learning process. They were able to 

transfer what they had studied in class to their lives, so the students 

appreciate more Thai literature.  The students could also develop their 

knowledge through various activities, and became more creative after the 

experiment.  
 
Key  word : ELIPA MODEL,  Peepairoh Sanohjit 
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บทนํา 
การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ            

และสังคม ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่10 (2550-2554) และท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ              

(พ.ศ.2545-2559) มีกรอบแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาวา  การศึกษาเปนกลไกใน              

การพัฒนาใหเกิดคุณธรรมนําความรู สมานฉันท สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตยมี              

ความภาคภูมิใจในความเปนมนุษยและความเปนไทย บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง             

ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนามีความคิดสรางสรรครูจักประมาณ มีเหตุผล            

มีภูมิคุมกัน ตอการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกภิวัฒน มีทักษะในการดําเนินชีวิต              

และการประกอบอาชีพเกิดการสรางสังคมภูมิปญญาการรักษาวัฒนธรรมของชาติ  

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูตลอดชีวิตและการสรางสังคมเศรษฐกิจฐานความรู นําไปสู

ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสามารถในการแขงขัน           

(กองเทพ  เคลือบพานิช และ ปริญญา อรจิราพงศ, 2545:7 )   

การจัดการเ รียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ .2542              

มาตรา22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ              

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ฉะนั้นครูผูสอนจะตอง

เปล่ียนแปลงบทบาทของตนเองจากผูชี้นําผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือสงเสริม

และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือแหลงขอมูลตางๆและใหขอมูลที่

ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน  การจัดการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นอกจากจะปลูกฝง

ดานปญญาพัฒนาความคิดของผู เรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค              

คิดอย าง มีวิ จารณญาณแลว   ยั ง มุ งพัฒนาความสามารถทางด านอารมณ              

โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม (สํานักเลขาธิการ

สภาการศึกษาแหงชาติ, 2551:5) 

การศึกษามีบทบาทและความสําคัญย่ิงตอวิ ถีชีวิตของคนและสังคม

โดยเฉพาะการเตรียมคนเขาสูศตวรรษใหม เปนภารกิจของการศึกษาโดยตรง 
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 การพัฒนาศักยภาพของคนยังมีปญหาในเชิงคุณภาพการศึกษาและ

กระบวนการเรียนรูที่ตองเรงพัฒนาอยางเรงดวน เนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบัน

เปนระบบคิดแยกสวนออกจากวิถีชีวิต โดยนําเอาตําราหรือวิชาเปนตัวต้ัง ซึ่งเปนความรู

นอกตัว ยังไมใหความสําคัญตอการศึกษาใหรูจักชีวิตตัวเอง ซึ่งทําใหความสัมพันธ

ระหวางตัวเองกับผูอื่นและสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองมีจริยธรรม และสามารถนํา           

ความรอบรูที่เช่ือมโยงท้ังหลักวิชาประสบการณความรูจากความจริงมาใชประโยชน             

ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม อันจะทําใหสามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือ 

เก้ือกูลคนอื่นได (ประเวศ  วะสี, 2547 : 16) จากแนวคิดของนักการศึกษามี                    

ความสอดคลองทั้ งดานหลักการและจุดมุ งหมายของการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แตปจจุบันปรากฏวาผลการจัดการศึกษา

ของประเทศไทยยังขาดคุณภาพซ่ึงประเมินจากผลการทดสอบระดับชาติที่ผานมา               

ผลการจัดการศึกษาของไทยที่ผานมามีทั้ งปญหาในดานคุณภาพการศึกษา                      

และปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  ของผูเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ (สงบ อินทรมณี, 2550:19-20)    

จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ   มีหลักฐานตางๆ  สะทอนให

สังคมไทยเห็นมาอยางตอเนื่องถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ตกตํ่า ทั้งที่ เปน                   

การสํารวจโดยองคกรระหวางประเทศ และ การประเมินโดยองคกรภายในประเทศ              
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช ELIPA MODEL เปนรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่มุงใหผูเรียนเรียนรู เช่ือมโยงความรู และประสบการณ

เดิม   เสาะแสวงหาความรู  และสรางสรรค  องคความรู ใหม  ที่สามารถปรับใช              

ใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน และมีความรูสึกซาบซึ้ง ในคุณคาของภาษาไทย  

เพื่อพัฒนาตน  พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีความยืดหยุนสอดคลองตาม              

ความแตกตาง  มุงให ผู เ รียนรูจักปรับตัวเขากับสภาพสังคมไดอยางมีความสุข              

สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณใหมๆเพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่ส้ินสุดและเรียนรูโดยอาศัย

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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วัตถุประสงค  
 1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมแบบ ELIPA MODELกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

2 . เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 ระหวางกลุมที่เรียนโดยใช

กิจกรรมแบบ ELIPA MODEL  กับกลุมที่เรียนรูตามแผนปกติ 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะ

เสนาะจิตของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมแบบ ELIPA MODEL  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ือง ปไพเราะ

เสนาะจิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมที่เรียนโดยใชกิจกรรม ELIPA MODEL 

