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การจัดการเรียนรูแบบปกติ   (  A   COMPARATIVE   OF  AN  ACHIEVEMENT  STUDYING THAI 
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งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนวิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการเรียนรูแบบปกติ    และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
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การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ( One – way  Analysis of Covariance – ANCOVA )
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This  research  was  quasi – experimental research.  The purposes of this study were  to   
compare  learning achievement of Thai  32101 on   “Khunchang  Khunphan”  of   Mathayomsuksa  2
students  after being  taught  by Integrated  instruction and conventional teaching.  The sample  were   
60  Mathayomsuksa 2  students  in  Sena “senaprasit ”  school,   Amphur  Sena,    Phra  Nakhon Si 
Ayuthaya,  studying in the  2003  acadamic  year.  The sample  were  selected  using  simple  
random  sampling   and  divided  into  two  groups ;  experimental  group and control group.  There  
were  30  students in each group.   The  experimental  group  was  taught  by  integrated  instruction 
and control  group  was  taught  by  conventional  teaching. The  instruments  employed  were  
integrated  instruction  lesson  plan  for  Thai  32101,   tools of the research consisted of integrated 
learning lesson plan for Thai  32101,  conventional  lesson  plan  for  Thai  32101, achivement test  for  
Thai  32101  on “ Khunchang Khunphan”  and the questionaire about   Mathayomsuksa 2 students’ 
opinion on integrated  instruction.  The data were statistically  analyzed  by  the  One Way Analysis of 
Covariance – ANCOVA

The results  of the study indicated  that :
1. The  learning  achivement  of  the students were integrated instruction and the students

were taught by  conventional  instruction  was not  indifferent.
               2.  The  students’  opinion  on  integrated  instruction  got  at  good  level.
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 บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกปจจุบันอยูในกระแสโลกาภิวัตนหรือโลกที่ไรพรมแดน  มีความเจริญกาวหนาอยาง

รวดเร็ว  โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความรู  ขอมูล  ขาวสารตางๆ   สามารถ
ส่ือสารกันขามพรมแดนจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งไดในเวลาอันรวดเร็ว  สงผลใหสังคมมี
การติดตอส่ือสารและถายทอดวัฒนธรรมขามชาติไดรวดเร็วยิ่งขึ้น กอใหเกิดระบบเศรษฐกิจเสรี  
มีความรวมมือและการแขงขันสูง มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและความตองการ
กําลังแรงงานที่มีความรูความสามารถมากขึ้น

แนวโนมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน  สงผลกระทบ
ถึงประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสังคมโลกที่ตองประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม   
ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวเองเพื่อใหแขงขันกับนานาชาติได (ไพบูลย  แจมพงษ 2542 : 4)  
นอกจากนี้ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหมทําใหมีความตองการกําลังแรง
งานที่มีคุณภาพทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดเพราะความสามารถและ
ศักยภาพในการผลิตของประเทศขึ้นอยูกับองคความรูของคนในชาติ  ประเทศที่มีพลเมืองมี        
การศึกษาดียอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ  ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549 )   จึงเนนในเรื่องการพัฒนาคนหรือยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  โดย
มีความเชื่อวา หากคนไดรับการพัฒนา ไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด “คน” จะเปนสวนสําคัญใน        
การสรางความสําเร็จของการพัฒนาประเทศทุกดาน (อํารุง จันทวานิช 2542 : 2) ความคิดเห็น    
ดังกลาวสอดคลองกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชวา “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู  ความคิด  ความประพฤติ    
ทัศนคติ  และคุณธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนา
ประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ , สํานักนิเทศและมาตรฐานการศึกษา 2540 : 3)

เมื่อการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
มนุษยประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษา          โดยการปฏิรูป
สถานศึกษาปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน  ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิรูป
การบริหารจัดการ (ชัยพฤกษ  เสรีรักษ 2543 : 53)  เพื่อสรางใหคนไทยเปนคนดี  มีปญญา  มี
ความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันกับนานาประเทศ   ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงมุงเนนความสําคัญดานความรู ความคิดความสามารถ
คุณธรรม   กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด

การจัดการศึกษาของไทยตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2533)  ที่ผานมายังมีขอจํากัดอยูหลายประการ กลาวคือ  การเรียนการสอนยังเนนเนื้อหา
และตําราเรียนมากกวาการสอนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง  รูจักนําประสบการณจาก
การเรียนมาใชในชีวิตประจําวัน    ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหาคําตอบ  
กระบวนการเรียนรูยังยึดครูเปนสําคัญและยึดหลักสูตรเปนเกณฑ  (คณะกรรมการการศึกษา    
แหงชาติ  2543 : 2 –3)    การกําหนดสัดสวนของเวลาเรียนเนื้อหาวิชา และทักษะอื่น ๆ  ยังไม
เหมาะสม  ขาดเนื้อหาวิชาที่จําเปนตอการเรียนรูโลกของอนาคต  สวนกระบวนการจัดการเรียนรู  
ครูยังใชวิธีสอนแบบบรรยาย  ไมเนนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด วิเคราะห 
สังเคราะหและแสวงหาความรูดวยตนเอง  ครูยังใชส่ือไมหลากหลาย (อํารุง  จันทวานิช 2542 : 5) 
ชึ่งสอดคลองกับความเห็นของนายแพทยประเวศ    วะสี (2541 : 27 – 28)  ที่กลาววา  “การศึกษา
ของเราเนนการทองจําเนื้อหาวิชามากมาย ทําใหยาก ผูเรียนเกิดความทุกขขาดคุณภาพแหง      
การคิดเปน ทําเปน และการพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น”

เมื่อการจัดการเรียนรูเนนเนื้อหาและการทองจํามากกวากระบวนการเรียนรูจึงสงผล
กระทบตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของผูเรียน ตลอดจนคุณภาพของการศึกษา
โดยรวม  กลาวคือ จากการศึกษาผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  
2540  ของสํานักทดสอบทางการศึกษากรมวิชาการพบวาผลการเรียนในรายวชิาตางๆ อยูในระดับ
พอใชและตองปรับปรุง  (อํารุง จันทวานิช 2542 : 6)  ดวยสภาพปญหาคุณภาพการศึกษาดังกลาว    
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 9 (2545 – 2549)  จึงมีนโยบายสําคัญที่มุงเนนการพัฒนา   
ผูเรียนใหเปนคนมีสติปญญา  รูจักคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ  รูจักใชเหตุผล  เลือกสรรขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและเปนจริง  ฉะนั้นครูควรปรับบทบาทจากผูถายทอดมาเปนผูแนะนํา  กระตุนให
ผูเรียนมีความสามารถในการคิด  เปดโอกาสใหผูเรียนคนพบความรูในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ  
ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายจะสงผลให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ   คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  สามารถปรับตนใหอยู
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

การที่จะทําใหผูเรียนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต  ผูเรียนควร
มีความรู ทักษะ และความเขาใจในภาษาไทย  เพราะภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ      เปน
เครื่องมือในการติดตอส่ือสารสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกัน เปนเครื่องมือใน     
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การแสวงหาความรู  ประสบการณจากแหลงขอมูลเพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  วิเคราะห  และ
สรางสรรค ใหทันตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา
อาชีพใหมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู
วิชาการสาขาอื่นๆ อีกดวยภาษาไทยจึงมีความสําคัญและจําเปนตอคนไทยทุกคนที่จะตองฝกฝน
จนเกิดทักษะเพื่อใชติดตอระหวางคนไทย    หรือคนชาติอ่ืนที่รูภาษาไทยอยางคลองแคลว       
(กรมวิชาการ 2544 ก : 3)  วิชาภาษาไทยจึงเปนวิชาพื้นฐานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
พุทธศักราช 2544  ทุกชวงชั้น  โดยกําหนดแนวทางวา  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ควรมุงให
ผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษาอยางเหมาะสมใหผูเรียนรูจักใชความคิด  มีวิจารณญาณตามสมควร
แกวัย  ปลูกฝงให   ผูเรียนเห็นคุณคาและใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ 2544 ข :
1 – 2)

จากความสําคัญที่กลาวมาสอดคลองกับความเห็นของบุญถิ่น  อัตถากร (2514 : 292) 
ที่กลาววา “ การเรียนการสอนภาษาไทยเปนเรื่องใหญและสําคัญอยางยิ่งของคนไทยเพราะเราใช
ภาษาสําหรับคนไทยทุกคน วิชาภาษาไทยสําคัญยิ่งกวาอะไรทั้งสิ้น “  แตการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยที่ผานมายังไมประสบผลตามที่วางไว ทั้งนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ    
ไดแก หลักสูตร ครูผูสอน การจัดการเรียนการสอน และตัวนักเรียนเองแตองคประกอบที่สําคัญ    
ที่สุดที่มีสวนเกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียน คือ ครูผูสอนซ่ึงมีหนาที่จัดการเรียนการสอนและมัก
ประสบปญหาหลายๆ อยางเชนครูไมเขาใจแนวการสอนครูไมชอบวิชาภาษาไทยครูจัดกิจกรรม  
ไมเหมาะสมกับเด็ก (อรุณี สายเสมา 2536 : 4)  ซึ่งสอดคลองกับสมควร   นาอุดม (2542 : 3)      
ที่กลาววา “ความบกพรองในการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทย คือ การขาดความเอาใจใส    
ขาดความพยายาม ในอันที่จะคนหาวิธีสอนที่ไดผล” จันโททัย กลีบเมฆ (2531, อางถึงใน       
สุริยา  ตอพล  2541 : 3)  ก็กลาวถึงปญหาการสอนภาษาไทยดานครูผูสอนวา  ครูมักใชวิธีสอน
แบบเดียว  โดยไมคํานึงถึงความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล  ครูขาดเทคนิคการสอน
แบบตาง ๆ  ขาดอุปกรณการสอน  ไมสอนใหสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ  ไมสอนการฟง การพูด การอาน 
และการเขียนไปพรอม ๆ กัน  ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของ หรรษา  นิลวิเชียร      
( 2543 : 10 ) ที่กลาววา  “ครูภาษาไทยจํานวนมากมีปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยเฉพาะความรูทางดานภาษาที่ตองศึกษาหลักเกณฑ   
ทางภาษา เสียง และสัญลักษณซึ่งเปนสิ่งที่ยาก การเรียนการสอนควรเนนการเรียนโดยรวม     
มากกวาการฝกทักษะยอยๆ “ กรมวิชาการ (2538 : 101)  กลาวถึงปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง
คือ  เร่ืองการขาดเรียนไมคอยกลาแสดงออก  ใชภาษาไทยไมถูกตอง ตามหลักภาษาและมีพื้นฐาน
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ดานตาง ๆ  ไมดีพอ  และประสิทธิ์  เดชครอง (2539 : 2)  กลาวถึงปญหาที่เกิดจากนักเรียนวา         
“นักเรียนไมสามารถนําคําไปใชไดถูกตอง  เขียนสะกดคําตาง ๆ ไมได “

หรรษา  นิลวิเชียร (2543 : 11) จึงเสนอแนะวา  ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได”ซึ่งสอดคลองกับศรีสุดา  จริยากุล 
(2526 :11–12) ที่กลาววา   “ครูตองเปลี่ยนแนวการสอน วางแผนการสอนจากการบอกและทอง 
มาเปนการสงเสริมความรูโดยใหผูเรียนรูจักคิด คนควา แกปญหาและใฝหาความรูดวยตนเอง“ 
และสงบ  ลักษณะ (2533 : 20)  กลาวถึงบทบาทของครูวา  “ครูเปนหัวใจสําคัญของการบรรลุ  
เปาหมายของหลักสูตร   ตองนําความมุงหวังของหลักสูตรมาแปลงเปนภาคปฏิบัติจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณทั้งความรู ความคิด การปฏิบัติ 
เจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรม ”

ดังนั้น  ครูภาษาไทยควรจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู  
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบอก การเลา การบรรยาย  มาเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแก
ผูเรียน  มีการวางแผนและออกแบบการเรียนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  เพื่อให  
ผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู

วิธีการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรูซึ่งยึดนักเรียนเปนสําคัญนั้นมีหลายวิธี  
เชน การสอนโดยกระบวนการกลุม การเรียนแบบรวมมือ  การสอนแบบบูรณาการ  การเรียนรูโดย
กรณีศึกษา (กันทิมา  เอมประเสริฐ 2542 : 1) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิชัย  วงศใหญ (2543 :
23)ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรูวา

       การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    แทจริงแลวไมสามารถดําเนินการโดยแยกสวน
          จําเปนตองเชื่อมโยงปจจัยที่เปนปจจัยองครวม  ทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
           โดยมุงเนนศักยภาพของผูเรียนและปรับเปล่ียนวิสัยทัศนของผูสอนใหปรับปรุงกระบวนการเรียนรู
           เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจึงเปนแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  ในมาตรา 23   ที่กลาวถึงการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยวา     ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  (กรมวิชาการ 
2545 : 17) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการคือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่นําเอาความรูสาขา
วิชาตางๆ ที่สัมพันธกันมาผสมผสานใหเปนเรื่องเดียวกันในลักษณะที่เปนองครวมและนําไป
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ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สถานศึกษาจึงตองดําเนินการตามนโยบายดังกลาวในลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยเฉพาะกลุมสาระภาษาไทยที่ตองเกี่ยวของกับ       
ทุกกลุมสาระ เพราะไมวาจะเรียนวิชาใด  ตองใชทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 คือ    การฟง  การพูด  
การอาน  และการเขียนดวยกันทั้งสิ้น การสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดีนั้น นอกจากจะใหมี
ความสัมพันธของทักษะตางๆ ในสาระภาษาไทยดวยกันแลวควรที่จะจัดใหสัมพันธกับวิชาอื่นๆ         
ดวย   เพื่อใหการเรียนการสอนมีความหมายแกนักเรียนยิ่งขึ้น  (สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ       
อินทรัมพรรย  2536 : 103)  ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับการสอนแบบบูรณาการ เพราะการสอนแบบ
บูรณาการ  เนนที่องครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชาและเนนการเรียนรู  
ของผูเรียนเปนสําคัญมากกวาการบอกเนื้อหาของครู (อรทัย  มูลคํา และคณะ 2543 : 10 ) และ
สอดคลองกับความเห็นของ  ทิศนา  แขมมณี (2545  ข : 145)  ที่กลาวถึงหลักการบูรณาการวา

ในธรรมชาติและชีวิตจริงทุกส่ิงทุกอยางลวนมีความสัมพันธกัน การเรียนรูที่ดีจึงควรมีลักษณะ
เชนเดียวกัน ควรมีลักษณะเปนองครวมไมใชแบงเปนทอนหรือเปนแทงที่แยกจากกันทําใหการเรียนรูไม
เชื่อมโยงสัมพันธกับชีวิตจริงและความเปนจริง   เปนผลใหผูเรียนไมสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตจริงได   การบูรณาการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหา  โดยใชความรูหลาย ๆ ดาน
ประกอบกันชวยใหผูเรียนพัฒนาทั้งความรู ทักษะและเจตคติไปพรอม ๆ กันการบูรณาการชวยเปดโลก
ทัศนทั้งผูสอนและผูเรียนใหกวางขึ้น  ชวยใหการเรียนรูนาสนใจนา  ตื่นเตน  ผูเรียนเกิดแรงจูงใจใน 
การเรียนรูและมีความคิด มุมมองที่กวางขึ้น

การสอนแบบบูรณาการนอกจากจะทําใหผูสอน ใชวิธีการที่หลากหลายแลว ยังเปน    
การจัดภาระงานที่ทาทายผูเรียนและเอื้ออํานวยผูเรียนในการเลือกสิ่งที่ตองการเรียนรูอยาง        
พึงพอใจ มีการประเมินผลการเรียนการสอนรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ 
2542 : 25 – 26)  และจากการศึกษาวิจัยพบวาการสอนแบบบูรณาการยังชวยใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางโลกของสิ่งที่เรียนกับโลกของความจริง ผูเรียนตองใชความคิด  ความรูสึกประสาทสัมผัส
ในการเรียนรูเปนองครวมนําไปสูการเพิ่มพูนความสามารถในการจําและการแกปญหาผูเรียน
สามารถดึงขอมูลจากสมองออกมาใชไดดีทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูจากหองเรียนไปสู     
การปฏิบัติ  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน (อัญชลี  สารรัตนะ 2543 : 29)  นอกจากนั้น  ผกา     
สัตยธรรม (2524 : 168) ยังกลาววา  “เมื่อครูนํากระบวนการเรียนรูที่ใชหลักบูรณาการ  ดวยการนํา
ความรูจากแขนงวิชาตางๆ มาเกี่ยวของเชื่อมโยงและผสมผสานใหกลมกลืนในการสอนและ     
การเรียนรู  จะทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน”
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วรรณคดีไทยเปนสาระหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ซึ่งมี   
ความสําคัญตอคนไทย สมควรที่จะตองจัดการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากวรรณคดีเปน
วิทยาการที่บันทึกและสะทอนความเปนไปของมนุษยไดอยางแนบเนียน  ทําใหผูอานไดรับคุณคา
หลายประการ เชน  อารมณสะเทือนใจ  วิถีชีวิตและสภาพสังคมไทย  ทําใหผูอานไดรับคติธรรม  
แงคิดและปรัชญาตางๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้วรรณคดียังเปนบทประพันธ
ที่มีศิลปะการแตงดี  กอใหเกิดความประทับใจและความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูอาน  (สมรรัตน  
พันธุเจริญ 2542 : 17 – 18)   ดวงใจ  ไทยอุบุญ (2540 : 181)  ไดกลาวถึงวรรณคดีวา  วรรณคดี
เปนหนังสือที่ใหความเพลิดเพลินใจแกผูอาน  ทําใหเกิดอารมณคลอยตามไปกับกวีผูแตง  ผูอาน
จะไดรับความรูความเขาใจในแงมุมของชีวิตวรรณคดีจึงเปรียบเสมือนกระจกที่สองใหเห็นสภาพที่
เต็มไปดวยความรูสึกนึกคิดของคนในสมัยนั้นๆ ไมวาจะเปนดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี  
ประวัติศาสตรแนวความคิดและปรัชญา  วรรณคดีมุงเนนศิลปะการใชถอยคํากอใหเกิด           
ความเพลิดเพลิน  จากลักษณะธรรมชาติของวรรณคดีดังกลาวผูวิจัยจึงเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการโดยใชวรรณคดีและวรรณกรรมเปนหลักนาจะเกิดผลดี 
กลาวคือ  เด็กจะพัฒนาทักษะเฉพาะดานโดยธรรมชาติ  เนื่องจากเนื้อหาของวรรณคดีมีโครงเรื่อง  
ฉาก     ตัวละคร ชวยใหเด็กเขาเรื่องไดไมยาก และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาอ่ืนๆ  เชน  วิชาศิลปะ  
ดนตรี  สังคม  วิทยาศาสตร กับวรรณคดีที่กําลังเรียนอยู ไดอยางกลมกลืน  และเนื่องจากวรรณคดี
มีการจัดเรียงเนื้อหาอยางมีเหตุผลเพื่อความเขาใจงาย       เมื่อนําเนื้อหาของวรรณคดีในวิชา
ภาษาไทยมาบูรณาการกับเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเปนวิชาที่มีการจัดการเรียนรูเกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตร  โดยกลาวถึงเรื่องราวในอดีต  ทั้งการกระทํา เหตุการณ อารมณ ความคิด ฯลฯ และ
เนนใหผูเรียนแสวงหาขอเท็จจริงของเรื่องราวหรือเหตุการณโดยใชหลักฐานในอดีตเปนเครื่องมือใน
การสืบคนรองรอย (กรมวิชาการ 2546 ก : 37)    จะชวยใหผูเรียนไดรับรูเร่ืองราวของวรรณคดี   
พรอมทั้งเหตุการณทางประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียมประเพณี   และความงามทางภาษาไป
พรอม ๆ กัน      ผูเรียนนาจะสามารถเชื่อมโยงความรู  ความสัมพันธของทั้งสองรายวิชาเขาดวยกัน
อยางกลมกลืนและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผูวิจัยซึ่ งเปนผูสอนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงมีความเห็นสอดคลองกับ            
คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเสนา                  
”เสนาประสิทธิ์” ที่กําหนดใหนําวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับ นางพิม  
มาใชเปนวรรณคดีบังคับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เนื่องจากขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดี
เร่ืองหนึ่งที่สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไดเปน
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อยางดี  หากไดศึกษาอยางละเอียดจะทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีชีวิตของคนไทยจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอยางชัดเจน  
และเมื่อพิจารณามาตรฐานและสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวามีความสอดคลองกลมกลืนกันไดดี เพราะ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กําหนดวรรณคดี เร่ืองขุนชางขุนแผน   ตอนพลายแกวแตงงาน
กับนางพิมเปนวรรณคดีบังคับ ซึ่งวรรณคดีเร่ืองนี้มีเนื้อหาเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  สวนกลุมสาระสังคมศึกษาก็เรียน        
ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชนเดียวกัน   
ถานําสองกลุมสาระมาบูรณาการกัน    จะทําใหผูเรียนเห็นความเปนไปในวิถีชีวิตของบุคคล     
อยางชัดเจนและลึกซึ้งจนทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและทองถิ่นอยางยั่งยืน การจัด
การเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิชาภาษาไทยกับวิชาสังคมศึกษา  จึงมีความสอดคลองและ
เหมาะสมอยางยิ่งตามหลักของการบูรณาการ

