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บทคัดย่อ
 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีกลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกต ิ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 โรงเรยีน 

ส่วนบญุโญปถมัภ์ ล�าพนู อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าพนู โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง ใช้ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

ห้อง 8 จ�านวน 45 คน เป็นกลุ่มควบคุม และนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ห้อง 10 จ�านวน 43 

คน เป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมอืที่ใช้วจิัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรยีนรู้วรรณคดกีลอนดอกสร้อย

ร�าพึงในป่าช้าแบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดี 

กลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบปกต ิและ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวรรณคดี

กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการหาค่า t – test ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวรรณคดีกลอน 

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ

1 นักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควชิาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
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เรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และ 3) คะแนนการตอบแบบทดสอบอัตนัยจากแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนวรรณคดกีลอนดอกสรอ้ยร�าพงึในป่าชา้ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่

ควบคุมอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติ ิที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ :   การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้วรรณคด ี การบูรณาการตามแนวคดิวรรณคดเีป็นฐาน

                                   

ABSTRACT

 The objectives of this research was to compare learning achievement of Instructional 

Activities through Literature Klon Dok Sroy Rumpoeng Nai Paacha Intergrating and a Literature-

based Approach with a conventional instruction. The sample for this study was students in 

Mattayomsuksa 2 during the first semester of the 2014 academic year at Suanboonyopathum 

Lamphun School, Amphoe Maung, Lamphun Province. The specific sample group was divided 

into two groups: a control group with 45 students and an experimental group with 43 students. 

The instruments were 1) the lesson plans of Instructional Activities through Literature Klon Dok 

Sroy Rumpoeng Nai Paacha Intergrating and a Literature-based Approach 2) the lesson plans 

of the conventional instruction Klon Dok Sroy Rumpoeng Nai Paacha 3) the achievement test. 

The data were analyzed by using arithmetic mean and t-test. The results of this research were 

as follows 1) The learning achievement before learning Literature Klon Dok Sroy Rumpoeng Nai 

Paacha of the experimental group and the control group were not different. 2) The learning 

achievement after learning Literature Klon Dok Sroy Rumpoeng Nai Paacha of the experimental 

group was higher than the control group at .01 level of significant. 3) The arithmetic mean of 

the subjective test from the achievement test after learning Literature Klon Dok Sroy Rumpoeng 

Nai Paacha of the experimental group was higher than the control group.

KEYWORDS : Instructional Activities Through Literature, Integrating and a Literature-

   based Approach
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บทน�า
 วรรณคดไีทย คอื งานประพันธ์ที่ทรง

คุณค่าและมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว เป็นส่วนหนึ่งในการเรยีนรู้ทางภาษา เพราะ

ว่ากวีได้น�าถ้อยค�ามาร้อยเรียงในรูปแบบของ

ร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างไพเราะ ประกอบ

กับเนื้อหาสาระที่ช ่วยจรรโลงใจผู ้อ ่านให้มี

จิตใจงดงามตามข้อคิดและคุณค่าที่แฝงอยู่ใน

วรรณคดีเรื่องนั้น ๆ เราจึงควรมองเห็นคุณค่า

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ในวรรณคดี

ไทย (ราตร ีเพรยีวพานชิ, 2552) และ “วรรณคดี

เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่แสดงความเจริญ

รุ่งเรอืงในอดตี บอกเล่าเรื่องราววถิชีวีติ ความ

คดิ ความเชื่อและความเป็นไปต่าง ๆ นานาของ

คนในสงัคม จนมผีูก้ล่าวว่า ถ้าอยากรูว่้าคนชาติ

ใดมีนิสัยใจคออย่างไรให้ศึกษาวรรณคดีของ

คนชาตินั้นให้ลึกซึ้งก็จะเข้าใจคนชาตินั้นอย่าง

ถ่องแท้” (องิอร สุพันธุ์วณชิ และคณะ, 2553) 

ส�านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2553) 

ให้ความส�าคญักบัคณุค่าของวรรณคดไีทยด้วย

การก�าหนดไว้เป็น 1 ใน 5 สาระของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้ สาระที่ 1 การอ่าน 

สาระที ่2 การเขยีน สาระที ่3 การฟัง การดแูละ

การพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 

5 วรรณคดแีละวรรณกรรม ในสาระที ่5 ได้ระบุ

มาตรฐานการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนมคีวามสามารถ

เข้าใจ และแสดงความคดิเหน็ วจิารณ์วรรณคดี

และวรรณกรรมไทยอย่างเหน็คณุค่า และน�ามา

ประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิ 

 จากเอกสารวิชาการภาคเรียนที่ 1  

ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรยีนส่วนบญุโญปถมัภ์ 

ล�าพูน รายงานผลการประเมินคุณภาพการ

ศกึษาขัน้พื้นฐาน (NT) วชิาภาษาไทย ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่า ปีการศึกษา 2553 

นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 36.73 และ          

ปีการศกึษา 2554 นกัเรยีนสอบผ่านเกณฑ์รอ้ย

ละ 54.02 (โรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล�าพูน, 

2554) จากการศกึษาแบบบนัทกึผลการพฒันา

คุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการ

ศกึษา 2554 และ 2555 พบว่า นักเรยีนมผีล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ในสาระที่ 5 

วรรณคดแีละวรรณกรรมมากกว่าสาระอืน่ และ

เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีใน

แต่ละเรือ่ง พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนเรื่องกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าต�่า

กว่าเกณฑ์มากกว่าวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง คอื ในปีการศกึษา 2554 นักเรยีนมผีล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 41.35 

และปีการศึกษา 2555 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 44.76 เพื่อให้เข้าใจ

ปัญหาชัดเจนผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ 

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของ 

ปีการศกึษา 2554 - 2555 จากบนัทกึหลงัสอน

ในแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าของตนเอง พบว่า นักเรยีน

บอกความหมายค�าศัพท์ไม่ได้ หรอืรู้ค�าศัพท์แต่

อธิบายเนื้อความไม่ถูกต้อง สรุปเนื้อหากลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแต่ละบทด้วยตนเอง

ไม่ได้ จึงไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ 

วิจารณ์ หรืออภิปรายแนวคิดและคุณค่าของ

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าได้ 

ไม่กว้างขวาง ท�าให้ตอบค�าถามในแบบทดสอบ

ไม่ผ่านเกณฑ์ จงึควรมกีจิกรรมการเรยีนรู้และ

แบบฝึกหัดที่เข้าใจได้ง่าย กระชับใจความ ตรง

กบัแนวคดิคณุค่ากลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้า

ไว้สร้างเสรมิความรู้ ความคดิของนักเรยีน 

 การบูรณาการ ความหมายโดยทั่วไป

หมายถงึ การท�าให้หน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์กัน

ท�าหน้าที่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเป็นองค์รวม

เดียวอย่างสมบูรณ์ในตนเอง ส่วนความหมาย

โดยเจาะจง หมายถึง การน�าเอาศาสตร์สาขา

วชิาต่าง ๆ  ทีส่มัพนัธ์กนัมาผสมผสานเข้าด้วยกนั
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เพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและการเรียน

การสอนทีเ่น้นองค์รวมของเนื้อหา และเน้นการ

เรียนรู้ของนักเรียนเป็นส�าคัญ (กิตติชัย สุธาสิ

โนบล, 2555) อาจเป็นการเชือ่มโยงวธิสีอน หรอื

เป็นการจัดโปรแกรมการสอนเนื้อหาวิชาและ

ทักษะโดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของหัวข้อ

เรื่องที่เป็นความคิดรวบยอดหรือเป็นปัญหาที่

เกดิขึ้นในชวีติจรงิ (สริพิชัร์ เจษฎาวโิรจน์, 2548) 

การด�าเนนิวถิชีวีติของคนเราใช้ศาสตร์ทกุแขนง

อย่างกลมกลืน การจัดการเรียนรู ้ควรเชื่อม

โยงความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างม ี

จุดมุ่งหมายและมีความหมาย เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้ท�างานเป็น 

กลุ่มสร้างความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพ

ตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู ้ สมรรถนะ

ส�าคัญของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ไปพร้อม ๆ กัน (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศกึษา, 2553)

 การจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้แนวคิด

วรรณคดเีป็นฐาน คอื แนวคดิการจดัการเรยีนรู้

ภาษาให้สมัพนัธ์กนัแบบบรูณาการ เน้นการอ่าน

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและเพื่อพัฒนา

ชีวิต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

ความสนใจและศักยภาพของนักเรยีน (พรทพิย์ 

แข็งขัน และชยพร กระต่ายทอง, 2553) ด้วย

การน�าวรรณคดีหรือวรรณกรรมมาเป็นแกน

กลางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้แล้วก�าหนด

สาระการเรยีนรูก้ารอ่าน การเขยีน การฟัง การ

ดู การพูด และหลักการใช้ภาษาให้เชื่อมโยง

สัมพันธ์กับวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้น

อย่างครบถ้วนภายในขอบเขตวรรณคดีหรือ

วรรณกรรมที่ก�าหนด ในลักษณะบูรณาการ

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือใช้การบูรณา

การระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมด้วยก็ได้ 

โดยพิจารณาว่าวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่อง

นั้นสามารถเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้เรื่อง

ใดได้บ้าง 

 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคด ี

เป็นฐาน 

 ประการแรกคือ ช ่วยส ่งเสริมให ้

นักเรียนรักการอ่าน มีทักษะการใช้ภาษา อีก

ทัง้ยังเข้าใจความคดิและพฤตกิรรมมนุษย์ และ

เป็นแนวทางศกึษาคน้คว้าความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

(Klein et al., 1991) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Brocato (1999) ที่พัฒนาทักษะการอ่าน