จะสูงกวา กลุมที่เรียนรูตามแผนปกติ 

 
วิธีการวิจัย 
           ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา2554 โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญาในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อําเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต  สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ซึ่งผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวน 2 หองเรียน ผูวิจัยเปนผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและทําการสุม

แบงกลุมโดยวิธีจับฉลาก เปนกลุมทดลอง และเปนกลุมควบคุมอยางละ 1 กลุม 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย           
 ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไว ดังตอไปนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะ

จิต ดวยกิจกรรม ELIPA MODEL สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 จํานวน 5 แผน

ใชเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนรู 14 ชั่วโมง ทดสอบกอนและหลังเรียน จํานวน 2 ชั่วโมง 

รวมเปน16 ชั่วโมง  

 2. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามปกติ เร่ืองป

ไพเราะเสนาะจิต เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5 แผนใชเวลา             

ในการจัดการเรียนรู  14 ชั่วโมง  ทดสอบกอนและหลังเรียน   จํานวน  2 ชั่วโมง              

รวมเปน16 ชั่วโมง โดยในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับ

วรรณคดีไทย แตมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางกัน 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต เปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ

มีคาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.10-0.72  และมีคาความเช่ือม่ัน 0.85 ใหเวลาใน              

การทดสอบ จํานวน 1 ชั่วโมง 

 
          การดําเนนิการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดลําดับขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

บทบาทของผูเรียนจุดประสงคการเรียนรู  วิธีวัดและประเมินผล ในการทดลองวิจัยคร้ังนี้ 

2. นําแบบทดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยเร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ไปทดสอบ กอนเรียนกับนักเรียนกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม แลวนํามาตรวจ แลวบันทึกคะแนนกอนเรียนไวเปรียบเทียบกับคะแนน

ทดสอบหลังเรียน 

3. ดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยเปนผูสอนกลุมทดลองโดย นําแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ ELIPA MODEL และสอนกลุมควบคุมดวยแผนปกติ              

ดวยตนเอง 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

4. หลังดําเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ELIPA MODEL                      

เร่ือง  ปไพเราะเสนาะจิต  ผูวิจัยไดทําการทดสอบหลังเรียนกับกลุมทดลองและ                  

กลุมควบคุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต แลวนํามาตรวจบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 

5. นําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมา

วิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใช  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และ                        

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะของขอมูล  และใชสถิติใน                    

การทดสอบสมมติฐาน ระหวางผลการเรียนรูกอนและหลัง การทดลองดวยสถิติที               

(t-test for dependent samples)  และเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมกลุมที่เรียนดวย

กิจกรรม ELIPA MODEL และกลุมที่เรียนตามปกติ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน

รวม (analysis of  covariance :  ANCOVA) 

 
ผลการศึกษา 
 การศึกษา ผลการใช ELIPA MODELกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                 

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา  ผูเรียนสามารถปฏิบัติ

และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน อยาง หลากหลายและเหมาะสม                 

ตรงตามความสามารถ  สงผลใหผูเรียน มีความรูความเขาใจ  ทั้งเน้ือหาเก่ียวกับ

วรรณคดีและหลักภาษา ที่ไดกําหนดไวในกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์                 

ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีผลสัมฤทธิ์สูงกวา                

นักเรียนที่เ รียนตามแผนปกติ ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิตท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม ELIPA 

MODEL  ปรากฏผล ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต   

                กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู N x  S.D. t p 

คะแนนกอนเรียน 53 13.8113 2.25369   

    29.559 .000** 

คะแนนหลังเรียน 53 21.8864 3.05501   

  **p < .01 

   จากตาราง 1 พบวา ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย              

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียน ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู ELIPA MODEL  

มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 13.8113 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 

21.8864 โดยไดคาที เทากับ 29.559 แสดงวา ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียน ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม              

แบบ ELIPA MODELมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ               

ทางสถิติที่ระดับ .01  

ตาราง 2 ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต    

                 กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมควบคุม  

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู  N x  S.D. t p 

คะแนนกอนเรียน 53 13.000 2.2532   

    25.061 .000** 

คะแนนหลังเรียน 53 18.5849 2.2483   

  **p < .01 

 จากตาราง 2 พบวา ผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย             

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียน ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู ตามปกติมี

คะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 13.000 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 18.5849 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

ตาราง 3  การวิเคราะหความแปรปรวนรวมแบบทางเดียวของคะแนนหลังเรียนระหวาง  

                 นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูโดยใช กิจกรรม ELIPA MODEL กับกลุม  

                 ควบคุมที่เรียนรูตามแผนปกติ   

แหลงความแปรปรวน SS df MS. F p 

วิธีการจัดการเรียนรู 288.915 1 288.915 40.160 .000** 

ความคลาดเคล่ือน 748.189 104 7.192   

รวม 1037.104 105    
** p < .01 

  จากตาราง  3 พบวา การจัดการเรียนรูมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหวาง

นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูโดยใช กิจกรรม ELIPA MODEL กับกลุมควบคุมที่เรียน

โดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01   

 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการสรุปผลการศึกษา การใช ELIPA MODEL กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองปไพเราะเสนาะจิตสําหรับนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย  ELIPA MODEL            