เมื่อไดศึกษางานวิจัยเรื่อง  การสอนแบบบูรณาการ จากงานวิจัยหลายเรื่องพอสรุปไดวา 
บางเรื่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางจากการสอนแบบปกติ แตบางเรื่องมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนแตกตางจากการสอนแบบปกติ     เชน   พิษณุ  เดชใด (2540 : บทคัดยอ)   วิจัยเรื่อง  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู  พบวา  กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และมีเจตคติ
ตอส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 ฐิติศักดิ์ ศรีอําไพ (2529 : บทคัดยอ)  วิจัย
เร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชหนวยบูรณาการทางการสอนกับการสอนตามคูมือการสอน
สังคมศึกษา   พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการตางกัน  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาไมแตกตางกัน  และนักเรียนกลุมที่ใชการสอนแบบบูรณาการจะมีความคงทนใน    
การเรียนรูวิชาสังคมศึกษาสูงกวากลุมควบคุม  รังสรรค  นกสกุล ( 2543 : บทคัดยอ )  วิจัยเรื่อง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในรายวิชา   ง 013  งานชางพื้นฐาน   ระหวางการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู  
พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และอรรถวรรณ นิยะโต  (2536 : บทคัดยอ)วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
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ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบบูรณาการ กับการสอนตามคูมือครู   พบวา   ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดวยคุณสมบัติและลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ซึ่งเปนการตอบสนอง
จุดมุงหมายของการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจึงเปนแนวทาง
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  แนวทางหนึ่งที่  
สถานศึกษาตองดําเนินการ และจากผลของการวิจัยการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรกใน
หลาย ๆ กลุมสาระ พบวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของบางกลุมสาระมีผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนไมแตกตางจากการสอนแบบปกติ    บางกลุมสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจาก
การสอนแบบปกติ   ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรกใน    
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่สอดแทรกความรูในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา โดยนําวรรณคดี
เร่ืองขุนชางขุนแผนมาเปนหลักในการจัดการเรียนรูจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบปกติหรือไม        และ
ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางไร       เพื่อนําผลการวิจัยไปเปน
แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบตางๆ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  ท 32101 ภาษาไทย  เร่ือง       ขุนชาง

ขุนแผน   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ      
การจัดการเรียนรูแบบปกติ

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  วิชา   ท 32101  ภาษาไทย  เร่ือง ขุนชางขุนแผน

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2     ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
แตกตางกัน

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
วิชา ท 32101ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน   อยูในระดับดี
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย   

ไวดังนี้
1. ประชากร
      ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ของโรงเรียนเสนา

”เสนาประสิทธิ์”   อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีทั้งหมด 8 หองเรียน  จํานวน 397  คน
2. กลุมตัวอยาง

                     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   ของ
โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”    ปการศึกษา 2546    จํานวน 2 หอง   โดยใชเปนกลุมทดลอง
1  หอง  และกลุมควบคุม  1  หอง    หองละ  30  คน  รวม  60  คน

      กลุมตัวอยาง   มีการดําเนินการสุมตัวอยางดังนี้
2.1  นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ

นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา  2545  ทั้ง 8 หอง   มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนแตละหองเรียน  พบวาไดคาใกลเคียงกัน

2.2   จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
จากนักเรียนทั้ง 8 หอง    ใหเปนกลุมทดลอง 1 หอง คือ หอง 2/2   และกลุมควบคุม 1 หอง คือ 
หอง 2/4

3.  เนื้อหา
        เนื้อหาของบทเรียน      เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิชา  ท  32101

ภาษาไทย  กับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา ส 32101  สังคมศึกษา
มีรายละเอียดดังนี้

3.1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน
ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคา  และนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง

3.2   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      สาระที่    4 :
ประวัติศาสตร เร่ือง ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา การปกครอง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มาตรฐาน       
ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม   ภูมิปญญาไทย    มีความภูมิใจและธํารง  
ความเปนไทย
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      3.3   วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
4.  ระยะเวลา

       ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  (จาํนวน  2 หองเรียน)
ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห   จํานวน  10 ชั่วโมง  10  แผนการสอน  ในภาคเรียนที่ 2            
ปการศึกษา  2546
       5.  ตัวแปร

       5.1  ตัวแปรตน ไดแกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบปกติ
5.2 ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย  และ

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    หมายถึง     การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยง

ทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4  ทักษะ   ไดแก   การฟง การพูด การอาน  การเขียน เขาดวยกันและ
เชื่อมโยงเนื้อหาสองวิชา  คือ  วิชา ท 32101ภาษาไทย  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม   กับ     
วิชา ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

2.  การจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก    หมายถึง    การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใชวรรณคดี เร่ือง      
ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม เปนหลักแลวสอดแทรกเนื้อหาสาระทาง   
ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเขาไปในการจัดกระบวนการเรียนรู  เปนการสอนและประเมินโดยครูผูสอนคนเดียว

3. การจัดการเรียนรูแบบปกติ   หมายถึง   การจัดกิจกรรมการเรียนรู    วิชา ท 32101
ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับ   
นางพิม  ตามคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ของกรมวิชาการ  กระทรวง
ศึกษาธิการ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการอธิบาย  การทํางานกลุมของผูเรียนเปนหลัก

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถของนักเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  เร่ือง ขุนชางขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม และกลุมสาระ     
สังคมศึกษาเรื่อง ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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5. ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101 ภาษาไทย  เร่ือง  
ขุนชางขุนแผน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ  คร้ังนี้มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.   ธรรมชาติของภาษาไทย
2. วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย
3. คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย
4. คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 3
5. สาระการเรียนรูภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3
6. สาระการเรียนรูสังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรมและมาตรฐานการเรียนรู

ชวงชั้นที่ 3
เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนแบบบูรณาการ
1.   ความหมายของการบูรณาการ
2. ประวัติความเปนมาและแนวคิดของการบูรณาการ
3. ความสําคัญของการบูรณาการ
4. จุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ
5. ระดับข้ันของการบูรณาการ
6. ลักษณะการสอนแบบบูรณาการในหลักสูตร
7. ข้ันตอนและการจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ
8. หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
9. บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
10. บทบาทนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
11. สวนดีและสวนดอยของการบูรณาการหลักสูตร
12. คุณคาและประโยชนของบูรณาการ
 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาไทย
1.   ความจําเปนที่ตองมีการสอนทักษสัมพันธ
2. ข้ันตอนและวิธีสอนภาษาไทย
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   งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.   งานวิจัยในประเทศ
2.   งานวิจัยตางประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

แนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ   
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
การจัดทําสาระของหลักสูตรตองเกี่ยวของกับสภาพปญหาชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่น   
คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน  9  ป  และกําหนดหลัก
การของหลักสูตรวา  เปนการศึกษาที่มุงเนนความเปนไทยพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องและเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด

การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีการ
กําหนดชวงชั้นเปน 4 ชวงชั้น  คือ  ระดับประถมศึกษา 2 ชวงชั้น  และระดับมัธยมศึกษา 2 ชวงชั้น 
ในแตละชวงชั้นจะกําหนดสาระการเรียนรูของชวงชั้นซึ่งประกอบไปดวยความรู กระบวนการเรียนรู
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้ง  8  กลุมสาระ  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ภาษาตางประเทศ     สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการและวิธีการที่หลาก
หลาย  ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา    เนนการจัดการเรียนรูตาม
สภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูจากธรรมชาติ  การปฏิบัติจริง และ
การเรียนรูแบบบูรณาการ  (กรมวิชาการ  2544  ข  :  1 – 10)

การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  สถานศึกษาตองมี
การประสานสัมพันธและรวมมือกับชุมชน  รวมทั้งจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใช
หลักสูตรแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาคูมือครูและหลักสูตรกลุมสาระ   ทั้ง 8 กลุมสาระ
เพื่อพัฒนาการศึกษาไปสูความเปนสากล

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เนนการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ ใชภาษาเปนเครื่องมือของการเรียนรูเพื่อพัฒนา  
ความคิด  ผูเรียนตองมีทักษะการใชภาษาไดอยางถูกตองสละสลวยตามหลักภาษา  อานวรรณคดี
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ไดอยางสรางสรรค  เพื่อศึกษาเรื่องราวของชีวิตที่จะทําใหโลกทัศนของผูเรียนกวางขวางขึ้น       
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้

1.  ธรรมชาติของภาษาไทย
ภาษาเปนเครื่องมือที่ใชส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมาย  

ไมวาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการและความรูสึก  คําในภาษาไทยยอมประกอบไปดวย
เสียง  รูปพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตและความหมาย  สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑ
ของภาษาและประโยคหลายประโยครวมกันเปนขอความ  นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียง
หนักเบา  มีระดับของภาษา  ซึ่งตองใชใหเหมาะกับกาลเทศะและบุคคล  ภาษายอมเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคนตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจการใชภาษา
เปนทักษะตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด การฟง และการดู
ส่ือตางๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาเพื่อส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพและ   
ใชอยางคลองแคลว  มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม (กรมวิชาการ  2544 ข : 7– 8)

2.  วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย
ภาษาไทยเปนเครื่องมือของคนในชาติ เพื่อส่ือสารทําความเขาใจกันและใชภาษาประกอบ

กิจการงาน  เปนเครื่องมือในการเรียนรู  และเปนวัฒนธรรมของชาติ  ดังนั้นการเรียนภาษาไทย    
จึงตองเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตอง  เหมาะสมในการสื่อสาร  เรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรม
ของภาษาใหเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทยโดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดีและภูมิ
ปญญาทางภาษาที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคไว

การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย การเรียนรูภาษาไทยจึงตอง     
สงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณตัดสินใจแกปญหาและวินิจฉัยอยางมีเหตุผล   
นอกจากนี้ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ทั้งการฟง การพูด การอานและ
การเขียน ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการรับรูขอมูลขาวสาร และใชภาษาไทยถูกตอง
ตามกฎเกณฑ  ภาษาไทยมีสวนที่เปนเนื้อหาสาระ  ไดแก  กฎเกณฑทางภาษา  วรรณคดีและ
วรรณกรรม  บทรองเลนของเด็ก  เพลงกลอมเด็ก  ปริศนาคําทาย  เพลงพื้นบาน  ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม           การเรียนภาษาไทยในสวนนี้ จึงตองเรียนเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

3.  คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย
เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ผูเรียนภาษาไทยตองมีความรู  ความสามารถ

ดังนี้
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี
2. สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.   มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ
4.   มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  การแสวงหาความรู   และใชภาษาในการพัฒนาตน

และสรางสรรคงานอาชีพ
5. ตระหนักในวัฒนธรรม    การใชภาษาและความเปนไทย   ภูมิใจและชื่นชมใน

   วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริง   ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล
7.   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง
8.   มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย

4.  คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 3 ( ม1 – ม.3 )
เมื่อจบแตละชวงชั้น  ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ ดังนี้

 1.   สามารถอานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น
2.   เขาใจวงศัพทที่กวางขึ้น  สํานวนและโวหารที่ลึกซึ้ง  แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห

 ประเมินคา  เร่ืองที่อานอยางมีเหตุผล
3.   เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศอยางเหมาะสม

 4.   เขียนเรียงความ  ยอความ    และจดหมาย   เขียนอธิบาย  ชี้แจง  รายงาน  เขียน
แสดงความคิดเห็น  แสดงความโตแยง และเขียนเชิงสรางสรรค

5.   สามารถสรุปความ  จับประเด็นสําคัญ  วิเคราะห  วินิจฉัยขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น
และจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู

6.    รูจักเลือกใชภาษา  เรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  จัดลําดับความคิด  ข้ันตอน
ในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ

7. พูดนําเสนอความรู   ความคิด    การวิเคราะห   และการประเมินเรื่องราวตาง ๆ
พูดเชิญชวน  อวยพร  และพูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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8. เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย
9. สามารถใชภาษาแสดงความคิดเห็น  สรางความเขาใจ  โนมนาวใจ  ปฏิเสธเจรจา

ตอรอง  ดวยภาษาและกิริยาทาทางสุภาพ
10. ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู   การทํางาน   และใชอยางสรางสรรค

   เปนประโยชน
11. ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม    พิจารณาวรรณคดีและ

   วรรณกรรม  ใหเห็นคุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิต
12. สามารถแตงกาพย กลอนและโคลง
13. สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น
14. มีมารยาทการอาน  การเขียน  การฟง  การดู  และการพูด   และมีนิสัยรักการอาน

การเขียน

5.  สาระการเรียนรูภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประกอบดวย  5  สาระ  ดังนี้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู  ชวงชั้นที่ 3
สาระที่ 1  การอาน

มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแก
ปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. สามารถอานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้นเขาใจวงศัพทกวางขึ้น  เขา

ใจสํานวนและโวหาร  การบรรยาย  การพรรณนา  อธิบาย  อุปมา  และสาธก     สามารถใชบริบท
การอานสรางความเขาใจการอานและใชแหลงความรู  พัฒนาประสบการณกวางขวางขึ้น

2.   สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเร่ืองที่อาน    ประเมินคาทั้งขอดีและขอ
ดอยอยางมีเหตุผล โดยใชแผนภาพความคิดและกระบวนการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย
พัฒนาการอาน สามารถเลาเรื่องยอเร่ือง ถายทอดความรูความคิดจากการอานไปใชเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิต  และใชการอานในการตรวจสอบความรู

3. สามารถอานในใจและอานออกเสียงตามลักษณะคําประพันธที่หลากหลายและ
วิเคราะหคุณคาดานภาษา เนื้อหา และสังคม จําบทประพันธที่มีคุณคานําไปใชอางอิงไดเลือกอาน
หนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง  เพื่อพัฒนาตน
ดานความรูและการทํางาน มีมารยาทการอานและนิสัยรักการอาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

สาระที่ 2  การเขียน
      มาตรฐาน ท 2.1  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ     เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ    และรายงานการศึกษาคน
ควาอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. สามารถเขียนเรียงความ  ยอความ    เขียนอธิบาย    ชี้แจง   แสดงความคิดเห็น

แสดงการโตแยง  เขียนรายงาน  และเขียนเชิงสรางสรรค  รวมทั้งใชกระบวนการเขียนพัฒนางาน
เขียน

2. มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน    และการศกึษาคนควา   รูจักเลือกใช
ภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต  สนใจการศึกษาคนควา  รวบรวมบันทึกขอมูล  นําวิธี
การของแผนภาพความคิดจัดลําดับความคิด และพัฒนางานเขียนตามขั้นตอนในการนําเสนอรูป
แบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ

สาระที่ 3  การฟง  การดู  และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู  

ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. สามารถสรุปความ  จับประเด็นสําคัญ  วิเคราะห  วินิจฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็น

และจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู  สังเกตการใชน้ําเสียง  กิริยาทาทาง  การใชถอยคําของผูพูด  
และสามารถแสดงทัศนะจาการฟงและดูส่ือรูปแบบตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ

2. สามารถพูดนําเสนอความรู  ความคิด  การวิเคราะห  และการประเมินเรื่องราว
ตาง ๆ พูดเชิญชวน  อวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล ใชภาษาถูกตอง  
ชัดเจน  นาฟง  ตามหลักการพูด  มีมารยาทการฟง  การดู  และการพูด

สาระที่ 4  หลักการใชภาษา
มาตรฐาน 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น

1. เขาใจการสรางคําไทยตามหลักเกณฑของภาษา
2. สามารถใชประโยคสามัญและประโยคซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจนและ

สละสลวย
3. สามารถใชภาษาและแสดงความคิดเห็น  สรางความเขาใจ  โนมนาวใจ  ปฏิเสธ
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เจรจาตอรองดวยภาษาและกิริยาทาทางสุภาพ  ใชคําราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล  
คิดไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูดและเขียน

4. เขาใจธรรมชาติของภาษา  การนําคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยทําให
ภาษาไทยมีวงศัพทเพิ่มข้ึนตามความเจริญทางวิชาการและเทคโนโลยี

5. สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพย  กลอน และโคลง  โดยแสดงความคิด
เชิงสรางสรรค

6. สามารถรองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบาน    และบทกลอมเด็กในทองถิ่นอยาง
เห็นคุณคา

มาตรฐาน ท 4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู    เสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพ  และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. สามารถใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู ระดมความคิด    การประชุม

 การวิเคราะห  การประเมิน  การทํางาน  และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู  และใชใน
ชีวิตประจําวัน

2. เขาใจระดับของภาษาที่เปนทางการและภาษาที่ไมเปนทางการ     และใชภาษา
พูดและภาษาเขียนไดถูกตองตามหลักของการใชภาษา ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ    
ในการพัฒนาความรู  เห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย

3. ใชภาษาอยางสรางสรรค     เปนประโยชนตอสวนรวม    และพัฒนาบุคลิกภาพ
สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม  ยกยองผูใชภาษาไทยอยางมีคุณธรรมและ
วัฒนธรรม  เขาใจการใชภาษาของกลุมบุคคลในวงการตาง ๆ ของสังคม

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน  ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกลอน  โคลง  กาพย บทละคร บทกวีรวมสมัย

และวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  นวนิยาย  สารคดี  บันทึก  บทความ  พงศาวดาร  และสามารถ
เลือกอานไดตรงจุดประสงคของการอาน  ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณกรรม  พิจารณาคุณคา
ทั้งดานวรรณศิลป  เนื้อหา  และคุณคาทางสังคม  และนําไปใชในชีวิตจริง
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6.  สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมและมาตรฐานการเรียนรู
    ชวงชั้นที่ 3

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดแบงสาระการเรียนรูออกเปน  
5 สาระ แตขอกลาวถึงสาระที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับสาระการเรียนรู     
ภาษาไทยไดแกสาระที่ 4 ประวัติศาสตร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สาระที่ 4  :  ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง  

ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมา
วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญของการนับเวลา    การแบงชวงเวลาทางประวัติ

ศาสตรและเทียบศักราชในระบบตางๆ เพื่อใหสามารถเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรไดอยาง
ถูกตอง

2. ศึกษารวบรวมขอมูลและจัดระบบขอมูลอยางเปนระบบ ดวยวิธีการทางประวัติ
ศาสตร เพื่อใชในการศึกษา อภิปราย ประวัติความเปนมาของภูมิภาคของโลก

3. เขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร   เพื่อนํามาใชศึกษาหาขอสรุปและนําเสนอเหตุ
การณทางประวัติศาสตรไทยและสากล อยางมีวิจารณญาณและมีความเปนกลาง  เปรียบเทียบให
เห็นการเปลี่ยนแปลง  วิถีชีวิตของคนในประเทศไทยกับประเทศทางซีกโลกตะวันออกและทาง
ตะวันตก

มาตรฐาน ส 4.2  :  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในแง
ความสัมพันธและการเปลี่ยนอยางตอเนื่อง             ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. วิเคราะหเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของปจจัยทางภูมิศาสตร  ที่มีผลตอการ

พัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานและการดํารงชีวิตของประชากรในภูมิภาคตางๆ ของโลก
2. เขาใจพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  ที่มีผลตอประเทศไทย

ดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ

3.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลงานที่เกิดจากการสรางสรรคอารยธรรม   ในแหลงตางๆ
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ทั้งในโลกตะวันออกและโลกตะวันตก เพื่อเขาใจภูมิปญญาของมนุษยในอดีต อันจะเปนแนวทาง
การพัฒนาผลงานที่มีคุณคาในอนาคต

มาตรฐาน ส 4.3  :  เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มี
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจ    การเมือง   การปกครอง   สังคม

ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐไทย   ในดินแดนประเทศไทยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันและเกิดความภูมิใจในความเปนไทย

2. คิดวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและผลกระทบ    จากภายนอก    ที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคภูมิปญญาของมนุษยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

3. วิเคราะหและเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสําคัญ        ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศที่มีผลกระทบตอเหตุการณในประวัติศาสตรชาติไทย เพื่อนําไปใชเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินชีวิต

เอกสารที่เกี่ยวของกับการบูรณาการ

1. ความหมายของการบูรณาการ
บูรณาการ   (Integration)   ในความหมายทางการเรียนการสอนนั้น มีผูใหความหมาย

ไวหลากหลายดังนี้
ธีรชัย    ปูรณโชติ   (2540 : 14)  กลาววา   การสอนแบบบูรณาการ  หมายถึง  การเชื่อม

โยงวิชาหนึ่งเขากับวิชาอื่น ๆ ในการสอน เชน การเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรและ
ภาษาไทย

อรทัย    มูลคํา และคนอื่น ๆ  (2543  : 10)   ใหความหมายของบูรณาการวา    หมายถึง
การนําศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อประโยชน
ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

วิเศษณ  ชินวงศ (2544 : 28)  ใหความหมายการบูรณาการวา หมายถึง  การจัด
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนโดยมีการเชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน การสรางคุณธรรม
ใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน  ใหนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม
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 สนอง  อินละคร (2544 : 288)  ใหความหมายของบูรณาการวา “การนําเอาความรูสาขา
วิชาตาง ๆ ที่สัมพันธกันมาผสมผสานหรือการผสมผสานกระบวนการเรียนรู  กระบวนการสอน  
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด

  ทิศนา  แขมมณี (2545 ข : 145)  ใหความหมายของบูรณาการวา หมายถึง     การนํา
เนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวของกันมาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน  และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผู
เรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะที่เปนองครวมและนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา  บูรณาการ  หมายถึง  การสอนที่นําเนื้อหาในวิชา
เดียวกันหรือตางสาขา  แตมีความสัมพันธกันมาผสมผสานเขาดวยกัน   โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนองครวมและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

2.  ประวัติความเปนมา และแนวคิดของการบูรณาการ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกิดขึ้นเมื่อประมาณ

หนึ่งศตวรรษที่ผานมา  โดยนักปรัชญาการศึกษาชาวเยอรมัน คือ แฮบารท  (Habart  1890) ตอมา
ดิวอี้ (Dewey 1933) นักการศึกษาชาวอเมริกันเปนผูนําแนวคิดนั้นมาเสนอใหเปนรูปธรรมภายใต
ความเชื่อที่วา “การศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนในลักษณะเบ็ดเสร็จทั้งตัวมิใชพัฒนาแตเพียงเฉพาะ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง”  แนวคิดของดิวอี้  ไดรับการสนับสนุนจากนักการศึกษาหลายคนในระยะเวลาตอ
มา อาทิ บรูเนอร  (Bruner)  วีนกอทสกี้  (Vygotsky)  และ  โรกอฟฟ  (Rogoff)  เปนตน  นอกจาก
นี้  นกัการศึกษาของไทยหลายคนไดนําหลักการเรื่องนี้มาเผยแพร และทดลองใช  อาทิ  สุมิตร  
คุณานุกร,  สงัด  อุทรานันท และธํารง  บัวศรี  เปนตน  (อรทัย  มูลคํา  และคนอื่น ๆ  2543 : 9)

รังสรรค  นกสกุล (2543 : 39)    ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการวามีวิวัฒนาการดังนี้

ในป พ.ศ. 2473  ประเทศสหรัฐอเมริกา นักการศึกษา และครู ไดเสนอแนวคิดเรื่องการ
บูรณาการโดยนําการทดลองเรื่องบูรณาการเปนเวลา 8 ป  เรียกการทดลองการศึกษาครั้งนี้วา  
The 8 year study

ในป พ.ศ. 2483  ประเทศสหรัฐอเมริกานําผลการทดลอง  8  ป   มาใชอยางแพรหลาย
ในโรงเรียนทั่วไป เรียกยุคนี้วา “การศึกษาแผนใหม”  (Progressive Education)

ป พ.ศ. 2496  ประเทศไทยนําการศึกษาแผนใหม และบูรณาการ      มาใชที่วิทยาลัย
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วิชาการศึกษาประสานมิตรขึ้นเปนครั้งแรก และสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทยชวยเผยแพร
ความคิดนี้ออกไปอยางกวางขวาง

ป พ.ศ. 2520 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ นําหลักการบูรณาการมาจัดทําหลักสูตร
ประถมศึกษา และทดลองใชเปนเวลา 1 ป ปรากฏวาไดผลดี กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช
หลักสูตรใหมในปการศึกษา 2521  และเรียกหลักสูตรใหมวา  “หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521”  ทั้งนี้ใหเร่ิมเปลี่ยนหลักสูตรปละชั้น  ทําจนครบ 6 ป  ของประถมศึกษา

ป พ.ศ. 2532  กรมวิชาการ     กระทรวงศึกษาธิการ          จัดทําหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )  โดยกําหนดแนวดําเนินการเรื่องการบูรณาการไววา 
“จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการทั้งภายในกลุมประสบการณ และ
ระหวางวิชาใหมากที่สุด”

ป พ.ศ. 2541   กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิด    และหลักการบูรณาการมาใชในการ
วางแนวทางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิรูปการศึกษา  ทั้งในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาของชาติ

สรุปไดวา  การจัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศไดนําแนวคิด  การบูรณาการ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งปรากฏวาไดผลดี  จึงทําใหกระทรวงศึกษาธิการนําแนวคิด
การบูรณาการมาใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป

3.  ความสําคัญของการบูรณาการ
มีผูกลาวถึงความสําคัญของการบูรณาการไว ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2542 :  7)  ไดกลาวถึงความ

สําคัญของการเรียนรูแบบบูรณาการไวดังนี้
1. ศาสตรทุกศาสตรไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได     เชนเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่

ตองดํารงอยูอยางประสานกลมกลืนเปนองครวม การจัดใหเด็กไดฝกทักษะและเรียนรูเนื้อหาตางๆ
อยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน  จะทําใหการเรียนรูมีความหมายสอดคลองกับชีวิตจริง

2. การจัดการเรียนรูอยางบูรณาการ จะชวยลดความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชา ลดเวลา
การเรียนรูของผูเรียน เปนการแบงเบาภาระในการสอนของครู

3. การเรียนแบบบูรณาการ ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดใชความคิด      ประสบการณความ
สามารถและทักษะตางๆ อยางหลากหลาย กอใหเกิดการเรียนรูทักษะกระบวนการและเนื้อหา
สาระไปพรอมกัน
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วิเศษณ  ชินวงศ ( 2544 : 28 )    กลาวถึงความสําคัญของการบูรณาการวา   การจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยใหเกิดความสัมพันธ เชื่อมโยงความคิดรวบยอดในศาสตร
ตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย  และสามารถนําความคิดรวบยอด เนื้อหา กระบวนการ 
ที่เรียนในวิชาหนึ่งมาชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในอีกวิชาหนึ่งได  ที่สําคัญคือ ชวยใหเกิดการ
ถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning )  เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  จําเปนตอง
ใชความรูจากหลายสาขาวิชามารวมกันแกปญหา  หรือสรางความรู     บูรณาการชวยขจัดความ
ซ้ําซอนของเนื้อหาตาง ๆ ในหลักสูตรและตอบสนองความสามารถในหลายดานของผูเรียน

เพอรคินส ( Perkins 1991 : 1) และเบิรนฟอรด ( Bernford 1993 : 44,  อางถึงใน
อมรรัตน  สูนยกลาง   2544 : 44 )   กลาวถึงความสําคัญของการบูรณาการโดยสรุปวา  การสราง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียน  ทําใหนักเรียนสามารถหาแนวทางการนําความรูไปใชเพิ่มทักษะ
และความเขาใจไดดีกวาการสอนเปนรายวิชา นอกจากนั้นนักเรียนที่มีโอกาสสรางความสัมพันธ
ระหวางสิ่งที่ไดเรียนในโรงเรียนกับสภาพความเปนอยูในชีวิตจริงจะสามารถสรางความสัมพันธ
ระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณที่เรียนรูใหมไดกวางขวางและลึกยิ่งขึ้น

4.  จุดมุงหมายของการสอนแบบบูรณาการ
ลารดิซาเบล    (Lardizabal 1970  :  142)   ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนแบบ

บูรณาการ สรุปไดดังนี้
1. เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูสึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ   มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

หมูคณะและยอมรับผูอ่ืน
2. สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือกัน     โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางครูผูเรียน
3. ชวยพัฒนาคานิยม     โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สามารถพัฒนาจริยธรรม

มาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของกลุม ความซาบซึ้งในการทํางาน และความซื่อสัตย
4. ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง  สงเสริมใหผูเรียนควบคุมตนเอง  โดยสามารถควบคุม

อารมณและความรูสึกของตนเอง
5. สงเสริมความคิดสรางสรรค  โดยพัฒนาการแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี   การละคร

ฯลฯ  เชนเดียวกันกับทางดานสังคม  วิทยาศาสตรและวรรณคดี  ซึ่งผูเรียนมีความเปนอิสระในการ
เลือกสิ่งที่เขาตองการ

6.   เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคมมีความเต็มใจที่จะทํางานรวมกับ
กลุมและเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
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6. ชวยวัดผลการเรียนรู  โดยการแนะนํากระบวนการวัดผลแกผูเรียนทั้งรายบุคคล
และเปนกลุม

5.  ระดับขั้นของการบูรณาการ
สมพงษ  พละสูรย  (2521 : 20 – 21)  ไดจําแนกระดับข้ันของการบูรณาการไว 5 ระดับ  

ดังนี้
1. ระดับวิชา  เปนการบูรณาการโดยการนําความรูตาง ๆ    มารวมกัน     ทําใหเกิดเปน

ความสมบูรณตามรายวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร  เกิดจากการบูรณาการเลขคณิต  พีชคณิต  
เรขาคณิต  สถิติ  ตรีโกณมิติ  เขาดวยกัน  เปนตน

2. ระดับกลุมประสบการณ เปนการบูรณาการประมวลประสบการณตางๆ เขาดวยกัน
แลวเรียกเปนกลุมประสบการณ เชน  หลักสูตรประถมศึกษา   พ.ศ. 2521  มี  4 กลุมประสบการณ 
โดยเอาตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง แตละกลุมประสบการณมุงหวังสรางคุณลักษณะตาง ๆ แกผูเรียน

3.  ระดับแผนการสอนและสื่อการเรียน เปนการบูรณาการจุดประสงค ความคิดรวบยอด 
และเนื้อหาจากกลุมประสบการณตาง ๆ เขาดวยกัน  ในการเขียนแผนการสอน  แลวจัดลําดับ    
กิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่หลักสูตร
ตองการ ซึ่งจะตองจัดใหภาคทฤษฎี         และภาคปฏิบัติอยูในสัดสวนที่เหมาะสมจึงจะเรียกวา
การบูรณาการ เชน  แผนการสอนเรื่องบานที่นาอยู  จะมีทั้งสวนที่เปนความรู ภาคปฏิบัติ การฝก
นิสัยและการทํางาน อยูในแผนเดียวกันดวยสัดสวนที่พอเหมาะพอดี

4.   ระดับการสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ที่หลากหลาย   คลายคลึงกับ
ชีวิตจริง กลาวคือ  ประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหรู  ทําใหจํา  ทําใหปฏิบัติได ทําใหคิดเปน ทําใหมี
นิสัยดีในสัดสวนที่พอเหมาะพอดี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรตองการ

5.    ระดับการนําไปใช     เปนการนําประสบการณตางๆ     ที่ไดรับจากการเรียนไปใชใน
ชีวิตจริง เพื่อใหชีวิตมีความสุขตามอัตภาพ โดยสามารถนําความรูและประสบการณตางๆ มารวม
กัน แลวทําใหเกิดประโยชนข้ึนมาได  เรียกวาเปนการบูรณาการขั้นนําไปใช

6.  ลักษณะการสอนแบบบูรณาการในหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ     ถาสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณควรมี

ลักษณะสําคัญโดยรวมหลายลักษณะ ดังที่   สุมิตร  คุณานุกร (2518 : 41) กลาววา  การสอนแบบ
บูรณาการเปนการสัมพันธความรู ซึ่งแยกออกเปนวิธียอยได  4  วิธีคือ
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1. นําเอาความรูอ่ืนที่ใกลเคียงกันกับเร่ืองที่กําลังสอนมาสัมพันธกัน
2. นําเอาความรูเกี่ยวกับเร่ืองอื่น ๆ ที่เปนเหตุเปนผลเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองที่กําลังสอนมา

สัมพันธกัน
3. ปรับงานที่ใหเด็กทําใหมีลักษณะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม
4. พยายามนําสิ่งที่เปนแกนเขาไปผนวกกับส่ิงที่กําลังสอนทุกครั้ง      ที่มีโอกาสจะ

สอดแทรกแกนดังกลาวนี้  อาจเปนความคิดรวบยอด ทักษะ และคานิยม
เสริมศรี  ไชยศร  (2526  :  55)       ไดแบงลักษณะของบูรณาการในหลักสูตรแยกเปน  

2  ประการ  คือ
1.   บูรณาการเชิงเนื้อหาวิชา  คือ  การผสมผสานเนื้อหาวิชาในลักษณะของการหลอม

รวมแบบแกน หรือแบบสหวิทยาการจะเปนหนวยก็ได หรือจะเปนโปรแกรมก็ได  นอกจากนี้อาจจะ
เปนการผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแงของทฤษฎีกับการปฏิบัติ  หรือเนื้อหาวิชาที่สอนกับชีวิตจริง  
ในการจัดบูรณาการเชิงเนื้อหาวิชามีวิธีการจัดบูรณาการเชิงเนื้อหาออกเปน  2  วิธี คือ

1.1  บูรณาการรวมสวนทั้งหมด  (Total Integration )    คือ    การรวมเนื้อหา
ประสบการณตาง ๆ     ที่ตองการจะใหเด็กเรียนรูหลักสูตรหรือโปรแกรม        จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ยึดปญหาหรือแนวเรื่องเปนแกน  ซึ่งปญหาหรือแนวเรื่องนี้จะเปนตัวชี้บงถึงความรูที่มา
จากวิชาตาง ๆ ในโปรแกรม  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและปญหาสังคมทั้งหมด

1.2   บูรณาการเปนบางสวน   (Partial Integration)  เปนการรวมประสบการณของ
บางสาขาวิชาเขาดวยกัน  อาจจะเปนลักษณะของหมวดวิชาหรือกลุมวิชา    ซึ่งภายในสัมพันธกัน
เปนอยางดีดังนั้นการจัดบูรณาการเปนบางสวนอาจจัดไดทั้งภายในสาขาวิชาและระหวางสาขา
วิชาหรือจัดเปนบูรณาการแบบโครงการซึ่งการจัดแบบโครงการนี้แตละรายวิชาก็จะเปนรายวิชา
ปกติ แตจะจัดประสบการณใหเปนบูรณาการในรูปของโครงการ อาจจะเปนโครงการสําหรับ      
นักเรียนรายบุคคล หรือรายกลุม