ท�าให้นักเรยีนระดับ 3 และ 4 มนีสิัยรักการอ่าน 

และ Brand (2006) สามารถพฒันาการอ่านและ

ทักษะการใช้ภาษาของเด็กประถมศึกษาให้ดี

ขึ้นกว่าเดมิ อกีทัง้ Parent et al. (2010) พัฒนา

ความเข้าใจในการเขียนวิทยานิพนธ์ส�าหรับ

นักศึกษาที่เรียนวิทยาศาสตร์ปีสุดท้าย ท�าให้

นักศกึษาเขยีนโครงร่างงานวจิัยได้ และประสบ

ความส�าเร็จในการเขยีนวทิยานพินธ์ร้อยละ 94 

รวมทัง้สอดคล้องกบังานวจิยัของบงัอร ศรกีาล 

(2553) สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของ

เด็กปฐมวัยให้ดขีึ้นทัง้การฟัง การพูด การอ่าน  

การเขยีน 

 ประการที่ 2 ท�าให้นักเรียนได้ชื่นชม

ความงามทางภาษา ได้รบัประสบการณ์ตรงจาก

วรรณคด ีเกดิการรืน่รมย์ เกดิความคดิรวบยอด

และมโีลกทัศน์ที่กว้างขึ้น (Ruddel and Ruddel, 

1995) สอดคล้องกับงานวจิัยของ Fang (2002) 

ทีพ่ฒันาการอ่านหนงัสอืแบบเรยีนของนกัเรยีน

อนุบาลระดับ 1 - 3 ให้เข้าใจเนื้อเรื่อง สามารถ

แสดงออกได้ตรงกับเนื้อหา และงานวิจัยของ

เกสร ี ลัดเลยี (2549) ที่ว่า วรรณกรรมชุมชน

และวรรณกรรมของชาติมีความเหมาะสมใน

การใช้เป็นฐานเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านภาษา

ของเด็กปฐมวัย 
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 ประการที่ 3 ท�าให้นักเรียนเชื่อมโยง

ความรู้และความสนใจส่วนบุคคลสัมพันธ์เข้า

กับเรื่องราวในวรรณคดี พัฒนาทักษะการ

อ่านควบคู่ไปกับความเข้าใจองค์ประกอบของ

วรรณคดทีีศ่กึษา ท�าให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญั

ของวรรณคดมีากยิ่งขึ้น ผู้สอนจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ได้หลากหลาย นักเรียนสนใจเรียนมาก

ขึ้นเพราะมีทางเลือกในการท�ากิจกรรม และ

ตอบสนองความสนใจของนักเรียนเป็นราย

บุคคล (Norton, 1990) สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Scarcelli, et al (1999) ที่ว่า นักเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านโดย

ใช้วรรณคดีเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน

ที่เรียนโดยใช้การสอนอ่านแบบปกติ เช่นเดียว

กับ Lo (2000) พบว่า การอ่านวรรณกรรมฉบับ

เต็มด้วยวิธีอ่านแบบร่วมมือใช้พัฒนาการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักศกึษาปีที่ 1 มหาวทิยาลัย

ไต้หวันได้ดทีี่สุด อกีทัง้ Tindall  (1996) พบว่า  

การเรียนโดยใช้วรรณคดีเป็นฐานสามารถ 

ส่งเสริมเจตคติและความจดจ�าเนื้อหาสังคม

ศึกษาของนักเรียนเกรด 5 ได้ดีกว่าการเรียน

ด้วยเนื้อหาแบบปกต ิและยนิด ีรามทอง (2550) 

พบว่า การใช้วรรณกรรมเป็นฐานพัฒนาความ

สามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที่ 1 ได้ด ี

 ด้วยเหตนุี้ ส�านกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2555) จึงได้เน้นให้การจัดการ 

เรียนรู ้ภาษาไทยต้องมีลักษณะบูรณาการ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาที่ยัง

คงเน้นสาระแยกเป็นรายวิชา สอดคล้องกับ

การศึกษางานวิจัยแล้วพบว่า งานวิจัยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีโดยใช้วรรณคดี