มีผลการเรียนรูสูงขึ้น โดยท่ี มีคะแนนเฉล่ีย กอนเรียนเทากับ 13.8113 และมีคะแนน

หลังเรียน 21.8864  แสดงวาผลการใช  ELIPA MODEL เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต             
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 

 

 ทั้งนี้เน่ืองจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่มีลําดับขั้นตอน ที่มุงให

ผูเรียน เรียนรูโดยเช่ือมโยงความรูกับประสบการณเดิม เพิ่มเติมเสาะแสวงหาบทเรียน 

เพียรสรางสรรคองคความรูใหม วางแผนปรับใช  ตามสภาพสังคม และถายทอด

อารมณความรูสึกประทับใจ  นอกจากน้ีแลวสงเสริมใหผูเรียน ซาบซ้ึงและเห็นคุณคา

ของวรรณคดีไทย  ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย                 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนที่ใหสงเสริมให                  

ผูเรียนมีความกระตือรือรน  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงผลใหผูเรียน             

มีความกระตือรือรน และ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพและสรางสรรค

ความรูไดอยางหลากหลาย และพัฒนาทักษะของผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา  

อารมณ  สังคม และปลูกฝงจิตสํานึกใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของคุณคา

วรรณคดีไทยซ่ึงเปนภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษ  ที่ไดสรางสรรคและถายทอด

ความรู   ความสามารถทางภาษา ทําใหเกิดความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจใน

เอกลักษณความเปนไทย สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาไทย 

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2 .  ผลการเปรียบเทียบผลการเ รียนกลุมสาระการเ รียนรูภาษาไทย                    

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต โดยใช ELIPA MODEL กับนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัด           

การเรียนรูแบบปกติ พบวา คะแนนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย 

เร่ืองปไพเราะเสนาะจิต ของนักเรียนกลุมทดลองไดคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 

21.8868 สวนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยเร่ืองปไพเราะเสนาะจิต 
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ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทโดยใช            

กิจกรรมELIPAMODELเ ร่ือง  ป ไพเราะเสนาะจิต  นักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3               

แสดงใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใช ELIPA MODEL เปนรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเ รียนรู  มีการดําเนินการอยางมีระบบขั้นตอน  โดยมีแนวคิดและ                

หลักการเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดแนวคิด ในการ พัฒนาและออกแบบและได รับ            

การตรวจสอบและคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผูทรงคุณวุฒิ สงผลใหสามารถนํารูปแบบ         

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชอยางไดเหมาะสม กับการสอนวรรณคดีไทย           

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี,พิมพันธ เดชะคุปต,และชนาธิป  พรกุล              

( 2545 : 4-5 ) สรุปการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองอาศัย

องคประกอบตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนระบบและมีความสัมพันธโดย

คํานึงถึง ทฤษฎี และการท่ีเก่ียวของ ของการนําผูเรียนไปสูเปาหมายที่ชัดเจนรูปแบบ

การจัดกิจกรรมโดยใช   ELIPA MODEL มีลักษณะเดนที่มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

ของความเปนไทย โดยสอดแทรกคุณธรรม ดังกลาว ผานภาษา สอดคลองกับหลักการ

เรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียน นอกจากจะมุงเนนใหผูเรียน มองเห็นคุณคา และ

ชวยกันธํารงไวซึ่งเอกลักษณไทยแลวการสอนวรรณคดีไทยยังชวยใหผูเรียนไดเรียนรู

แนวคิด พฤติกรรม คานิยมของผูคนในยุคสมัยนั้น ๆ วาเปนอยางไร ขอคิดสอนใจที่ได

จากวรรณคดีลวนเปนภูมิปญญาอันลํ้าคาย่ิงที่กวีทั้งหลายไดฝากไว (สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2542)  และสอดคลองกับแนวคิดการสอนวรรณคดีไทย 

ควรจะตองเปนไปเพื่อสรางความเขาใจ เก่ียวกับความเปล่ียนแปลงของภาษาและ

วรรณกรรม อยางสัมพันธเชื่อมโยงกับความเปล่ียนแปลงของสังคม อีกดานหนึ่ง          
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง ผลการใช ELIPA MODEL กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เร่ือง ปไพเราะเสนาะจิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยมีแนวคิดและ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
             ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. ครูผูสอน  ควรนําการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ ไปใช              

ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อเร่ืองวรรณคดีที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียน  

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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  2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละขั้นตอนควรเลือกเทคนิค 

การสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมตามความสนใจของผูเรียน  เพื่อสรางบรรยากาศ               

ในการเรียนและทําใหบรรลุตามจุดประสงค การเรียนท่ีต้ังไว 

 3. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดเนื้อหาของเรื่องที่จะจัดกิจกรรม             

การเรียนการสอนตามความสนใจ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ครูผูสอนควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ELIPA 

MODEL ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อศึกษาวรรณคดีไทยเร่ืองอื่นๆ 

 2. ควรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ ELIPA MODEL              

กับวิธีการสอนภาษาไทยรูปแบบอื่นๆ 
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