2.    บูรณาการเชิงวิธีการ  คือ  การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ     โดยใช
ส่ือประสม และใชวิธีการประสมไดมากที่สุด

อรทัย  มูลคํา  และคนอื่น ๆ     ( 2543 : 12,   อางถึงใน  อมรรัตน  สูนยกลาง  2544 :
48 - 49 )  กลาวถึงลักษณะการสอนแบบบูรณาการในหลักสูตรวา

1. เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรูเพราะในปจจุบันนี้ปริมาณ
ของความรูมีมากขึ้นเปนทวีคูณ  รวมทั้งมีความสลับซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ  การเรียนการสอน
ดวยวิธีการเดิม  อาทิ  การบอกเลา  การบรรยายและการทองจํา  อาจจะไมเพียงพอที่จะกอใหเกิด
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การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได  ผูเรียนควรจะเปนผูสํารวจความสนใจของตนเองวาในองคความรู
หลากหลายนั้น  อะไรคือส่ิงที่ตนเองสนใจอยางแทจริง  ตนควรจะแสวงหาความรูเพื่อ ตอบสนอง
ความสนใจเหลานั้นไดอยางไร  เพียงใด  และดวยกระบวนการอยางไร

2. เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรูและพัฒนาการทางจิตใจ     นั่นคือ
ใหความสําคัญแกจิตพิสัย  คือ เจตนคติ  คานิยม  ความสนใจ  และสุนทรียภาพ  แกผูเรียนในการ
แสวงหาความรูดวย  ไมใชเนนแตเพียงองคความรูหรือพุทธพิสัยแตเพียงอยางเดียว

3. เปนการบูรณาการระหวางความรู    และการกระทําความสัมพันธ     ของบูรณาการ
ระหวางความรูและการกระทําในขอนี้ก็มีนัยแหงความสําคัญและความสัมพันธเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวแลวในขอที่สอง  เพียงแตเปลี่ยน  จิตพิสัย  เปน ทักษะพิสัย  เทานั้น

4. เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับส่ิงที่เปนอยูในชีวิตประจําวันของ
ผูเรียนคือการตระหนักถึงความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตของผูเรียนวา  เมื่อไดผานกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแลว  ส่ิงที่เรียนที่สอนในหองเรียนจะตองมีความหมายและมีคุณคาตอชีวิต
ของผูเรียนอยางแทจริง

5. เปนการบูรณาการระหวางวิชาตาง ๆ   เพื่อใหผูเรียนเกิด   ความรู     เจตคติและการ
กระทํา  ที่เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง  ตอบสนองตอคุณคา
ในการดํารงชีวิตของผูเรียนแตละคนการบูรณาการความรูของวิชาตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อตอบสนอง
ความตองการหรือเพื่อการตอบปญหาที่ผูเรียนสนใจ      จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ควรจะกระทําใน
ข้ันตอนของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง
 อัญชลี  สารรัตนะ (2544 : 29)  ไดแบงลักษณะการบูรณาการไว  2  แบบคือ

1. การบูรณาการภายในวิชา เปนการนําเนื้อหาภายในวิชาเดียวกันไปสัมพันธเกี่ยวของ
กับชีวิตจริง  และใหผูเรียนไดประยุกตความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริง  ในบริบทที่มีความหมาย  
ซึ่งจะทําใหการเรียนของผูเรียนมีความหมาย

2. การบูรณาการระหวางวิชาเปนการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตรตางๆ ต้ังแต 2   สาขาขึ้น
ไปภายใตหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใชความรู  ความเขาใจและทักษะใน
ศาสตรหรือความรูในวิชาตาง ๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไป  เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรูความเขา
ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งและใกลเคียงกับชีวิตจริง

การสอนแบบบูรณาการทั้งสองแบบมีหลักการเชนเดียวกันคือ มีการกําหนดหัวเรื่องที่
เชื่อมโยงความคิดรวบยอด  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการ  ที่ผูเรียนจะตองศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติ
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ลารดิซาเบล  ( Lardizabel  1970,   อางถึงใน    รังสรรค  นกสกุล  2543 : 41 )  ได
กลาวถึงการสอนแบบบูรณาการวา ตองยึดหลักการสําคัญที่วาแกนกลางของประสบการณอยูที่
ความตองการของผูเรียนและ    ประสบการณในการเรียนรูจัดเปนหนวยการเรียน (Unit)

หนวยการเรียน อาจแยกออกเปนประเภทใหญ ๆ ได  3  ประเภท
1. หนวยเนื้อหาวิชา (Subject – Matter Units)  เปนการเนนเนื้อหาในตํารา  หรือ  หัวขอ

เร่ืองตาง ๆ หลักการและสิ่งแวดลอม  เชน  เร่ือง อากาศ น้ํา ทองฟา หรือสภาพภูมิอากาศ เปนตน
2.  หนวยความสนใจ  (Center  of  Interest  Units)  จัดเปนหนวยขึ้นโดยมีพื้นฐานที่

ความสนใจและความตองการของผูเรียน หรือจุดประสงคเดน ๆ ของผูเรียน
3. หนวยสรางเสริมประสบการณ   (Integrative Experience Units)  เปนการรวบรวม

ประสบการณ  มีจุดเนนอยูที่ผลการเรียนรูและสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปรับ
ตัวของผูเรียนแตละคน

หนวยดังกลาวขางตน เปนกลุมกิจกรรมหรือประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อสนองจุดมุงหมาย
หรือเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่ง การเรียนเริ่มจากจุดสนใจใหญแลวแยกยอยไปสูกิจกรรมในแงมุม
ตาง ๆ จนกระทั่งผูเรียนสามารถสนองสถานการณที่กําหนดได

สนอง  อินละคร  (2544  :  289 – 291)  ไดเสนอรูปแบบของการบูรณาการ มี 4  รูปแบบ
ดังนี้

1. การสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion)  ครูคนเดียววางแผนและกําหนด
หัวเรื่อง  ปญหา  แนวคิด  แลวสอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่น ๆ  เขาไปในวิชาของตน  เปนการสอนและ
ประเมินโดยครูคนเดียว  กลาวคือ  มีแผนการสอนเดียว  สอนโดยครูคนเดียว  นักเรียนไดเรียนรู
จากครูคนเดียว  แตมีกิจกรรมการเรียนรูหลายวิชาทําใหนักเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวาง  
วิชาได เชน  ครูสอนเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร ครูอาจจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนวิชาอื่นๆ  
แทรกเขาไปดวย   เชน   อาจใหนักเรียนวาดภาพ (ศิลปะ)  แตงกลอนหรือเรียงความ(ภาษาไทย)     
เขียนคําศัพท (ภาษาอังกฤษ)  หรือประดิษฐส่ิงของ  (การงานอาชีพ)  และอื่น ๆ

2. การสอนบูรณาการแบบขนาน  (Parallel Instruction)  เปนการบูรณาการโดยครู
หลายคน  หลายวิชา  วางแผนการสอนรวมกัน  กลาวคือ  มีการกําหนดหัวเรื่อง ปญหา  แนวคิด
รวมกัน  แลวตางคนตางสอนในรายวิชาของตนภายใตหัวเรื่อง  ปญหาและแนวคิดเดียวกัน  งานที่
มอบหมายใหนักเรียนทําแตกตางกันไปในแตละรายวิชาครูแตละคนแยกกันเขียนแผนการสอนและ
การประเมินผล  นักเรียนไดเรียนเรียนรูจากครูแตละคนในหัวเรื่องของงานเปนเรื่องเดียวกัน  ทําให
มองเห็นภาพความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน  และนําความรูในวิชาตางๆ  ไปแกปญหาได
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เชน  ในการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ครูผูสอนรายวิทยาศาสตร  ศิลปะ  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  การงานอาชีพ  มากําหนดหัวเรื่องที่จะสอนรวมกัน    จากนั้นครูแตละวิชาไปเขียน
แผนการสอนภายใตหัวเรื่องเดียวกัน   ตางคนตางสอนและประเมินในแตละรายวิชา

3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction)  เปนการ
บูรณาการโดยครูหลายคน    หลายวิชาและกําหนดหัวเรื่อง    ปญหาแนวคิดรวมกันกําหนดชิ้นงาน 
/ โครงการ  โดยเชื่อมโยงวิชาตาง ๆ  รวมกัน  แลวตางคนแยกสอน  ภายใตหัวเรื่อง  ปญหา  แนว
คิดเดียวกัน  โดยกําหนดวาจะแบงงานหรือโครงการออกมาเปนงาน หรือโครงการยอยๆใหนักเรียน
ทําในแตละวิชา  ครูสอนและประเมินผลงานแตละชิ้นในสวนที่ตนสอน  ผูเรียนไดเรียนรูจากครู
หลายคนในหัวเรื่องปญหาและแนวคิดเดียวกัน  ทําใหสามารถเชื่อมโยงความรูจากวิชาตาง ๆ  มา 
สรางสรรคงานได  การบูรณาการแบบนี้   เชน   ครูวิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ศิลปะ  ภาษาอังกฤษ  
และการงานอาชีพ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรวมกันวางแผน  กําหนดหัวเรื่อง  ปญหาและแนวคิด
รวมกัน  กําหนดรายงานในแตละวิชารวมกันวาแตละวิชาที่ใหนักเรียนทํางาน /โครงการใด จากนั้น
ครูแตละรายวิชาแยกกันไปเขียนแผนการสอนตามที่รับมอบหมาย ดําเนินการสอนและประเมินผล
เอง สุดทายนําผลงานหรือจัดนิทรรศการภายใตหัวเรื่อง  ปญหาและแนวคิดเดียวกัน

4. การสอนบูรณาการแบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ  (Transdisciplinary Instruction)  
เปนการบูรณาการโดยครูหลายคน  หลายรายวิชา  วางแผน  กําหนดหัวเรื่อง  ปญหาและแนวคิด
เปนคณะ  รวมกันกําหนดชิ้นงาน  /  โครงงาน  ใหนักเรียนทํารวมกัน  รวมกันเขียนแผนการสอน
แผนเดียว  ดําเนินการสอนรวมกัน  โดยมอบหมายงานหรือโครงงานใหนักเรียนทํารวมกันเปนงาน
หรือโครงการเดียว  หรือจัดกิจกรรมใหนักเรียนศึกษา  และปฏิบัติงานในกลุมเดียวกัน  ครูทุกวิชา
ประเมินงานหรือโครงการชิ้นเดียวกัน  นักเรียนไดเรียนรูจากคณะอาจารยดวยกันและเชื่อมโยงวิชา
ตางๆ  เขาดวยกันสามารถนําความรูไปประยุกตในการสรางสรรคผลงาน  การบูรณาการแบบนี้เชน

ครูวิทยาศาสตร  ศิลปะ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    และการงานอาชีพ     ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3  รวมกันวางแผน  กําหนดหัวเรื่อง  ปญหาแนวคิดงานหรือโครงการที่นักเรียนทํารวมกัน  
เขียนแผนการสอนรวมกัน  ดําเนินการสอนและประเมินผลรวมกัน  เปนตน
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รูปแบบของการบูรณาการ 4   รูปแบบ  ซึ่งวิเศษ  ชินวงศ (2544 : 30 )   ไดเปรียบเทียบความสัมพันธของแตละรูปแบบโดยสรุปดังนี้

รูปแบบบูรณาการ วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลที่เกิดกับผูเรียน
1. แบบสอดแทรก

(Infusion)
- ครูคนเดียววางแผนและกําหนดหัวเรื่องโดย  

สอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่น  ๆเขาไปในการสอน
      ของตน

มอบหมายงานตามที่วาง
แผนไว

ครูคนเดียวประเมิน ผูเรียนไดรับความรูจากครูคนเดียว 
และสามารถมองเห็นความสัมพันธ
ระหวางวิชาได

2. แบบขนาน
(Parallel)

- ครูหลายคนวางแผนการสอนรวมกัน โดย
กําหนด

• หัวเรื่อง  (Theme)
• ความคิดรวบยอด (Concept)
• ปญหา  (Problem)
- ครูแตละคนตางสอนในวิชา

ของตนภายใตหัวเรื่องเดียวกัน

ง า น ที่ ม อ บ หม า ย ใ ห  
นักเรียนทําแตกตางกัน
ไปในแตละวิชา  แตอยู
ภายใตหัวเรื่องเดียวกัน

ครูแยกกันประเมิน ผูเรียนไดรับความรูจากครูแตละคน ใน
หัวเรื่องของงานเปนเรื่องเดียวกัน ทํา
ใหมองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
นําความรูในวิชาตาง ๆมาแกปญหาได

3. แบบสหวิทยาการ
(Multidisciplinary)

- ครูหลายคนวางแผนการสอนรวมกัน โดย
กําหนด

• หัวเรื่อง  (Theme)
• ความคิดรวบยอด (Concept)
• ปญหา  (Problem)
- ครูแตละคนตางสอนในวิชาของตนภายใต

หัวเรื่องเดียวกัน
- ครูรวมกันกําหนดชิ้นงาน/โครงการ โดย

เชื่อมโยงวิชาตาง ๆ

ม อ บหม า ย ง า น ห รื อ  
โครงการโดยใหนักเรียน
รวมกันทําโดยกําหนดวา
จะแบงโครงการนั้นออก
เปนโครงการยอย ๆ ให
นักเรียนทําแตละรายวิชา

ครูประเมินผลงานแต
ละชิ้นในสวนที่ตนสอน 
โดยกําหนดเกณฑเอง

ผูเรียนไดรับความรูจากครูหลายคนใน
หัวเรื่องหรือปญหาเดียวกัน ทําให
สามารถเชื่อมโยงความรูจากวิชา   
ตาง ๆ มาสรางสรรคงานได
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รูปแบบของการบูรณาการ  (ตอ)
รูปแบบบูรณาการ วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลที่เกิดกับผูเรียน

4. แบบขามวิชาหรือ
สอนเปนทีม
(Transdisciplinary)

- ครูหลายคนวางแผนการสอนเปนคณะ   
(Team Teaching) โดยกําหนด

         •    หัวเรื่อง  (Theme)
•    ความคิดรวบยอด (Concept)
•     ปญหา  (Problem)
•     เนื้อหา

- ครูรวมกันสอนเปนทีมในหัวเรื่องเดียวกัน
กับนักเรียนกลุมเดียวกัน

- ครูรวมกันกําหนดชิ้นงาน/โครงการ ให  
นักเรียนทํารวมกัน

- มอบหมายงาน หรือ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห นั ก
เรียนทํารวมกันเปน
ง า น ชิ้ น ใ ห ญ ชิ้ น
เดียว

- จัดกิจกรรมและหา
แหลงขอมูลความรู
ใหนั ก เ รี ยน  เพื่ อ
ศึกษาคนคว าและ
ปฏิบั ติงานในกลุม
เดียวกัน

ประเมินผลรวมกันใน
งานชิ้นเดียวกัน โดยมี
เ กณฑ ก า ร  ตั ด สิ น   
รวมกัน

ผูเรียนไดรับความรูที่เปนการเชื่อมโยง
สาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน สามารถนํา
ความรู เข าไปประยุกตสรางสรรค   
ชิ้นงานได
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7.  ขั้นตอนและการจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ
ข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดบูรณาการเปนขั้นตอนที่สําคัญ

ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหบรรลุผลสําเร็จ  ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ไดมีนักการศึกษาไดกําหนดขั้นตอนในการสอนแบบบูรณาการไว  ดังตอไปนี้

ลารดิซาเบล    (Lardizabal 1970  : 148)    ไดเสนอขั้นตอนในการสอนแบบบูรณาการ
ดังนี้

1.  ข้ันนํา  (Initiation the Unit) เปนขั้นที่ครูเราความสนใจ หรือนําทางใหผูเรียนตระหนัก
ถึงปญหาที่ผูเรียนประสบอยู  ครูอาจมีวิธีเร่ิมไดหลายวิธี เชน การจัดสภาพหองเรียนใหเราความ
สนใจใครรู  ใชโอกาสพิเศษและเหตุการณสําคัญ เปนการเริ่มหนวยการศึกษานอกสถานที่        
การเยี่ยมเยียนสถานที่ศึกษาปญหาตาง ๆ ในครอบครัว  หรือโรงเรียนอาจนํามาใชในการเริ่มตน
หนวย  การใชส่ือตาง ๆ ภาพยนตร สไลด เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน การเลาเรื่องบทความ หรือ
บทประพันธ นํามาใชเร่ิมตนหนวยได  หนวยการเรียนอาจเริ่มมาจากขอเสนอแนะบางดานของ   
โรงเรียน หรือทองถิ่น ปญหาดังกลาวนําไปสูการกระทํา ครูอาจตั้งคําถามวาเราจะแกปญหานี้  
อยางไร  จะตองใชอุปกรณอะไรบาง  และอะไรเปนปญหายอยที่เราตองแกไขกอนปญหาใหญ

2.  ข้ันปฏิบัติการ (Point  of Experience)  เปนขั้นที่ผูเรียนวางแผน  พิจารณาตั้งจุดมุง
หมายในการแกปญหา  และตกลงใจเลือกดําเนินการหรือเก็บรวบรวมขอมูล ครูชวยใหคําแนะนํา 
การทํากิจกรรม มีการแบงกลุมและหนาที่      ในขั้นนี้ตองอาศัยทักษะความสามารถของครูที่จะ
แนะนํากิจกรรม           ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามความถนัดมากที่สุด
กิจกรรมตาง ๆ ไดแก  การคนควา การเก็บรวบรวมขอมูล   การอาน    การรวบรวมวัสดุอุปกรณ
การทัศนศึกษา  การเขียน  การแปลความดวยภาพ  สถิติ  การสัมภาษณ  เปนตน

3. ข้ันกิจกรรมสรุป (Culmination Activities) ในขั้นนี้ครูเนนที่การบูรณาการ  
(Integration)  ของหนวย  ผูเรียนสรุปกิจกรรม โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา แนะนําในขณะที่ทํา   
กิจกรรมแบบหนวย  ผูเรียนตางแบงงานกันทําคนละดาน ดังนั้น การผสมผสานงานทุกดาน       
เขาดวยกันเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  ผูเรียนควรไดรับคําแนะนําใหสังเกตคนหาวากิจกรรมของตนสามารถ
ตอบปญหาในกลุมใหญไดอยางไร และในการเสนอผลงานของตนใหเพื่อนๆ  ที่ไมไดทํากิจกรรม
สวนนั้นไดเขาใจอยางลึกซึ้งจะใชการสื่อความหมายอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ  วิธีการที่กลุม
แลกเปลี่ยน  หรือรายงานการคนควาของตนเปนโอกาสของการเรียนรูที่มีคุณคา  ฝกการแสดงออก
ในทางสรางสรรค (Creative  Expression) การที่ผูเรียนไดโยงความสัมพันธของกิจกรรมยอยเขา
ดวยกันเปนงานกลุมใหญ  ทําใหผูเรียนไดรับความรูดาน  เนื้อหา  ฝกทักษะ ความสามารถ  และ
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พัฒนาเจตคติในการเสนอผลงานผูเรียนจะทําไดหลายวิธี  เชน  จัดแสดงนิทรรศการภาพ  การ
สาธิต  การทดลอง  การแสดงละคร  การรายงาน  เปนตน  อยางไรก็ตามผลงานเหลานี้จะตองมี
การอภิปรายกลุมติดตามมา