เป็นฐานมีอยู่ในระดับปฐมวัยและระดับประถม

ศึกษาเท่านั้น เนื้อหาที่เป็นวรรณคดีก็ยังมีอยู่

น้อยมากท�าให้ผู้วิจัยสนใจน�าแนวคิดวรรณคดี

เป็นฐานมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าเป็น

แกนกลางในการเรียนรู้ เชื่อมโยงทักษะการ

อ่าน การเขยีน การฟัง การดู การพูด และหลัก

การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะภาษา แล้ว

ใช้การบูรณาการวิธีสอนหลากหลายรูปแบบ

เสริมสร้างทักษะการคิดให้นักเรียนมีโลกทัศน์

กว้างขวางขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความ

เข้าใจวรรณคดี น�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสทิธผิล

วัตถุประสงค์ของการวจิัย  
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า

แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน 

กับการจัดการเรยีนรู้ แบบปกติ

สมมตฐิานการวจิัย
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  2 ที่

เรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า 

แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน

จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 

การเรยีนรู้ด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบปกต ิ

วธิกีารด�าเนนิการวจิัย
 1. การก�าหนดประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง

 ประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษา คือ 

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนส่วนบุญ

โญปถัมภ์ ล�าพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน  

ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 12 ห้อง รวม 534 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 โรงเรยีนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล�าพูน อ�าเภอ

เมอืง จังหวัดล�าพูน ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 

2 ห้อง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8 จ�านวน 45 คน 
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เป็นกลุ่มควบคุม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ห้อง 10 จ�านวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย   

  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ

เรยีนรู้ ได้แก่ 

           2.1.1 แผนการจัดการเรียน

รู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบ

บูรณาการตามแนวคดิวรรณคดเีป็นฐาน 

           2.1.2 แผนการจัดการเรียน

รู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบ

ปกติ

         2.2 เครื่ อ งมือที่ ใ ช ้ เก็บข ้อมูล 

ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วรรณคดกีลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้า

 3. ขั้นตอนด�าเนนิการ

 ศกึษาข้อมลูพื้นฐานเกีย่วกบัหลักสตูร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และสภาพของการจัดการเรียนรู ้เพื่อ

วเิคราะห์ปัญหา

 ศกึษาต�ารา เอกสาร วารสาร บทความ 

งานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ แนวคิดวรรณคดี

เป็นฐาน และการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็น

แนวทางการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้

 ศกึษาเอกสาร ต�ารา เกีย่วกบัหลกัและ

วิธีการสร้างแบบวัดความสามารถการเรียนรู้

วรรณคดี เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างใบความรู้  

ใบกจิกรรม

 สร้างหน่วยการเรียนรู ้  และเขียน

แผนการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการตาม

แนวคดิวรรณคดเีป็นฐานโดยก�าหนดสาระ และ

เชือ่มโยงสาระการเรยีนรูด้้วยกระบวนการเรยีน

แบบบรูณาการ วเิคราะห์วธิสีอนทีเ่หมาะสมกบั

การเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงใน

ป่าช้าได้ 5 รูปแบบ คอื 1) การเรยีนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง  2) การเชื่อมโยงค�าถาม ค�าตอบ  

3) การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท 4) วิธี

สอนแบบแฮร์บาร์ต 5) การสอนที่เน้นภาระงาน

เป็นฐาน ล�าดับเป็นกจิกรรมการเรยีนรู้  8 ขัน้

ตอน เขยีนเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ 18 แผน  

1) อ่านท�านองเสนาะ จ�านวน 3 แผน 2) วเิคราะห์ 

วจิารณ์เนื้อหา จ�านวน 4 แผน 3) ผูป้ระพนัธ์และ

ที่มา จ�านวน 1 แผน 4) ศกึษาถ้อยค�า จ�านวน 

2 แผน 5) ล�้าค่ากลวิธีแต่ง จ�านวน 2 แผน  

6) แหล่งฉันทลักษณ์ จ�านวน 1 แผน 7) วจิักษ์

การประพนัธ์ จ�านวน 3 แผน และ 8) สร้างสรรค์

ผลงาน จ�านวน 2 แผน 

 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า

แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน

โดยผู ้เชี่ยวชาญ และโดยการทดลองใช้กับ

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนส่วนบุญ

โญปถัมภ์ ล�าพูน ปีการศึกษา 2556 จ�านวน  

2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 คัดเลอืกนักเรยีน 3 คน ที่มผีล

การเรยีนด ี ปานกลาง อ่อน ให้มาทดลองเรยีน 

พบข้อบกพร่องของใบความรู้ว่ามีเนื้อหามาก  

ใบกิจกรรมการตั้งค�าถามบางข้อเข้าใจยาก  

การล�าดับกิจกรรมการเรียนรู ้บางตอนยัง

ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยน�าแผนการจัดการเรียน

รู ้ไปแก้ไข ครั้งที่  2 ทดลองใช้กับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ห้อง 12 จ�านวน 36 คน 

พบว่า บางแผนมกีจิกรรมมากเกนิไป นักเรยีน

ท�างานไม่เสรจ็ตามเวลา และการก�าหนดเกณฑ์

ไม่ชัดเจน ผู้วจิัยปรบัปรงุแผนการจัดการเรยีนรู้

อกีครัง้ก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มทดลอง

 สร้างหน่วยการเรียนรู ้  และเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิล�าดบักจิกรรม