4. ข้ันการประเมินผล    (Evaluation)   การประเมินผลถือเปนกระบวนการตอ  เนื่องใน
ทุกระยะของการเรียนการสอน ไมไดหมายถึงการวัดผลขั้นสุดทายเทานั้น   การประเมินผลอาจแบง
ออกเปน  วัดความรู  ความเขาใจดานดานวิชาการ  ประเมินความสามารถในการทํางานรวมกัน
ภายในกลุมและความสามารถระหวางกลุมผูเรียนจะตองไดรับการกระตุนใหตระหนักวาการ
ประเมินผลของกลุมเปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาครูเปนผูประเมิน  เพราะการที่ผูเรียนตองประเมินการ
ทํางานของตน   จะชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ซึ่งจะเปนการตรวจสอบ  
และเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนและกลุมได

สํานักงานประสานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2540 : 16–19) ไดกําหนดขั้นตอน
ในการสรางบทเรียนแบบบูรณาการ ตามรูปแบบการสอนแบบบูรณาการทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้

การสอนตามรูปแบบที่1       แบบสอดแทรก  (Infusion Instruction)     และรูปแบบที่  2
แบบขนาน  (Parallel Instruction)  มี  2 วิธี  คือ

วิธีที่หนึ่ง เลือกหัวเรื่อง (Theme) กอนแลวดําเนินการพัฒนาหัวเรื่องใหสมบูรณมีกําหนด
วัตถุประสงคของกิจกรรมใหชัดเจนกําหนดแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่จะใชในการคนควาและ
เรียนรู  และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ ตามลําดับ

วิธีที่สอง  เลือกจุดประสงครายวิชาจาก 2 รายวิชาขึ้นไปกอนแลวนํามาสรางเปนหัวเรื่อง
ที่รวมกันระหวางจุดประสงคที่เลือกไวกําหนดแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่ใชในการคนควาและ
เรียนรูและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ ตามลําดับ

วิธีที่หนึ่ง    เลือกหัวเรื่องกอน  มี  8  ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันที่  1     เลือกหัวเรื่อง  โดยวิธีตอไปนี้

1. ระดมสมองของครูและนักเรียน
2. เนนที่การสอดคลองกับชีวิตจริง
3. ศึกษาเอกสารตาง ๆ
4. ทําหัวเรื่องใหแคบลง  โดยคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิตจริง
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ข้ันที่   2   พัฒนาหัวเรื่อง ดังนี้
1. เขียนวัตถุประสงค  โดยกําหนดความรูและความสามารถที่ตองการจะให

เกิดแกผูเรียน  เขียนวัตถุประสงคในลักษณะที่จะชวยใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางวิชา  กําหนด
วัตถุประสงคใหชัดเจนเพื่อนําไปสูกิจกรรม

2. กําหนดเวลาในการสอนใหเหมาะสมกับกําหนดเวลาตาง ๆ     ตามปฏิทิน
ของโรงเรียน  เชน  จะสอนเมื่อใด  ใชเวลาเทาไร  ยืดหยุนไดหรือไม  ตองใชเวลาออกสํารวจหรือทํา
กิจกรรมนอกหองเรียนหรือไม ฯลฯ

3. จัดทําเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการกระทํากิจกรรม
ข้ันที่  3   ระบุทรัพยากรที่ตองการ  ควรคํานึงถึงทรัพยากรที่หาไดงาย
ข้ันที่  4   พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

1. พัฒนากิจกรรมที่ชวยใหเกิดความเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาอื่น
2. ต้ังจุดมุงหมายของกิจกรรมใหชัดเจน
3. เลือกวิธีที่ครูวิชาตาง ๆ จะทํางานรวมกันเพื่อเชื่อมโยงระหวางวิชา
4. เลือกวิธีการสอนที่จะใช
5. สรางเอกสารแนะนําการปฏิบัติกิจกรรม
6. ส่ิงที่ครูควรจะตองเตรียมลวงหนา  อาจประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ คือ

ใบความรู  ใบงาน  แบบบันทึก  ส่ือและอุปกรณอ่ืน ๆ  แบบประเมิน  ฯลฯ
ข้ันที่   5   ดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เตรียมไว  โดย

1. พยายามปฏิบัติตามแผนที่วางไว  แตอาจปรับกิจกรรมตามความสนใจ
        ของนักเรียน

2. ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดหนวยการเรียน
3. รวมมือกับครูผูอ่ืน มีการพบปะกันเปนระยะเพื่อตรวจสอบความกาวหนา

ข้ันที่   6   ประเมินความกาวหนาของนักเรียน           โดยครูควรกระทําตลอดเวลาเพือ่
ประโยชนในการปรับปรุงงาน  ครูอาจใหนักเรียนประเมินผลตนเองก็ได  ครูควรใชวิธีการประเมินผล
ที่หลากหลาย  และสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง  เชน  สังเกต  วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ 
กิจกรรมของนักเรียน   ตรวจผลงาน   ทดสอบ  ประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลงานของ
นักเรียน ประเมินจากการแสดงนิทรรศการของนักเรียน การสัมภาษณนักเรียน ฯลฯ

ข้ันที่   7   ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน    โดยครูสํารวจจุดเดน    จุดดอยของ
กิจกรรม แลวบันทึกไวเพื่อนําไปปรับปรุง
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ข้ันที่     8   แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูดวยกันเพื่อนําไปใชในการพัฒนากิจกรรม
ในครั้งตอ ๆ ไป

วิธีที่สอง  เลือกจุดประสงคการเรียนรูกอน  มี  8  ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันที่    1    เลือกจุดประสงคการเรียนรูจาก  2  รายวิชาขึ้นไป  ที่จะนํามาบูรณาการ

กันโดยจะตองพิจารณาวาจุดประสงคนั้น ๆ เกี่ยวของกันหรือไม และเกี่ยวของกันอยางไร ถาหากมี
ความสัมพันธเกี่ยวกันหรือไปดวยกันได จึงนํามาบูรณาการกัน

ข้ันที่    2   นําจุดประสงคดังกลาวในขั้นที่  1  มาสรางเปนหัวเรื่องที่รวมกันระหวาง
จุดประสงคที่เลือกไว

ข้ันที่    3   ระบุทรัพยากรที่ตองการ
ข้ันที่    4   พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ันที่    5   ดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เตรียมไว
ข้ันที่    6   ประเมินความกาวหนาของนักเรียน
ข้ันที่    7   ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้ันที่    8   แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูดวยกัน

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม  มีข้ันตอนคลายคลึงกับวิธีที่หนึ่ง  แตตางกันที่ลําดับ
ข้ันตอนเทานั้น

สําหรับการสอนบูรณาการตามรูปแบบที่    3    แบบสหวิทยาการ     (Multidisciplinary
Instruction)  และรูปแบบที่  4  แบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ (Transdisciplinary  Instruction)  
ที่เนนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับเนื้อหามากกวา  1 สาขาวิชา  ดังนั้นวิธีการสรางบทเรียนแบบ
บูรณาการในขั้นที่  4  “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน”  จึงเปนการกําหนดงานหรือโครงการ  
(Project)  ที่จะใหนักเรียนทํา  ทั้งนี้เพราะการสรางงานหรือโครงการเปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการสราง
บทเรียนแบบบูรณาการ  เพราะสามารถเกี่ยวของกับ เนื้อหาหลาย ๆ สาขาวิชาได

งานหรือโครงการที่นักเรียนจะตองทํามี  4  ประเภท  คือ
1. ขอสรุป  หมายถึง  ขอสรุปทั่วไปที่สรางขึ้นจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. กระบวนการ  หมายถึง วิธีดําเนินการโดยละเอียด ในการแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3. ส่ิงประดิษฐ  หมายถึง  ชิ้นงานที่ทําขึ้นเพื่อแกปญหาหรือทํางานตาง ๆ
4. การแสดงออกทางอารมณหรือจิตใจ  ที่เปนผลจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เชน

ภาพเขียน รูปปน  หุนจําลอง  จิตรกรรมฝาผนัง  บทความหรือเรียงความ เปนตน
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สุมิตร   คุณานุกร  (2521 : 118-120)      ไดเสนอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ   เพื่อใหผูเรียนไดสะสมประสบการณและนําไปใชใหบังเกิดประโยชนตอชีวิตและ
สังคมควรปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้

1. กิจกรรมที่เราความสนใจของผูเรียน  เรามักจะเรียกกิจกรรมนี้วา  กิจกรรมขั้นนํา
ครูอาจจัดโดยวิธี

1.1 นําสนทนาเกี่ยวกับปญหาที่นักเรียนมีขอสงสัยถือเปนการโยงเรื่องที่จะสอนมี
ความหมายตอผูเรียนมากขึ้น

1.2 ใชขาว  หรือเหตุการณประจําวัน  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะเรียน  โดย
ตัดขาวและภาพจากหนังสือพิมพ  เปดเทปบันทึกเสียงที่อัดรายการขาวจากวิทยุ  แลวใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณขาวนั้นการใชขาวเราความสนใจนี้นําไปสูการฝกทักษะ  
ทางสังคมศึกษาได

1.3 ใชภาพ   แผนภาพ   หรือการจัดแสดงภาพบนปายนิเทศใหนักเรียนดู    และ
อธิบายประกอบภาพนั้น เชนภาพที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินงานอาชีพตางๆ ภาพโบราณสถาน  
สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ  แผนผังการจัดบานใหนาอยู  ภาพเปรียบเทียบคนที่ติดยาเสพติด  กับ
ภาพผูที่มีพลานามัยสมบูรณ

1.4 ใหนักเรียนเลาประสบการณของตน  เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ที่ครูกําหนดใหแลว
มีการอภิปรายซักถาม

1.5 มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อใหทายขอความ  หรือเร่ืองราวที่จะเรียนตอไป
1.6 จัดนิทรรศการ  ดวยภาพเอกสาร  หนังสืออานประกอบ  วัสดุจําลองของจริง

เพื่อนําเขาสูเร่ืองที่จะเรียนตอไป
2. จัดกิจกรรมที่เนนการคิด      เสาะแสวงหาคําตอบดวยการคนควา   ทดลองมากกวา

การสอนใหทองจํา และทํากิจกรรมถาม – ตอบแตเพียงอยางเดียว  เนื้อหา  และความคิดรวบยอด
ที่จัดไวในหนวยตาง ๆ  ครูสามารถนํามาตั้งเปนปญหา  จัดประเด็นปญหาเพื่อนําไปสูการเรียน
แบบสืบสวนสอบสวนไดเปนอยางดี   ปญหาที่ครูต้ังขึ้น  ยอมเกี่ยวพันกับชีวิตของผูเรียน  และสิ่ง
แวดลอมที่ผูเรียนไดพบอยูทุกเมื่อเชื่อวันครูสนับสนุนไหนักเรียนไดนําประสบการณของชีวิตมาแลก
เปลี่ยนกัน นักเรียนไดคิด  พูด  ฟง  เขียน  อาน  เปนการแสดงออก  นักเรียนไดคนควาทดลองจาก
อุปกรณที่ครูจัดสรรมาใหนักเรียนไดฝกตั้งสมมุติฐานโดยอาศัยการเชื่อมโยงจากความรวบยอด  ได  
หัดแกปญหาที่ต้ังไว  และไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมขั้นตาง ๆ  เชน ไดอภิปราย ถกเถียง
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ปญหา ไดรวมกันทํางาน  อานและเขียนรายงาน  ไดรวมกัน  จัดนิทรรศการ  ทําแผนภูมิสมุดภาพ  
เหลานี้  ลวนเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสูประสบการณชีวิตทั้งสิ้น

3. จัดกิจกรรมโดยใชส่ือการสอนเขาชวย       แทนที่จะใชหนังสือแบบเรียน     แตเพียง
เลมเดียวบอยครั้งทีเดียวที่อุปกรณการสอน  มีสวนชวยใหเกิดกิจกรรมที่นาสนใจขึ้น  ครูอาจใชขาว
หรือภาพจากหนังสือพิมพรายวัน  และรายสัปดาหมาเปนเครื่องเราความสนใจ  และนําไปสูการ  
ต้ังปญหาตาง ๆ ของบทเรียนได  การใชของจริง  วัสดุจําลอง  และเครื่องมือตางๆ  ประกอบจะ
สามารถทําใหสามารถจัดกิจกรรมไดหลายประเภทชวยใหนักเรียนไดฝกฝน  ทดลองทําดวยตนเอง  
การใชแผนที่แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ และสถิติตางๆ ชวยฝกทักษะทางสังคมเปนอยางดีภาพยนตร  
สไลด  ชวยสรางแนวคิดที่สําคัญ  และชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวของชีวิตและ ส่ิงแวดลอมได
ดียิ่ง   หนังสืออานประกอบ  และเอกสารเสริมประสบการณ  จะชวยขยายขอบเขตความสนใจของ
ผูเรียนไดเพิ่มข้ึน ดังนั้น  การจัดกิจกรรมของครูควรคํานึงถึงการใชส่ือการสอนใหมาก ขออยาเปน
ครูที่สอนดวยมือเปลาอยางนอยใชเพลงหรือนิทานประกอบก็จะชวยใหนักเรียนเรียนไดสนุกและมี
ความหมาย

4. จัดกิจกรรมที่เลียนแบบสถานการณในชีวิตจริง    หรือจัดการแสดงบทบาทสมมุติได
เชน  เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  อาชีพตาง ๆ ในชุมชนประเทศเพื่อนบานผูมีประโยชนตอชุมชน  
โรงเรียนของเรา  บานเมืองที่เราอยู  ภาคตาง ๆ ในประเทศไทย  เปนตน  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  อาจทําในแบบของการแสดงการแสดงบทบาทสมมุติและการจัดเกมสถานการณจําลอง  
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับการยั่วยุใหเรียนอยางเต็มที่สรางความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง   
นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกันและเรียนไดอยางสนุกสนาน

5. จัดกิจกรรมที่มีการวัดผลทุกขั้นตอน        และนักเรียนไดมีโอกาสประเมินผลตนเอง
การสอนที่เนนเนื้อหา  มักจะมีการวัดผลในตอนทาย  เพื่อวัดดูวานักเรียนสามารถจดจําเนื้อหาทั้ง
หมดไดเพียงใด  แตการจัดกิจกรรมที่ไดผลจะไมรอจนจบบทเรียน หากมีการวัดผลทุกขั้นตอนที่ 
จัดกิจกรรมหลัก เชน  ถาจัดกิจกรรมการอานจะตองมีการจับใจความจัดกิจกรรมคนควาก็ตองมี
การรายงาน  มีการจับสลากปญหา มีการทบทวนทักษะตาง ๆ ใชแบบฝกหัด  และแบบสอบถาม  
มีการแบงกลุมทํากิจกรรม  และการวัดผลซึ่งกันและกัน  เปนตน   การวัดผลจะไมวัดแตความรู
ความเขาใจเทานั้น  หากวัดรวมไปถึงความสามารถที่จะปฏิบัติได  และทัศนคติของผูเรียนอีกดวย

ลารดิซาเบล    (Lardizabel 1970 : 148)  ไดเสนอแนะใหนํากิจกรรมของกระบวนการ
กลุมมาใชดังนี้
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1. การแบงกลุม  ในการแบงกลุมจะตองใหนักเรียนไดเขากลุม    เพื่อทํากิจกรรมที่ตนมี
ความถนัดและมีความสนใจ  ครูจะตองชวยเหลือในการจัดกลุมดวย  เพื่อใหแตละกลุมที่มีจํานวน
พอเหมาะ และมีความสามารถพอ ๆ กัน

2. แตละกลุมเลือกคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย    ประธานกรรมการ     รองประธาน
        กรรมการ  คณะกรรมการ และเลขนุการ

3. มีการประชุมรวมกันภายในกลุมเพื่อวางแผนในการทํากิจกรรมรวมกัน  เชน     การ
รายงาน  อภิปราย  กรณีตัวอยาง  การแสดงละคร  การศึกษานอกสถานที่  เปนตน

4. สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีหนาที่รับผิดชอบ ในการทํากิจกรรมตามที่ไดรวมกัน
วางแผนไว

8.  หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น มีหลักการจัดการเรียนการสอนที่ตอง   

คํานึงถึง  ดังที่  กาญจนา  คุณารักษ  (2522  :  21)  กลาววา
1. ตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนวา ตองการใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางไร
2. ในการสอนแตละครั้ง ตองพยายามสอดแทรกคุณสมบัติที่ตองการเนนในตัวผูเรียน

เชน การเสียสละ ความขยัน ความซื่อสัตย เปนตน
3. พยายามบูรณาการความรูใหสอดคลองกับความเปนจริงในชวีติประจาํวนัใหมากทีสุ่ด
4. จัดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักสังเกต  วิเคราะห  วิจารณ  และอภิปรายถกเถียงดวย

เหตุและผล
5. จัดบรรยากาศภายในหองเรียนและนอกหองเรียนใหทาทาย  และเราความสนใจ

แกผูเรียน
ธํารง    บัวศรี    (2532 : 182)   กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวาจะ

ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญ  5  ประการ  ประกอบดวยเสมอไป  ไดแก
1. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนอยางกระตือรือรน
2. การสงเสริมใหผูเรียนไดรวมทํางานกลุมดวยตนเอง      โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรม

กลุมลักษณะตาง ๆ หลากหลายในการเรียนการสอน และสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสได   ลงมือทํา  
กิจกรรมตาง ๆ อยางแทจริงดวยตนเอง
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3. จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน      โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู    จากสิ่งที่เปน
รูปธรรม เขาใจงาย ตรงกับความเปนจริงสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไดผล และสงเสริม
ใหมีโอกาสไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเปนนิสัย

4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา       โดย
สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตนเองตอสาธารณชนหรือเพื่อน
รวมชั้นเรียน  ทั้งนี้เพื่อสรางเสริมความมั่นใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน

5. เนนการปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม และจริยธรรม ที่ถูกตองดีงาม   ใหผูเรียนสามารถ
จําแนกแยกแยะความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล  
มีความกลาหาญทางจริยธรรม และแกไขปญหาดวยปญญาและสามัคคี

นอกจากนี้ครูควรคํานึงถึงความสามารถทางสติปญญาของผูเรียนประกอบดวยเพราะใน
ปจจุบันนี้นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อวามนุษยมีความสามารถทางสติปญญาที่แตกตางกันและ
สามารถแบงยอยออกไดเปน  7  ดาน  (Multiple Intelligence)  ดวยกันคือ  1)  ความสามารถดาน
ดนตรี  2) ความสามารถดานภาษา   3)  ความสามารถดานรับรูโดยการสัมผัส  4)  ความสามารถ
ดานคณิตศาสตร  5)  ความสามารถดานกะระยะพื้นที่  6) ความสามารถดานศีลธรรม จรรยา  
และ 7.  ความสามารถดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ดวยเหตุนี้ผูเรียนในชั้นเรียนจึงมีสติปญญา
ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาในเรื่องเดียวกันคนละแบบ  สุดแทแตวาผูเรียนคนนั้นจะมีความ
สามารถทางสติปญญาในดานใดดานหนึ่ง บางดาน หรือหลายดานเปนหลัก นี่คือสาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่ชวยอธิบายและสนับสนุนใหเห็นวาการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนมี
ความจําเปนและเหมาะสมตอการเรียนการสอนในยุคปจจุบันที่นับวันองคความรูดานตาง ๆ ก็ยิ่ง
จะทวีความสลับซับซอนมากขึ้นทุกขณะ

วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542  : 47)  ไดกลาวถึงหลักการที่สําคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการวา

1. ตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ   เพื่อใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง

2. เนนการปลูกฝงคานิยม  จิตสํานึก  และจริยธรรมที่ถูกตอง
3. ใหผูเรียนไดรวมทํางานกลุมโดยกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติควรจัดเปนกจิกรรมของกลุม
4. จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน
5. จัดบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิด  กลาทํา  มากขึ้น
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อรทัย  มูลคํา และคนอื่น ๆ (2542  : 16)    กลาวถึงสวนที่ตองคํานึงในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการวา

1. หัวเรื่องตองสัมพันธกับเร่ืองอื่นไดอยางกวางขวาง
2. การสรางกิจกรรมทุกกิจกรรม ตองเหมาะสมกับความเปนจริง
3. กิจกรรมทุกกิจกรรมควรตอเนื่องกัน
4. เปดโอกาสใหผูเรียนปรับปรุง และพัฒนางานตลอดเวลา
สนอง  อินละคร ( 2544 : 289 )  กลาวถึงลักษณะสําคัญของการบูรณาการ วา
1. เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู
2. เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการทางดานความรูและทางดานจิตใจ
3. เปนการบูรณาการระหวางความรูและการปฏิบัติ
4. เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่อยูในหองเรียนกับส่ิงที่เปนอยูในชีวิตจริง
5. เปนการบูรณาการระหวางวิชาตางๆ
ลารดิซาเบล  (Lardizabel  1970  :  148  -  149)  ไดสรุปหลักและสิ่งที่ควรพิจารณา

ในการเรียนการสอนและบูรณาการวา
1. ผูเรียนมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาวิชา  เนนการพัฒนาบุคลิกภาพ คํานึงถึงการ

เรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม อารมณ และสติปญญา
2. หนวยการเรียนรูที่ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมขามวัน  จะดีกวาหนวยการเรียน

ส้ัน ๆ ที่เสร็จในเวลาเรียน
3. หนวยการเรียนการสอน  ควรเปนปญหาในชีวิตจริง  คํานึงถึงความตองการ  ความ

สนใจ ของผูเรียนเปนเกณฑ
4. ในการเรียนการสอน  ควรใชกระบวนการกลุม
5. กิจกรรมในการเรียนการสอน  ใชกระบวนการประชาธิปไตย
6. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
7. สรางบรรยากาศในชั้นเรียน  ในการทํางานใหเปนที่พึงพอใจของผูเรียน

9.  บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ครูควรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  (รังสรรค นกสกุล 2543 

:54– 55 )  ดังนี้
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1. ดานการเตรียมการ
1.1 เตรียมกรอบแนวคิดของเรื่องที่จะสอน โดยหัวขอเร่ืองในแตละตอนไดจากการ

บูรณาการระหวางวิชา หรือ ผสมผสานระหวางวิชาในหลักสูตร
1.2 เตรียมคําถามหลักหรือคําถามสําคัญ     เพื่อใชกระตุนใหผูเรียนวิเคราะหและ

ลงมือปฏิบัติ
1.3 เตรียมแหลงขอมูลหรือแหลงความรูที่ใหผูเรียนซักถาม     ปรึกษาเพื่อคนควา

หาความรู
2. ดานการดําเนินการ

2.1 เปนผูนําเสนอ  (Presenter)  เชน  นําเสนอประเด็น ปญหา เหตุการณในเรื่อง
ที่จะสอนเปนผูสังเกต  (Observer)  โดยสังเกตผูเรียนขณะที่ตอบคําถาม  ถามคําถาม  ทํากิจกรรม 
รวมทั้งพฤติกรรมดานอื่น ๆ ของผูเรียน

2.2 เปนผูกระตุนจูงใจ  (Motivator)  โดยกระตุนความสนใจของผูเรียน  เพื่อใหมี
สวนรวมในการเรียนอยางแทจริง

2.3 เปนผูเสริมแรง (Reintorcer)  เพื่อใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตองการ
2.4 เปนผูชี้แนะ  (Director)  คอยชี้แนะ  สนับสนุนใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมให

บรรลุจุดประสงคที่กําหนด
2.5 เปนผูจัดบรรยากาศ  (Atmosphere Organizor)  เพื่อใหเกิดบรรยากาศการ

เรียนรูที่เหมาะสม ทั้งดานกายภาพ  สังคม  และจิตใจเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
2.6 เนนใหผูเรียนใชกระบวนการ (Process Oriented)  มากกวาเนื้อเร่ือง  หรือ

เนื้อหาสาระ (Content Oriented)
3. ดานการประเมิน

3.1 เปนผูใหขอมูลยอนกลับ  (Reflector)  ชี้แนะ  วิพากษ  วิจารณ  ขอดีขอดอย
เพื่อใหผูเรียนพัฒนา ปรับปรุง แกไข พฤติกรรมการเรียน

3.2 เปนผูประเมิน  (Evaluator)  โดยประเมินผลเปนระยะ ๆ ประเมินกระบวนการ
พฤติกรรมดานการคนหาความรู และผลงาน  ซึ่งอาจเปนองคความรูหรือผลงาน

จากรายละเอียดที่เกี่ยวของตอตัวครูผูสอนทั้งหมดสรุปไดวารายละเอียดเกี่ยวกับตัวครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวา     ตัวครูผูสอนจะตอง

1. ยึดหลักสายกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหความสําคัญในเนื้อหา
2. ตองเปนผูมีใจกวางขวางในการที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นแมจากตัวผูเรียนเอง
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3. ตองทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรที่ดี    ตอผูเรียนมิใชทําหนาที่เปนผูบอกหรือถายทอด
ความรูแตเพียงอยางเดียว

สรุปไดวา  ครูผูสอนตองจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมและเปนกัลยาณมิตรชวย
กระตุนเสริมแรงใหผูเรียนมีสวนรวมตอกระบวนการจัดการเรียนรูและมีการประเมินผลเปนระยะๆ 
อยางหลากหลาย

10.  บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  (สําลี  รักสุทธี 2544 : 29)  มีดังนี้
1.  มีสวนรวมในการเรียน  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจและการคิดในทุก ๆ สถานการณ

ที่กําหนดใหอยางเปนธรรมชาติเหมือนสถานการณในชีวิตจริง
2.  ศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อใหเกิดการเรียนรู
3. ดําเนินการเรียนดวยตนเองเพื่อใหการเรียนเปนไปอยางสนุกสนานตื่นเตนมีชีวิตชีวา

และทาทายอยูตลอดเวลา
4.  เรียนทั้งในหองเรียน (Class)  และในสถานการณจริง (Reality) เพื่อพัฒนาทางสังคม
5.  กระฉับกระเฉง  วองไว  ในการมีสวนรวมอยางแทจริง
6.  ทํางานดวยความรวมมือ  รวมใจ   ทั้งแบบเดี่ยว  เปนคู  หรือกลุม  ดวยความ เต็มใจ

และดวยเจตคติที่ดีตอกัน
7.  ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลัก  ที่กําหนดจากประสบการณของตนเอง  หรือ

ประสบการณในชีวิตจริง
8.  มีความสามารถในการแกปญหาคิดริเร่ิมส่ิงใหมที่เปนประโยชน
9.  มีความสามารถในการสื่อสาร  เชน  ฟง  พูด  อาน  เขียน  มีทักษะทางสังคม

รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม  ในหองเรียนและกับครู
10.  สามารถสรางความรู (Construct)  ดวยตนเอง  เปนการเรียนรูที่มีความหมาย

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
สรุปไดวา   ตัวผูเรียนจะตองเปลี่ยนสภาพในการเรียนรูจากเดิม     ที่รอการถายทอดจาก

ครูผูสอนมาเปนแสวงหาความรูดวยตนเองและเปนการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากการเชื่อมโยงความ
เปนจริงตาง ๆ  ในชีวิตของตัวผูเรียนเอง  ใหผูเรียนเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเองในการเรียน
ตามแนวคิดที่เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางอยางถูกตองตามธรรมชาติ
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11. สวนดีและสวนดอยของการบูรณาการหลักสูตร
อรทัย  มูลคํา และคนอื่นๆ  ( 2543 : 14 – 15 )   ไดกลาวถึงสวนดีและสวนดอยของการ

บูรณาการวา
สวนดี
1. เปนนวัตกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางวิชาที่เรียนกับวิชา

อ่ืนที่เกี่ยวของทําใหเปนผูที่มีทัศนะกวางไกลจิตใจไมคับแคบ
2. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูไดกวางขวางหลากหลายรูปแบบ
3. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตามความสนใจ

และความเปนจริง
4. สงเสริมใหเกิดทักษะและความสามารถในการแกปญหาทั้งผูเรียนและผูสอน  รวม

ทั้งสงเสริมการคนควาวิจัยดวย
สวนดอย
1. เปนวิธีการทําไดคอนขางยาก  เพราะตองอาศัยความรวมมือจากผูชํานาญในวิทยา

การตาง ๆ หลายฝายและตองเปนความรวมมืออยางจริงจังและจริงใจดวย
2. เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนจะตองทุมเททั้งความรูประสบการณและความ

สามารถอยางเต็มที่  รวมทั้งในบางโอกาสจะตองรวมในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวย  
จึงอาจจะกอใหเกิดความยุงยากในการบริหารการจัดการเรียนการสอนได

3. ความกวางขวางของการบูรณาการหลักสูตรเขาดวยกันอาจทําใหผูเรียนขาดความ
ลึกซึ้งในการเรียนรูไดครบทั้งสามพิสัยของการเรียนรู (พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย)  เพราะ
ถาผูสอนไมเอาใจใสทุมเทใหการบูรณาการการเรียนการสอนแลว  ผูเรียนอาจมองไมเห็นถึงความ
สัมพันธของเนื้อหาหรือวิชาการตาง ๆ ไดตามผูสอนตองการ

4. สภาพการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมักจะกําหนดเวลาที่ตายตัวแนนอน  เชน
เปนรายการคาบ  50  นาที  หรือ  1 ชั่วโมง  อาจจะไมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตาม
วิธีการนี้

12. คุณคาและประโยชนของการสอนแบบบูรณาการ
ธีรชัย  ปูรณโชติ (2540 : 82) ไดใหเหตุผลที่สนับสนุนคุณคา  และประโยชนของการสอน

แบบบูรณาการวา
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1. จะชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวิชาตาง ๆ ความสัมพันธระหวาง
วิชากับชีวิตจริง

2. จะชวยใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงของความคิดรวบยอดในศาสตรตาง ๆ ทําให
เกิดการเรียนรูที่มีความหมาย

3. ชวยใหเกิดการถายโอน  การเรียนรู  ใหเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง  และชีวิต
นอกหองเรียนกับส่ิงที่เรียน

4. ชวยขจัดความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและขอมูลขาวสารที่เพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็ว

วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 50)  ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนแบบบูรณาการวา
1. เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย  ผูเรียนสามารถจําความรูไดนาน (Retention)

ซึ่งจะเริ่มดวยการทบทวนความรูเดิมและประสบการณเดิมของผูเรียน
2. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (Participate)  ทั้งทางรางกาย  จิตใจสติปญญาและ

สังคมเปนการพัฒนาทุกดาน
3. ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตามประสบการณชีวิตของตนและเปนประสบการณ

ในชีวิตจริงของผูเรียน
4. ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ซ้ําหลายครั้งโดยไมเบื่อหนาย
5. ผูเรียนไดพัฒนาความคิดระดับสูงคิดไตรตรองคิดอยางมีวิจารณญาณคิดแกปญหา

คิดริเร่ิมสรางสรรค
6. ผูเรียนไดฝกทักษะการทํางานกลุม   ต้ังแตสองคนขึ้นไป    จนถึงเพื่อนทั้งชั้นเรียน

ตามที่กําหนดในกิจกรรม   เพื่อพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ
7. ผูเรียนจะไดสรางจินตนาการตาม    เร่ืองที่กําหนดเปนการเรียนรูดานธรรมชาติ

เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การเมือง  วิถีชีวิต  ผสมผสานกันไป  อันเปนสภาพจริงของชีวิต
8. ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวสูส่ิงไกลตัว  เชน เรียนเกี่ยวกับตัวเราบาน  ครอบครัว

ชุมชนประเทศไทย  ประเทศเพื่อนบานและโลก  ตามระดับความซับซอนของเนื้อหาและสติปญญา
ของผูเรียน

9. ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  สนุกสนาน  เห็นคุณคาของงานที่ทํา  และงานที่
นําไปเสนอตอเพื่อน  ตอชุมชน  ทําใหเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง

สนอง  อินละคร  (2544 : 288 )  ไดกลาวถึงประโยชนของการบูรณาการ ดังนี้
1. ชวยใหเกิดการถายโยงการเรียนรู  ทําใหผูเรียนมองภาพในองครวม
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2. ชวยใหผูเรียนนําความรูที่ไดมาผสมผสานสัมพันธกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายและนําไปใชในชีวิตจริงได

3. ชวยใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาผสมผสานสัมพันธกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายและนําไปใชในชีวิตจริงได

4. เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  สามารถปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม
คานิยมและหลักศาสนาได

5    เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดเรียนรูตลอดชีวิต
6.   เปนการสงเสริมการเรียนรูแบบประชาธิปไตย

เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาไทย

การสอนภาษาไทยในปจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิมไมเนนการอานออกเขียนไดเพียง
อยางเดียว  แตเนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพและใชภาษาในการ
แกปญหาในการดํารงชีวิต เนนการสอนภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อใหผู
เรียนแสวงหาความรูดวยตนเองและนําความรูไปพัฒนาตนเอง  รูจักคิดอยางชาญฉลาด รักภาษา
ไทย  รักทองถิ่นและวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปจจุบัน   ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
จึงเนนการการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูรวมกับผูอ่ืน การเรียนรูแบบบูรณาการใน
ลักษณะองครวมที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญและนํากระบวนการเรียนรูภาษาไทย  ไดแก การอาน การ
เขียน  การพูด  การฟงและการดู  มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียน
รูภาษาไทยการสอนทักษสัมพันธจึงมีความจําเปนตอการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่ง สุจริต       
เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรมัพรรย (  2538 : 95 )      ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองมีการสอน
ทักษสัมพันธ  ดังนี้

1. ความจําเปนที่ตองมีการสอนทักษสัมพันธ
การสอนภาษาไทยจําเปนตองสอนใหมีทักษสัมพันธกันดังนี้

      1.  การสอนเนื้อหาวิชาภาษาไทยนั้น หากสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  เชน สอน
หลักภาษาก็มุงแตหลักภาษา  โดยไมคํานึงถึงเนื้อหาหลักภาษาที่ปรากฏอยูในวรรณคดีหรือการใช
ภาษาแลว  จะทําใหเนื้อหาหลักภาษานั้นแหงแลง  ปราศจากคุณคาและไมนาสนใจแตประการใด
       2.   ในปจจุบันแนวโนมในการสอนภาษาไทยนั้น  ไมวาจะเปนการสอนเนื้อหาวิชา
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ทักษะใด ๆ ก็ตาม  มุงที่จะจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหมาก  ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนการสอน
สนุกสนานนาสนใจ  และมีความหมายแกชีวิตของนักเรียน  การสอนแบบทักษสัมพันธชวยใหจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดมากมายหลายประเภท
       3.  การเรียนการสอนตามแนวใหม  ไมวาจะเปนวิชาใดก็ตามมุงตัวผูเรียนเปนสําคัญและ
การเรียนการสอนจะประสบผลดีก็ตอเมื่อผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง และยิ่งได
กระทํากิจกรรมมากขึ้นเทาใดก็จะเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้นเทานั้น    การสอนแบบทักษสัมพันธ   
ถาไดจัดวางแผนการสอนใหดีแลว  นักเรียนจะมีสวนรวมในกิจกรรมไดเปนอันมาก

4.  การสอนแบบทักษสัมพันธนั้นนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมาก  โอกาสที่จะประสบ
ผลสําเร็จจึงมีมาก  ทําใหนักเรียนเกิดกําลังใจ เกิดความกระตือรือรนและเกิดความสบายใจ มอง
เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาไทย

5. หลักสูตรในปจจุบันทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา   เนนเรื่องของ
บูรณาการในวิชาภาษาไทย  แมจะไมไดออกมาในรูปของบูรณาการก็เนนในเรื่องของทักษสัมพันธ  
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองจัดการเรียนการสอนแบบทักษสัมพันธเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร

6.  แบบเรียนภาษาไทยในปจจุบัน     เปนแบบเรียนชุดทักษสัมพันธ      ซึ่งเนนที่จะ
สอนวรรณคดี  หลักภาษา  และการใชภาษาใหสัมพันธกัน  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองจัดการ
เรียนการสอนแบบทักษสัมพันธ

2.   ขั้นตอนและวิธีสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดีนั้น  นอกจากจัดใหมีความสัมพันธระหวางเนื้อหา

แลว  อาจจัดใหมีความสัมพันธทักษะตาง ๆ ไดทุกขั้นตอนของการสอน  ทั้งในข้ันนําเขาสูบทเรียน  
ข้ันสอน  ข้ันจัดกิจกรรมประกอบ  ข้ันสรุป  ข้ันประเมินผล  และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  ซึ่ง
สุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย ( 2538 : 98 – 103 ) เสนอขั้นตอนและวิธีการสอน
ภาษาไทย  ดังนี้