การเรียนรู ้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) อ่านเสนาะ 

จ�านวน 2 แผน 2) วเิคราะห์ที่มา จ�านวน 1 แผน  

3) ศกึษาผู้แต่ง จ�านวน 1 แผน 4) รู้แจ้งใจความ 

จ�านวน 2 แผน 5) นิยามฉันทลักษณ์ จ�านวน  
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1 แผน 6) วิจักษ์ค�าประพันธ์ จ�านวน 3 แผน   

7) วรรณคดวีจิารณ์ จ�านวน 4 แผน 8) สบืสาน

ผลงาน จ�านวน 4 แผน รวมทั้งหมด 18 แผน  

มขีัน้ตอนการสอน 3 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้น�าเข้าสู่

บทเรยีน 2) ขัน้สอน 3) ขัน้สรุป

 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า

แบบปกตโิดยผูเ้ชีย่วชาญ และโดยการทดลองใช้

กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ห้อง 8 จ�านวน 

43 คน ในปีการศึกษา 2556 เพื่อตรวจสอบ

ความต่างของเนื้อหาสาระในบทเรียน พบว่า 

เนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม

แนวคิดวรรณคดีเป็นฐานไม่แตกต่างกัน แล้ว

ปรับปรุงก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มควบคุม

 ศกึษาวธิสีร้างแบบทดสอบจากหนงัสอื 

และเอกสาร ศกึษาเนื้อหา จดุประสงค์การเรยีน

รู้วรรณคดกีลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้า

 สร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก�าหนดให้

เป็นแบบทดสอบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จ�านวน 

15 ข้อ เพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบบลูม

ที่ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ ขั้นเข้าใจ จ�านวน 3 ข้อ  

ขัน้ประยกุต์ใช้ จ�านวน 3 ข้อ ขัน้วเิคราะห์ จ�านวน 

6 ข้อ ขั้นประเมินค่า จ�านวน 2 ข้อ ให้ เป็น

แบบทดสอบเตมิค�า ขัน้ประยุกต์ใช้ 1 ข้อ และ 

เป็นแบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ ขั้นประยุกต์ใช้  

1 ข้อ และขัน้คดิสร้างสรรค์ 1 ข้อ

 สร ้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแบบคู่ขนาน จ�านวน 2 ฉบับ ที่

วัดจุดประสงค์เดียวกัน จ�านวนข้อเท่ากัน 

ความยากง่ายระดับเดียวกัน สอบในเวลาเท่า

กัน น�ามาใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเป็นปรนัย และ

ความยากง่ายของแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.5-

1 แล้วแก้ไขปรับปรุง น�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีนทัง้ 2 ฉบับ ไปทดลองกับ

นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ห้อง 12 จ�านวน 

36 คน ในปีการศกึษา 2556 เพื่อวเิคราะห์ค่า

ความยากง่าย (p) ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) และ

ค่าความเชื่อมั่นด้วยการค�านวณค่าสหสัมพันธ์ 

สูตรของเพียร์สัน (Best and Kahn, 1993)  

จนได้ผลวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียนแบบ

เลอืกตอบ มค่ีาความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.29-

0.82 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.25-1.00 มี

ค่าความเชือ่มัน่ 0.76 และแบบอตันยั มค่ีาความ

ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.70-0.80 มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.40 มีค่าความเชื่อ

มั่น 0.88 ส่วนแบบทดสอบหลังเรยีนแบบเลอืก

ตอบมคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35-0.91  

มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.35-1.0 มีค่า

ความเชื่อม่ัน 0.77 และแบบอัตนัย มีค่าความ

ยากง่ายอยู ่ระหว่าง 0.71-0.88 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.20-0.23 มค่ีาความเชือ่มัน่ 

0.77 แบบทดสอบทัง้ 2 ชุด จงึเป็นแบบทดสอบ

คู่ขนานที่มคีุณภาพน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่ง

ทดลอง (Quasi-Experimental Designs) โดยแบ่ง

กลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองเรยีน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีกลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบบูรณาการตาม

แนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน กลุ่มควบคุม เรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีกลอน

ดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบปกต ิการออกแบบ

วิจัยใช้รูปแบบ The Matching Only Pretest-

Postest Control Group Design (Fraenkel  

and Wallen, 2003) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามล�าดับ ดังนี้
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 1) ปฐมนิเทศกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา เนื้อหาที่

สอน วธิเีรยีน ระยะเวลาเรยีน และประโยชน์ที่

ได้จากการเรยีนครัง้นี้

 2) กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม

ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรยีนชุดเดยีวกัน 

 3) ผู ้วิจัยสอนกลุ่มทดลองด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้วรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบบรูณาการตามแนวคดิ

วรรณคดีเป็นฐาน ส่วนกลุ่มควบคุมสอนด้วย

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้วรรณคดกีลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบปกต ิจ�านวน 20 ชัว่โมง 

เป็นเวลา 6 สัปดาห์

 4) กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม

ทดสอบหลังเรียนด ้วยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรยีนชุดเดยีวกัน 

 5) น�าผลการทดลองมาวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวธิทีางสถติิ

 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

    ผู้วจิัยวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1) วิ เ คราะห ์คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก ่อนเรียนวรรณคดีกลอน 

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบบูรณาการตาม

แนวคิดวรรณคดีเป ็นฐาน และแบบปกติ 

เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยการหาค่า 

t – test for independent Group

 2)  วิ เ คราะห ์คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบบรูณาการตามแนวคดิ

วรรณคดีเป็นฐานและแบบปกติเพื่อทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุม่ทดลอง

กับกลุ่มควบคุม ด้วยค่า t –test for dependent 

Group 

 3) วิเคราะห์คะแนนการตอบแบบ

ทดสอบอัตนัยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบบรูณาการตามแนวคดิ

วรรณคดีเป็นฐานของกลุ่มทดลอง โดยการหา

ค่ามัชฌมิเลขคณติ (x)   

 4) วิ เ คราะห ์คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนวรรณคดกีลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบบูรณาการตาม

แนวคดิวรรณคดเีป็นฐานของกลุ่มทดลอง โดย

การหาค่า t – test for dependent Group 

    5) วิ เ คราะห ์คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนวรรณคดกีลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบปกติของกลุ ่ม

ควบคุม โดยการหาค่า t – test for dependent 

Group 

ผลการวจิัย
 การวจิัยปรากฏผล ดังนี้

  ความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวรรณคดีกลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มควบคุม แสดงผลดังตารางที่ 1



วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 51

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึง

ในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม   

 จากตารางที ่1 แสดงว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนวรรณคดกีลอนดอกสร้อยร�าพงึ

ในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  

  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม แสดงผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึง

ในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

 จากตารางที ่2 แสดงว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนวรรณคดกีลอนดอกสรอ้ยร�าพงึ

ในป่าช้าของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการตอบแบบทดสอบอัตนัยจากแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคุม แสดงผลดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนการตอบแบบทดสอบอัตนัยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

 จากตารางที่ 3 แสดงว่าคะแนนการตอบแบบทดสอบอัตนัยจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนวรรณคดกีลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าชา้ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 

 ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนวรรณคดกีลอนดอก

สร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบบรูณาการตามแนวคดิวรรณคดเีป็นฐานของกลุม่ทดลอง แสดงผลดงัตาราง

ที่ 4

ตารางที่  4  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนวรรณคดกีลอนดอกสร้อย

ร�าพงึในป่าช้าแบบบูรณาการตามแนวคดิวรรณคดเีป็นฐาน

 จากตารางที่ 4  แสดงว่ากลุ่มทดลองที่เรยีนวรรณคดกีลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบ

บูรณาการตามแนวคดิวรรณคดเีป็นฐานมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนวรรณคดี

กลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบปกตขิองกลุ่มควบคุม แสดงผลดังตารางที่ 5 
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ตารางที่  5   การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนวรรณคดกีลอนดอกสร้อย

ร�าพงึในป่าช้าแบบปกต ิ

 จากตารางที่ 5  แสดงว่ากลุ่มควบคุมที่เรยีนวรรณคดกีลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าแบบ

ปกตมิผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01

สรุปผลการวจิัย
 ผลการ จัดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู ้

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า พบ

ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรยีนวรรณคดี

กลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าของกลุ่มทดลอง

กับกลุ ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 คะแนนการตอบแบบทดสอบอัตนัยจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า

ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอก

สร้อยร�าพึงในป่าช้าของกลุ่มทดลองสูงกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนวรรณคดี

กลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าของกลุม่ควบคมุ

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01

อภปิรายผลการวจิัย
 ผลการ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึง

ในป่าช้าแบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดี

เป็นฐานของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ห้อง 

10 กับ การจัดการเรยีนรู้แบบปกตขิองนักเรยีน

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ห้อง 8 ปีการศกึษา 2557 

โรงเรยีนส่วนบญุโญปถมัภ์ ล�าพนู มปีระเดน็การ

อภปิราย ดังนี้

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าของ

กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุไม่แตกต่างกนั ส่วน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวรรณคดี

กลอนดอกสร้อยร�าพงึในป่าช้าของกลุ่มทดลอง

สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ     

ที่ระดับ .01 และคะแนนการตอบแบบทดสอบ

อัตนัยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนวรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึง