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  อาจจะใชการฟง  การอภิปราย  การซักถาม การอานออกเสียง
ขอความจากแผนภูมิ  การอานในใจจากขอความจากแผนปลิวที่ครูแจกให  หรือการเขียนสรุปเนื้อหา
เขียนวิจารณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนมาแลว

2. ข้ันสอน  นักเรียนจะไดฝกทักษะหลาย ๆ  ทักษะในขณะเดียวกันตัวอยางเชนในการ
สอนทักษะการพูด  หลังจากนําเขาสูบทเรียนดวยการแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ใชวิธีระดม
ความคิด ใหนักเรียนอภิปรายในกลุมยอย ในเรื่องตอไปนี้
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กลุมที่ 1 อภิปรายเรื่องการพูดที่ดี
กลุมที่ 2 อภิปรายเรื่องการเตรียมตัวพูด
กลุมที่ 3 อภิปรายเรื่อง การใชอุปกรณประกอบการพูด

     ขณะที่มีการอภิปรายกลุมยอย นักเรียนจะไดฟงผูอ่ืนพูด    ตนเองคิดและพูดแสดง
ความคิดเห็น  ผูที่เปนเลขานุการกลุมจะจดบันทึกรายงานการประชุม  จากนั้นประธานจะเปนผู
ออกไปรายงานการประชุมใหนักเรียนทั้งชั้นฟง  ในขณะที่ฟงรายงานการประชุมของทุกกลุม  ผูฟง
จะเขียนวิจารณการรายงานของเพื่อน หลังจากนั้นจะเปดอภิปรายทั่วไป  เปนการใหโอกาสนักเรียน
ทุกคนไดพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการพูดทุก ๆ ดาน  แลวสรุปออกมาเปนความคิดเห็น
ของชั้น

3. ข้ันจัดกิจกรรมประกอบ  ในการจัดกิจกรรมบทเรียนนี้     จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดฝก
ทักษะทางภาษา ทั้งยังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเปนการเนนใหนักเรียนไดเขาใจบท
เรียนไดดียิ่งขึ้นดวย  ครูอาจจัดกิจกรรมตอไปนี้  เชน    การจัดอภิปราย   การจัดโตวาที   การแสดง
ละคร   การแสดงบทบาทสมมติุ   สถานการณจําลอง   การวาดภาพวาดการตูน   การเขียนวิจารณ
ลักษณะนิสัยตัวละครหรือเหตุการณในเรื่องการอานออกเสียงและการอานทํานองเสนาะการทาย
ปญหาและเกมการเลนตาง ๆ  การจัดนิทรรศการ การตกแตงปายนิเทศกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ครูเห็น
สมควร  เปนตน

4. ข้ันสรุป  ข้ันสรุปนั้นเปนขั้นตอนการสอนที่สําคัญ    เพราะทําใหทั้งผูเรียนและผูสอน
 เกิดความมั่นใจไดวา มีความรู มีทักษะตามเรื่องที่ไดเรียนไปแลวอยางแทจริง  โดยปกติแลว ครู  
มักเปนผูทํากิจกรรมขั้นนี้แตเพียงผูเดียวที่ถูกแลวนักเรียนควรไดมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรุป
บทเรียน  การสรุปบทเรียนนั้นอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมดังนี้  เชน  สรุปดวยวาจา หรือเขียนสรุป
ทําสังเขปขอ ใหนักเรยีนตั้งคําถามและตอบกันในระหวางนักเรียนในชั้น   เขียนแผนภูมิ หรือแผนที่
สรุปเนื้อหาที่ไดเรียน     อานรายงานสรุปเนื้อเร่ืองหนาชั้น    เปนตน

5. ข้ันวัดผล  การสอนในขั้นนี้โดยทั่วไปแลว    มักเขาใจวาเปนการสอบ     หรือเปนการ
   ทําแบบฝกหัดเทานั้น แตกิจกรรมการวัดผลการสอนภาษาไทย  อาจทําไดหลายวิธี เชน การวิจารณ
ผลงานตามเกณฑที่ไดต้ังไว หรือกิจกรรมตามที่ครูกําหนด

6. ข้ันกิจกรรมเสริมบทเรียนกิจกรรมขั้นนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะทางภาษา  ใหนักเรียน
มีความแคลวคลองชํานิชํานาญมากขึ้น ในกรณีที่นักเรียนในชั้นเรียนมีจํานวนมาก  นักเรียนไมอาจ
ฝกฝนทางภาษาไดทั่วถึงกัน กิจกรรมเสริมทักษะ   จะเปนเครื่องชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไวในกรณีที่นักเรียนบางคน        มีความบกพรองทางภาษา เชน       พูดไมชัด
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อานไมคลอง เขียนไมเปน ก็อาจใชกิจกรรมเสริม เปนเครื่องเพิ่มพูนทักษะได  สําหรับนักเรียนที่มี
ทักษะดี  มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีตอภาษาไทย  ก็จะไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือฝกทักษะให
ดียิ่งขึ้น  โดยกิจกรรมเสริมบทเรียนจะเปนเครื่องชวยไดดีที่สุด

นอกจากนี้ฐะปะนีย  นาครทรรพ  (2545 :  11 – 13 )     เสนอแนะวิธีสอนภาษาไทยไว  
5  วิธี  ดังนี้

1. สอนโดยฝกทักษะทั้งสี่
ทักษะทั้ง 4 ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน    ซึ่งเราทํากันอยูเปนปกติ

ในชีวิตประจําวัน  ในการสอนภาษาไมวาภาษาใด  การฝกทักษะทั้ง 4  เปนสิ่งสําคัญมาก ถาเรา
สังเกตวิธีเรียนภาษาของเด็ก เราจะเห็นวาเด็กหัดฟงกอน ตอไปก็หัดพูด แลวก็หัดอานและหัดเขียน
ตามลําดับ  ในการเรียนภาษาไทยเด็กควรไดรับการฝกฝนในเรื่องทักษะทั้ง 4 จนสามารถใชภาษา
ไดอยางคลองแคลวในการฝกอาจฝกทีละทักษะหรือฝกสลับกันไปก็ได   เชน ในสาระวรรณคดี    
แมครูกําหนดไววาจะฝกทักษะการอาน ก็อาจฝกการฟงและการพูดไวดวยได กลาวคือ ตอนเริ่มตน
บทเรียน ครูใหนักเรียนฟงทํานองเสนาะ   หรือฟงครูพูดนําเกี่ยวกับบทเรียน  ตอไปก็ใหนักเรียนพูด  
อาจเปนการเลาเรื่องหรือตอบปญหาในเรื่องที่เรียนตอมาอาจฝกทักษะการเขียนเปนทักษะแถม
ทายเชน เขียนศัพทยาก เขยีนอธิบายขอความ เปนตน

2. การสอนใหสัมพันธกับวิชาอื่น
การสอนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดีนั้น  นอกจากจะมีการสัมพันธระหวางเนื้อหา

และทักษะตาง ๆ ในวิชาเดียวกันเองแลว  ควรที่จะไดจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับ
วิชาอื่น ๆ อีกดวย  เพื่อใหการเรียนการสอนมีความหมายแกนักเรียนยิ่งขึ้น  ครูอาจสอนวิชาภาษา
ไทยใหสัมพันธกับวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้

2.1  สอนใหสัมพันธกับวิชาสังคมศึกษาในเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทยนั้น  มีหลายเรื่อง
ที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวของกับเร่ืองในประวัติศาสตร เชน เร่ืองพระยาไชยบูรณ ผูชนะสิบทิศ พระยาพิชัย
ดาบหัก  ตะเลงพาย  เปนตน  ในการสอนก็ยอมมีการเทาความถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร ซึ่งครู
อาจเปนผูเลาใหฟงหรือใหนักเรียนไปคนความาเสนอในชั้นก็ได  ในทํานองเดียวกันก็มีหลายเรื่องที่
เกี่ยวของกับวิชาภูมิศาสตร เชน  นิราศภูเขาทอง  นริาศพระบาท  ขุนชางขุนแผน  เวนิสวานิช     
นักเรียนจะเขาใจเรื่องราวไดดีก็ตอเมื่อไดศึกษาสภาพภูมิศาสตร ดูแผนที่ เพื่อทราบตําแหนงของ
สถานที่ตางๆ ในดานศีลธรรมจรรยาก็เชนเดียวกันบางครั้งในแบบเรียนภาษาไทยก็มีเร่ืองราวเกี่ยว
กับศีลธรรมโดยเฉพาะ เชน  ธรรมจริยา  ความซื่อสัตย ความเพียร  เปนตน  บางครั้งแทรกศีลธรรม 
คําสอนตาง ๆ ในวรรณคดี  ครูตองพยายามปลูกฝงคุณธรรมเหลานี้ใหกับนักเรียน
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 ในการสอนวิชาสังคมศึกษาทั้งครูและนักเรียนจะตองใชภาษาไทยเปนสื่อ ใน
การเรียนการสอน  เชน  การพูดอภิปรายปญหาตาง ๆ   การพูดแสดงความคิดเห็น การรายงาน
หนาชั้น  เปนตน  การทํากิจกรรมเหลานี้ลวนตองใชทักษะทางภาษาเปนอยางมาก  ถาครูภาษา
ไทยวางแผนรวมกับครูสังคมแลว  การเรียนยอมประสบผลดียิ่งขึ้น

2.2 สอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาศิลปศึกษาการสอนภาษาไทยใหเกิดความ
สนุกสนานและมีประสิทธิภาพดี  ศิลปศึกษามักจะเขามามีบทบาทอยูเสมอ  เชน  การวาดภาพ
จากจินตนาการ  การเขียนเรียงความหลังจากไดฟงเพลง  การฟอนรํา  การขับรอง  การแสดงละคร  
การแสดงบบาทสมมุติ  การปน  การแกะสลัก    เปนตน      ในทํานองเดียวกันการสอนศิลปศึกษา  
ในการสอนวาดภาพ การตูน และใชคําบรรยายประกอบ  นักเรียนจะตองใชภาษาไทยดวย

2.3    สอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิทยาศาสตร   ในการเรียนการสอน       บทเรียน
บางเรื่อง เชน   ตาลโตนด   สัตวาภิธาน   หรือคุณคาพฤกษาชาติ     ถาครูสอนภาษาไทยให
สัมพันธกับวิทยาศาสตร เชน สังเกตความเปนอยูของสัตว  เพื่อทํารายงานกลุม  จําแนกประเภท
ของสัตว   สังเกตการเจริญเติบโตของของตนไมโดยบันทึกแลวนํามารายงานในชั้นอภิปราย
ประโยชนของปาไม    เขียนเรียงความสั้น ๆ  เปนตน       ครูวิทยาศาตรก็สามารถใชภาษาไทยเปน
ส่ือในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได  เชน  การจัดกิจกรรมประกอบ    การเขียนจดหมายตดิตอ
ขอเอกสาร     ขอตัวอยางสื่อชนิดตาง ๆ  หรือการทดลอง      ก็ตองใชทักษะทางภาษาเขียนราย
งานการทดลองสงครูดวย

2.4  สอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชาภาษาอังกฤษหนังสือวรรณคดีบางเลม  เชน  
จดหมายจางวางหร่ํา  นิราศลอนดอน พระราชนิพนธไกลบาน     ในเนื้อเร่ืองกลาวถึงสถานที่ใน
ตางประเทศ  วัฒนธรรมประเพณีของชาวตะวันตก   นอกจากนี้ยังมีศัพทภาษาอังกฤษที่เขียนดวย
ภาษาไทย  ครูภาษาไทยตองนําศัพทเหลานั้นมาเปรียบเทียบกับคําที่สะกดเปนภาษาไทย  พรอม
ทั้งศึกษาความหมาย  นําคําประพันธภาษาอังกฤษงายๆ มาแปลเปนภาษาไทย        หรืออาจให
นักเรียนรวบรวมคําภาษาอังกฤษที่ใชในภาษาไทยแลวลองคิดคําไทยที่ใชแทนคําเหลานั้น

3. สอนโดยมีกิจกรรม
กิจกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําตางๆ  ที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เขาหลักที่วา

เรียนดวยการกระทํา  (Learning  by  doing)  ในสาระวรรณคดี  อาจจัดกิจกรรมไดหลายอยาง  
เชน  แบงหมูทํางานเกี่ยวกับบทเรียนเพื่อทบทวน  การยอเร่ือง  หาความหมายของศัพท  วาดภาพ
ประกอบบทเรียน  ฯลฯ  ในสาระการใชภาษาก็อาจจัดกิจกรรมตาง ๆ ได เชน  เลาเรื่องหนาชั้น    
ใหสัมภาษณบุคคลที่นาสนใจ  อภิปรายปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน  ประกวดเรียงความ  โตวาที  
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พาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวมานี้จะชวยใหการเรียนภาษาไทย
สนุกสนาน  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน     เพราะเขาไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
ในทางที่เขาถนัดและเขาจะเห็นคุณคาของภาษาไทย

4. สอนโดยใชอุปกรณการสอน
การใชอุปกรณการสอนชวยใหบทเรียนภาษาไทย     นาสนใจยิ่งขึ้น     และจะทําให

นักเรียนสนใจเรียนโดยไมเบื่อหนาย  อุปกรณบางอยางไมตองสิ้นเปลืองอะไรมากนัก  เพียงแตครู
มอบหมายงานใหนักเรียนชวยกันหามาหรอืชวยกันทําขึ้นโดยลงทุนนอย  ก็จะเกิดประโยชนแกการ
เรียนภาษาไทยเปนอันมาก  เชน  ภาพจากหนังสือพิมพ  อาจเปนภาพบุคคล เหตุการณ สถานที่ 
ตัดเก็บไวในแฟม  ตัวอยางขอความ  ครูอาจใหนักเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ หรืออภิปรายเกี่ยวกับ
ภาพหรือขอความ  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณอ่ืน ๆ อีกเชน  ปายประกาศ  แผนภูมิ  บัตรคํา  สมุดภาพ  
ภาพพลิก  สมุดรวบรวมคําประเภทตาง ๆ  สํานวนภาษา  อุปกรณที่จะขาดเสียมิไดคือ พจนานุกรม
และหนังสือในหองสมุด  ซึ่งเปนเครื่องชวยใหการเรียนภาษาไทยมีคุณคามากขึ้น

5. สอนใหเกี่ยวโยงกับชีวิตประจําวัน
ในการสอนภาษาไทย      ส่ิงที่ควรคํานึงถึงใหมากที่สุดคือ   การใชภาษาไทยใหเกิด

ประโยชนแกชีวิตของนักเรียนในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม  เมื่อสอนหลักภาษาเราก็มิไดมุงสอน
แตกฎเกณฑเทานั้น แตประสงคจะใหนักเรียนใชความรูอยางถูกตอง  เมื่อสอนการใชภาษา เนื้อหา
ที่จะใหนักเรียนนํามาฝก การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  ควรเปนเรื่องที่นาสนใจในการ
สอนใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษานั้น ควรใหนักเรียนอยูในสภาพหรือสถานการณที่ตองใชภาษา
จริงๆ จะทําใหพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนเจริญขึ้นอยางรวดเร็วเชน เชิญวิทยากรมาบรรยาย
ควรใหนักเรียนรูจักกลาวตอนรับ แนะนําใหที่ประชุมรูจักและขอบคุณเมื่อวิทยากรกลาวจบควรฝก
ใหนักเรียนรูจักการประชุมรูจักหนาที่ของประธาน เลขานุการ และสมาชิกของที่ประชุมควรสงเสริม
ใหนักเรียนกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็นของตน  นอกเหนือจากการเรียนจากตําราและคําสอน
ของครู  การจัดประสบการณตาง ๆ อยางกวางขวางดังกลาวมานี้จะเปนการเพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ 
และความรูแลวยังสงเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนใหเจริญงอกงามไปในทางที่ดีอีกดวย  นับวาเปน
ประโยชนแกชีวิตของนักเรียนอยางยิ่ง

วิธีสอนที่ใชโดยทั่ว ๆ ไปสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ไดหลายวิธี ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2545 ค : 11 – 35)     ไดเสนอวิธีสอนหลายวิธี และแตละวิธีจะ
มีจุดเดน    จุดดอยแตกตางกันออกไป         แลวแตผูสอนจะเลือกวิธีสอนแบบใดเพื่อใหเหมาะสม
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กับนักเรียนของตน  วิธีสอนที่สามารถนําไปใชสอนภาษาไทยได  ไดแก วิธีสอนสอนแบบบรรยาย    
วิธีสอนแบบอภิปรายกลุม  วิธีสอนแบบอุปนัย  วิธีสอนแบบนิรนัย  วิธีสอนแบบรวมมือ เปนตน

1. การสอนแบบบรรยาย
วิธีสอนโดยใชการบรรยาย  คือ  กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยการพูด บอก เลา อธิบาย ส่ิงที่ตองการสอนแกผูเรียนแลวให
ผูเรียนซักถาม ประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง

องคประกอบสําคัญของวิธีสอน  คือ
1. มีเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู
2. มีการบรรยายโดยการพูด เลา บอก อธิบาย
3. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการบรรยาย
การบรรยาย
เมื่อเร่ิมการบรรยาย ผูบรรยายควรเราความสนใจของผูเรียนใหคงอยูตลอดการ

บรรยายดวยเทคนิคตาง ๆ เชน
1. การใชปญหาเปนสิ่งเรา เชน ใชขาว เหตุการณสําคัญ กรณีตัวอยาง
2. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนไดเห็นความสามารถของ

ตนในเรื่องนั้น ๆ
3. การใชส่ือประกอบ เชน แผนใส  ภาพ สไลด เทปเสียง
4. ใชการซักถามประกอบการบรรยาย
5. ใชกิจกรรมประกอบการบรรยาย เชน การอภิปรายกลุมยอยการสาธิตการแสดง

บทบาทสมมติ การเลนเกม การทดลองปฏิบัติ เปนตน
6. การยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
7. การใชอารมณขัน
8. การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการบรรยาย
ขอดี
1. เปนวิธีสอนที่ใชเวลานอย  เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่น
2. เปนวิธีสอนที่ใชกับผูเรียนเปนจํานวนมากได
3. เปนวิธีสอนที่สะดวกไมยุงยาก
4. เปนวิธีสอนที่ถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก
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ขอจํากัด
1. เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีบทบาทนอย   ทําใหผูเรียนขาดความสนใจในการบรรยาย
2. เปนวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผูบรรยาย  ถาผูบรรยายไมมีศิลปะในการ

บรรยายที่ดึงดูดใจผูเรียน  ผูเรียนอาจขาดความสนใจ  ไมเขาใจและไมสามารถซักถามไดถาผู
บรรยายไมเปดโอกาสใหถาม