ในป่าช้าของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

เนื่องจากผู้วิจัยน�าวรรณคดีกลอนดอกสร้อย

ร�าพงึในป่าช้ามาเป็นแกนกลางจัดกจิกรรมการ

เรยีนรูก้ารอ่าน การฟัง การด ูการพดู การเขยีน 

แล้วสอดแทรกไวยากรณ์ภาษาให้เชื่อมโยงกัน 
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นักเรยีนได้พัฒนาทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง ส่ง

เสริมการคิดแบบเชื่อมโยงสามารถขยายความ

รู้ความคดิน�าไปตอบค�าถามในแบบฝึกหัด และ

ในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั

เรยีนได้ถกูต้อง โดยเฉพาะการตอบค�าถามแบบ

อัตนัยนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด�ารงรกัษาวฒันธรรมไทยได้น่าสนใจ เช่น ให้ส่ง

เสรมิการผลติ การซื้อสนิค้าไทย OTOP เยาวชน

ไทยควรเรยีนดนตรไีทย และรกัษาวธิที�าอาหาร

ไทยแบบดัง้เดมิของทกุภาค อ่านและเขยีนภาษา

ไทยให้ถูกต้อง สอนมารยาทไทยให้เด็กไทย มี

สัมมาคารวะ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 

ให้น�าศิลปะไทยและสากลมาผสมผสานกันทั้ง

การเล่นดนตรี การแสดงละคร ฟ้อนร�า แสดง

ให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการ

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แตกต่างจากการเรียนรู้

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบ

ปกติที่เน้นเฉพาะการอ่าน ไม่น�าทักษะอื่นมา

สัมพันธ์กับวรรณคดี นักเรียนจึงขาดทักษะ

การเชื่อมโยงความรู้ ความคดิ ตอบค�าถามคดิ

วิเคราะห์ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนไม่ได้คะแนนดี สอดคล้องกับ 

Norton (1990) ที่กล่าวว่า แนวคดิวรรณคดเีป็น

ฐานท�าให้นกัเรยีนสามารถเชือ่มโยงความรู้และ

ความสนใจให้สัมพันธ์กับวรรณคดี ได้พัฒนา

ทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับความเข้าใจองค์

ประกอบของวรรณคด ี                

 การเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อย

ร�าพึงในป่าช ้าแบบบูรณาการตามแนวคิด

วรรณคดเีป็นฐานน�าวธิสีอน 5 รูปแบบ คอื การ

เรยีนรู้จากการปฏบิัตจิรงิ การเชื่อมโยงค�าถาม

ค�าตอบ การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท  

การสอนแบบแฮร์บาร์ต และการสอนทีย่ดึภาระ

งานเป็นฐานมาจดักจิกรรมการเรยีนรูว้รรณคดี

ให้สัมพันธ์กับสาระการอ่าน การฟัง การพูด 

การเขียน และหลักการใช้ภาษา นักเรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายรูป

แบบที่มีทั้งความยาก ง่าย เร้าความสนใจและ

ท้าทายให้ต้องปฏิบัติจนส�าเร็จ และผู้วิจัยคอย

ชี้แนะนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตั้งใจฝึก

ทักษะภาษา ฝึกการคิดขั้นสูงตามขั้นตอน จน

เกิดพัฒนาการที่ตนเองพึงพอใจ เช่น การอ่าน

ออกเสียงท�านองเสนาะกลอนดอกสร้อยด้วย

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นักเรียนเรียนรู้

หลักการอ่านแล้วฝึกกับเพื่อน จากนั้นประเมิน

ผลให้กันและกัน ผลย้อนกลับเป็นแรงจูงใจให้

นักเรียนแก้ไขการอ่านในทันที การอ่านท�านอง

เสนาะจึงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว แตกต่างจาก

การเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยกร�าพึง

ในป่าช้าแบบปกติที่สอนโดยการฝึกอ่านออก

เสียงท�านองเสนาะพร้อมกัน แล้วช่วยกันสรุป

หลักการอ่าน พบว่า นักเรียนไม่สนใจปฏิบัติ

กิจกรรม และไม่ใส่ใจจะพัฒนาทักษะภาษา

ของตน สอดคล้องกับ Nicoll and Roberts 

(1993) กล่าวว่า ควรจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้

เรยีนสนใจ ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจในภาษา

วรรณคดี ลักษณะวรรณคดี แนวคิดวรรณคด ี

และได้ฝึกทักษะภาษา 

 การเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อย

ร�าพึงในป่าช ้าแบบบูรณาการตามแนวคิด

วรรณคดีเป็นฐานใช้สื่อการสอนหลายชนิด 

ได้แก่ บทอ่านและใบประเมินการอ่าน ใช้

รูปภาพ แผนภูมิตัวอย่างค�าประพันธ์ ใช้วีดิ

ทัศน์ ใช้ใบความรู้ ใบกจิกรรมและใบงานที่เน้น

ค�าถามขัน้สงู สือ่การสอนเหล่านี้ส่งเสรมิความรู้  

ความเข้าใจเนื้อหาและแนวคิดของวรรณคด ี

นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษา ฝึกกระบวนการ

คิด ได้แสดงความเห็นร่วมกันอย่างกว้างขวาง 

นักเรียนถูกสื่อการสอนเร ้าความสนใจให้

กระตือรือร้นอยู่เสมอ และการเสริมแรงด้วย 

ค�าอธิบาย ค�าแนะน�าต่าง ๆ ช่วยให้นักเรียน

ประสบความส�าเร็จในการเรียน เช่น การให้
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นักเรียนดูวีดีทัศน์ วิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้

ปัญหาของชาวนา ท�าให้นักเรียนวิเคราะห์

วิจารณ์ได ้ถูกต้องสามารถน�าแนวคิดจาก

วีดีทัศน์มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาตนเองได้ และ

พัฒนาเป็นการแต่งกลอนดอกสร้อยได้ แตก

ต่างจากการเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อย

ร�าพึงในป่าช้าแบบปกติที่นักเรียนเน้นการอ่าน

จับใจความวรรณคด ีแต่พูดแสดงความคดิเห็น 

วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ไม่กว้างเพราะขาดสื่อการ

สอนช่วยเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ สอดคล้อง

กับ Fisher and Terry (1990) ที่กล่าวว่า ควร

จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้

นักเรียนสนุกสนานในการศึกษาค้นคว้าและ

การพัฒนาทักษะทางภาษา และควรส่งเสริม

ให้นักเรยีนท�ากจิกรรมจนประสบความส�าเร็จ  

 การเรียนรู้วรรณคดีกลอนดอกสร้อย

ร�าพึงในป่าช ้าแบบบูรณาการตามแนวคิด

วรรณคดเีป็นฐาน วัดและประเมนินักเรยีนด้าน

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะจากงานของผู้เรยีน

หลายชิ้นทัง้ผลงานกลุ่ม หรอืจับคู่ท�างาน หรอื

งานรายบคุคล ให้โอกาสนกัเรยีนประเมนิตนเอง 

ให้เพื่อนประเมิน ครูประเมินโดยใช้ Scoring 

Rubrics ที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนได้รับรู้ความก้าวหน้าหรือ

ข้อบกพร่องของตนเอง แล้วน�ามาปรับปรุง

พัฒนาตนเองได้ทันที แตกต่างจากการเรียนรู้

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบ

ปกตทิี่ประเมนิผู้เรยีนด้วยงานชิ้นเดยีว คอื การ

แต่งค�าประพันธ์แล้ววัดผลด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน การวัด

และประเมินผลจึงไม่สามารถสะท้อนศักยภาพ

ที่แท้จริงของนักเรียน สอดคล้องกับพรทิพย์  

แขง็ขนั และชยพร กระต่ายทอง (2553) ทีก่ล่าว

ว่า เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้แบบ

บูรณาการควรเป็น Scoring Rubrics ประเมิน

ได้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการ ทั้งในเชิง

คุณภาพและปรมิาณ 

 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน

รู ้วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า

แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน 

ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส่วนบุญ

โญปถมัภ์ ล�าพนู เป็นนวตักรรมทีใ่ช้จดัการเรยีน

รู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มคีุณภาพได้

 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยั

ไปใช้   

 1. ผู ้สอนสามารถลดทอนจ�านวน 

ข้อค�าถามที่ให้ท�าซ�า้ ๆ เพื่อให้นักเรยีนสามารถ

ท�ากจิกรรมเสร็จทันเวลาที่ก�าหนด  

 2. ผู ้สอนควรให้นักเรียนได้เปลี่ยน

กลุ่มการท�างานเพื่อให้คนเก่งได้ช่วยเหลือคนที่

เรียนอ่อน หรือนักเรียนได้เปลี่ยนกลุ่มกันแลก

เปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น นักเรยีนจะได้สร้าง

ความรู้ความคดิอย่างหลากหลาย 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป  

 1. ควรท�าการทดลองเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีกลอน

ดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้ากับแนวคิด ทฤษฎี

อื่น ๆ หรอืรูปแบบการสอนอื่น ๆ 

 2. ควรศึกษากิจกรรมการเรียนรู ้

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้าแบบ

บูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐานกับ

ตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์การคิด

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือ

ความรบัผดิชอบ ความร่วมมอืในการเรยีน หรอื 

เจตคตทิี่ดตี่อการเรยีนวรรณคดี
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 3. ควรท�าการทดลองเปรยีบเทยีบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน

กับวรรณคดเีรื่องอื่น ๆ
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