3. เปนวิธีสอนที่ไมสามารถสนองตอบความตองการและความแตกตางระหวาง
บุคคล

2.   การอภิปรายกลุม
การอภิปรายกลุม คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ   ประมาณ 4 – 8 คน   และใหผูเรียน
ในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณในประเด็นที่กําหนด

องคประกอบสําคัญของวิธีสอน
1. มีการจัดผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ กลุมละประมาณ 4 – 8 คน
2. มีประเด็นในการอภิปราย
3. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก และประสบการณในกลุม

สมาชิก
4. มีการสรุปสาระที่สมาชิกกลุมไดอภิปรายกันเปนขอสรุปของกลุม
5. มกีารนําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียน
ข้ันตอนสําคัญของการสอนอภิปราย
1. ผูสอนจัดผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ  กลุมละประมาณ 4 – 8 คน
2. ผูสอน / ผูเรียนกําหนดประเด็นในการอภิปราย
3. ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประเด็นอภิปราย
4. ผูเรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุมไดอภิปรายรวมกันเปนขอสรุปของกลุม
5. ผูสอนและผูเรียนนําขอสรุปของกลุมยอยมาใชในการสรุปบทเรียน
ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย
ขอดี
1. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนกลุมใหญมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง
2. เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนและผูสอนไดขอมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย
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ชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขึ้น
3. เปนวิธีสอนที่ชวยสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนได

พัฒนาทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโตแยง
ขอจํากัด
1. เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก
2. เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยสถานที่หรือบริเวณที่กวางพอจะจัดกลุมใหอภิปรายกัน

ได โดยเสียงไมรบกวนกัน
3. หากผูเรียนไมรูหรือไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุมที่ดีการอภปิราย

อาจไมไดผลดี
4. หากสมาชิกกลุมและผูสอนไมสามารถควบคุมสถานการณไดดี  อาจเกิดปญหา

การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมได
3.  วิธีสอนโดยใชการอุปนัย

วิธีสอนโดยใชการอุปนัย  คือ  กระบวนการสอนที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการนําตัวอยาง/ขอมูล/ความคิด/เหตุการณ/ที่ตองการ
สอนใหแกผูเรียนศึกษา วิเคราะห นําแนวคิดไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ตอไป

องคประกอบสําคัญของการสอน
1. มีตัวอยาง ขอมูล สถานการณ ความคิด ที่เปนลักษณะยอย ๆ ของส่ิงที่ตองการ

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
2. มีการวิเคราะหตัวอยางตาง ๆ เพื่อหาหลักการที่รวมกัน
3. มีการสรุปหลักการและขอสรุปที่มีลักษณะเปนหลักการ แนวคิด ซึ่งสามารถนํา

ไปใชในสถานการณอ่ืนตอไป
ข้ันตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอนและผูเรียน ยกตัวอยางขอมูล สถานการณ ความคิด ที่มีลักษณะสําคัญ

ขอสิ่งที่จะเรียนรู
2. ผูเรียนศึกษาและวิเคราะหหาหลักการที่แฝงอยูในตัวอยางนั้น
3. ผูเรียนสรุปหลักการ แนวคิด ที่ไดจากตัวอยางนั้น
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. เปนวิธีสอนที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตัวเอง ทําใหเขาใจและจาํได
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2. ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห อันเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู
3. เปนวิธีสอนที่ผูเรียนไดทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ผูเรียนสามารถนําไปใชใน

วิชาอื่นได
ขอเสีย
1. เปนวิธีสอนที่ใชเวลาคอนขางมาก
2. เปนวิธีสอนที่อาศัยตัวอยางที่ดีหากผูสอนขาดความเขาใจในการจัดเตรียมตัว

อยางการสอนจะไมประสบผลสําเร็จ
3. ผูเรียนจะคิดหาคําตอบดวยตนเอง หากผูเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการคิด และ

การทํางานรวมกันเปนกลุม อาจไมเกิดผลสมบูรณตามตองการ
4. การสอนโดยวิธีนิรนัย

การสอนโดยการใชนิรนัย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ  
กฎ หรือขอสรุป ในเรื่องที่เรียนแลวใหตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
กลาวโดยสรุปวาสอนจากหลักการไปสูตัวอยาง

วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยนิรนัยเปนวิธีที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหลักการ   และนําหลักการ

ไปใชได
     องคประกอบสําคัญของวิธีสอน

1. มีทฤษฎี /หลักการ/ขอสรุป
2. มีตัวอยางสถานการณที่หลากหลาย  ที่สามารถนําทฤษฎี หลักการ ไปใชได
3. มีการฝกนําทฤษฎี / หลักการ / ขอสรุป  ในสถานการณที่หลากหลาย
4. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้น
ข้ันตอนสําคัญของการสอน
1. ผูสอนถายทอดความรู /ทฤษฎี /หลักการ/ที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธี

การตาง ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผูสอนใหตัวอยางสถานการณที่หลากหลาย ที่สามารถนําความรูที่เรียนมาไปใช

5.    การสอนแบบรวมมือ
       การสอนแบบรวมมือ  เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนรวมมือกันมากกวา
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การแขงขัน  เพราะการแขงขันกอใหเกิดสภาพการณของการแพ – ชนะ  ตางจากการรวมมือกันซึ่ง
กอใหเกิดผลดีทั้งทางดานจิตใจและสติปญญาซึ่ง ทิศนา  แขมมณี ( 2545 ก : 67)      ไดเสนอหลัก
การเรียนแบบรวมมือมี 5 ประการดังนี้

1. การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน (Positive Interdependence) โดยถือ
วาทุกคนเทาเทียมกันและจะตองพึ่งพากันเพื่อความสําเร็จรวมกัน

2. การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน  มีปฏิสัมพันธกัน (Face to Face
Interaction)  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการเรียนรูตาง ๆ

3. การเรียนรูแบบรวมมือตองอาศัยทักษะทางสังคม (Social  Skills)  โดยเฉพาะ
ทักษะในการทํางานรวมกัน

4. การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group  Processing) ที่
ใชในการทํางาน

5. การเรียนรูรวมกันตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได (Individual  Accountability)

     การเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ    แตขอเสนอรูปแบบที่นาสนใจ     ไดแก
      5.1 รูปแบบ ที.เอ.ไอ. (TAI)  คําวา “TAI”  มาจาก  Team – Assisted  

Individualization  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
       1.  จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ

        2.  สมาชิกในกลุมไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระรวมกัน
       3.  สมาชิกในกลุมจับคูกันทําแบบฝกหัด

 4. สมาชิกนําคะแนนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม     กลุมใดไดรับ
คะแนนสูงสุดกลุมนั้นไดรับรางวัล

5.2 รูปแบบแอล.ที ( L.T.)  คําวา  L.T.  มาจาก  Learning  Together  มี
กระบวนการดังนี้
                                     1.  จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ
 2.  สมาชิกในกลุมศึกษาเนื้อหารวมกัน   โดยกําหนดบทบาทขอแตละคน
ใหมีหนาที่ชวยกลุม เชน  คนที่ 1 – อานคําสั่ง, คนที่ 2 – หาคําตอบ, คนที่ 3 – หาคําตอบ,
คนที่ 4 - ตรวจคําตอบ
                                      3.  กลุมสรุปคําตอบรวมกันและสงคําตอบเปนผลงานกลุม
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบบูรณาการ

1. งานวิจัยในประเทศ
อรวรรณ  นิยะโต  (2536  :  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอสังคม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยใชการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครูกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปากน้ําวิทยาคมเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน  80  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนแบบบูรณาการและแผนการสอน
ตามคูมือครูวิชาสังคมศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ผลการวิจัย  
พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความรับผิดชอบตอตนเองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

พิษณุ  เดชใด  (2540  :  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตนคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอน
แบบบูรณาการที่ใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนยางชุมวิทยา  อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย  ไดแก แผนการสอนแบบบูรณาการที่ใชการเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนและแผนการ
สอนตามคูมือครู วิชา  ส 053 ประชากรกับส่ิงแวดลอม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม ผลการวิจัย  พบวา  กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ตอ
การเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ         กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเจตคติตอ
ส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05          โดยกลุมทดลองมีเจตคติตอ
ส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมควบคุม

พลศักดิ์  ฉายศรีศิริ  (2541  : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคการ
พยากรณ  การสอนแบบบูรณาการ  และการสอนตามคูมือครู   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดดอนยายหอม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนวิชา
ศิลปศึกษา   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติ  และแบบวัดเจตคติ  ผลการวิจัย พบวากลุม
ทดลอง  และกลุมควบคุมจํานวน  3  หองเรียน             มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา
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ไมแตกตางกัน  มีเจตคติตอการเรียนวิชาศิลปศึกษาไมแตกตางกัน และมีผลการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วาสนา  แสงคํา (2542 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และทัศนคติตอบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบ
บูรณาการ (ลารดิซาเบล) กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2541  โรงเรียนบานดูพงษ  ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  
จํานวน  62  คน    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการสอนแบบบูรณาการหนวย “การเมือง 
การปกครอง”  แผนการสอนตามคูมือครูหนวย “การเมือง การปกครอง” และ และแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามวัดทัศนคติตอบุคลิกภาพประชาธิปไตย  ผลการวิจัย พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติตอบุคลิกภาพประชาธิปไตยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รังสรรค  นกสกุล (2543 :  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  เจตคติตอการเรียนและลักษณะนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในวิชา ง 013    
งานชางพื้นฐาน  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  
ระหวางการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครูกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปน       
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร   เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง  ไดแก  แผนการสอนแบบบูรณาการ และแผนการสอนตามคูมือครู วิชา ง 013  งานชาง
พื้นฐาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   แบบทดสอบวัดเจตคติตอการเรียน วิชา ง 013  
งานชางพื้นฐาน  แบบทดสอบวัดคุณลักษณะนิสัยในการทํางาน ผลการวิจัย  พบวา   นักเรียนที่ได
รับการสอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติตอการเรียนลักษณะนิสัยในการทํางาน
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ .05

อนันต  โพธิกุล (2543  :  บทคัดยอ )  ไดวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ได
รับการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ไดแก  แผนการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการและแผนการสอนตามคูมือครูวิชาคณิตศาสตร  แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัย พบวา    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่ปรับแลวของคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร      ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการเชิงวิธีการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรตางกัน    แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

จินดา  ศรีกุลบุตร (2544  : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 
ระหวางการสอนแบบบูรณาการกับการสอนแบบปกติกลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย  ไดแก  แผนการสอนแบบบูรณาการ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแบบทสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ผลการวิจัย  พบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติตอราย
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสูงกวานักเรียนที่สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.  งานวิจัยตางประเทศ
เฟลพ ( Phelps  1979 : 179 – A,  อางถึงใน รัตนา  นภารัตน  2531  :  32 )  ไดศึกษา

ผลของการบูรณาการกิจกรรมการเชื่อมประโยคและวิธีสงเสริมการอาน ในการอานและเขียนของ
นักเรียนระดับ 8  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการอานและเขียนของนักเรียนระดับ 8 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

เทอรเรล (Terell  1979  :  74 – A,  อางถึงใน  รัตนา  นภารัตน 2531 : 32 )  ไดศึกษา
การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษในหลักสูตรธุรกิจศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับตอจาก
มัธยมศึกษา  ผลปรากฏวา

1. หลังจากการใชวิธีการบูรณาการแลวไมมีผลใดๆ
2. จากองคประกอบที่เลือกมา จาก 33 องคประกอบ  ดูเหมือนวาจะมีผลกับวิธีการ

บูรณาการในบางสถานการณเทานั้น
3. ในรายวิชาธุรกิจศึกษามักจะใชวิธีการบูรณาการที่ไมข้ึนอยูกับวิธีสอนวิธีเดียว
4. วธิีการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ   เกิดขึ้นบอยมากสําหรับครูในวิทยาลัยชุมชน

และมากกวาครูที่อยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
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5. การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษจะไมใชวิธีสอนใดวิธีสอนหนึ่งเทานั้น
6. ทักษะทางภาษาอังกฤษแตละทักษะจะทําใหเกิดบูรณาการในหลักสูตรธุรกิจศึกษา

หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งรายวิชา      แตไมทําใหเกิดการบูรณาการในรายวิชาธุรกิจทุกรายวิชา
7.  ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดทราบผลและรวมทั้งมีผล   ตอการที่จะทําใหครูไดมี

การเปลี่ยนแปลง
แคมปเบล (Campbell  1996 :163,  อางถึงใน จินดา  ศรีกุลบุตร  2544  :  53 ) ได

ศึกษาการมีสวนรวมในการฝกการเขียน  การแสดงความคิดเห็น  การออกเสียง  การศึกษานี้จะเนน
การฝกที่เปนกระบวนการกลุมและกระบวนการประชาธิปไตย  ซึ่งจะเปดโอกาสใหมีการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด  ความรู  ซึ่งเดิมจะเปนความรูเฉพาะบุคคลมาเปนการเรียน
โดยยึดสังคม  ผลปรากฏวา

1. เด็กสามารถเรียนภาษาไดจากการพบปะ  และการยอมรับจากสังคม
2. ชวยใหเด็กขจัดความเงียบออกไป  ทําใหกลาพูด  โดยเด็กจะไดศึกษาจากงานเขียน

และนํามาพูดอภิปรายได
3. ใหเด็กและผูสอนไดแนวทางรวมกันในการสรางวิธีเรียนรูรวมกัน
4. เปนการสรางความทาทายในการเปนผูนํา
ฟราซี   ( Frazee  1995 : 150, อางถึงใน  จินดา  ศรีกุลบุตร  2544 : 54 )    ไดรวบรวม

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการนําหลักสูตรบูรณาการและการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใช  ปรากฏ
ผลดังนี้

1. จากการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  30   โรงเรียน  ที่สนับสนุนการนําหลัก
สูตรบูรณาการมาใชในคริสศตวรรษที่ 1930-1940 พบวานักเรียนในโรงเรียนเหลานี้มีความตั้งใจสูง  
สามารถเรียนรูเนื้อหาที่ลึกซึ้งกวาเพื่อนจากโรงเรียนอื่นๆ

2. นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนเหลานี้ สามารถเขาเรียนในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไดคา
ระดับคะแนนที่สูงมีความสามารถในการคิดและใชเหตุผลไดดีกวานักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆ

3. ระดับความตั้งใจและความพึงพอใจของครู   และนักเรียนที่นําหลักสูตรบูรณาการ
มาใชอยูในเกณฑสูง

4. หลักสูตรบูรณาการทําใหบรรยากาศในหองเรียนคลายเครียด  ทําใหนักเรียนมีความ
สุขสนุกสนาน และมีความพึงพอใจในการเรียน

5. การจัดบรรยากาศในหองเรียนควรใหเปนแบบบูรณาการ  โดยเฉพาะถานักเรียน
สวนใหญมาเรียน  ภายใตความกดดันจากครอบครัวที่มีปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101  ภาษาไทย      
เร่ืองขุนชางขุนแผน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ    มีวิธีดําเนินการเปนขั้นตอนตามลําดับดังนี้

1. ข้ันเตรียมการทดลอง
2. ข้ันสรางเครื่องมือ
3. ข้ันดําเนินการทดลอง
4. ข้ันวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง

ขั้นเตรียมการทดลอง
การเตรียมการทดลองมีวิธีดําเนินการเตรียมการทดลอง   ดังนี้
1. การศึกษาคนควาขอมูล

   1.1 ศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พ.ศ. 2521   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2  ศึกษาเอกสาร    ตํารา     และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบบูรณาการ
การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เพื่อเปนแนวทางในการทําแผนการจัดการเรียนรูที่
มีคุณภาพ

1.3  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
                      1.4 ศึกษารูปแบบและวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็น   จากเอกสาร  ตํารา   
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ     
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

2.   กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ปการศึกษา  2546

ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีทั้งหมด  8  หองเรียน  
จํานวน  397  คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   2   ปการศึกษา  
2546 ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  2 หอง  
โดยใชเปนกลุมทดลอง  1 หอง  และกลุมควบคุม  1 หอง  หองละ  30  คน   รวม  60  คน

กลุมตัวอยาง   มีการดําเนินการสุมตัวอยางดังนี้
1. นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา  2545  ทั้ง 8  หอง  มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนแตละหองเรียน  พบวาไดคาใกลเคียงกัน
                      2.  จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
จากนักเรียนทั้ง 8 หอง  ใหเปนกลุมทดลอง  1  หอง  คือหอง  2/2     และกลุมควบคุม  1  หอง  คือ
หอง 2/4

3.   รูปแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้      เปนการวิจัยกึ่งทดลอง   ( Quasi – Experimental  Design )  ซึ่ง

ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลอง “แบบกลุมควบคมุมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง ( Pretest – 
Posttest  Control Group Design )   ( นิคม  ตังคะพิภพ  2543  : 324 )

       กลุม ทดสอบ
กอนเรียน

ทดลอง ทดสอบ
หลังเรียน

R E1 O1 X1 O2

R E2 O1 X2 O 2

สัญลักษณ
R    แทน  กลุมตัวอยาง
E1    แทน  กลุมทดลอง  ( Experimental  Group )
E2    แทน  กลุมควบคุม  ( Control  Group )
X1   แทน   การสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
X2    แทน   การสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
O1  แทน   การทดสอบกอนเรียน
O2  แทน    การทดสอบหลังเรียน
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4.   ระยะเวลาในการทดลอง
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวน 2  หองเรียน

ในปการศึกษา  2546  ใชเวลาในการทดลอง  4  สัปดาห    เปนเวลา  10  ชั่วโมง
5.    เนื้อหาที่ใชในการทดลอง

กําหนดเนื้อหาจากเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม   ในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย           และสอดแทรกเนื้อหาจากเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
การปกครอง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ขั้นสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  มี  4  ชนิด  ดังนี้
1.  แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก วิชา ท 32101 ภาษาไทยเรื่องขุนชาง

ขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม  จํานวน  10 แผน  10  ชั่วโมง  เปนแผนการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะเขาดวยกัน ไดแก ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  
การเขียน    และบูรณาการแบบสอดแทรกเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยอยุธยาการปกครองวิถีชีวติและวัฒนธรรม ซึ่งแผนการจัดการ
เรียนรูมีองคประกอบดังนี้  ชื่อหนวยการเรียนรู  สาระ  มาตรฐาน  มาตรฐานชวงชั้น   ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดและประเมินผลสรุปผลการเรียนรูและแนวทาง
การแกไขและพัฒนา

2.  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชา  ท  32101 ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน
พลายแกวแตงงานกับนางพิม  จํานวน  10  แผน  10  ชั่วโมง  เปนแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือ
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนรู
ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ในมาตรฐานการเรียนรูสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมของชวงชั้น
ที่ 3 มีองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระ มาตรฐาน มาตรฐาน
ชวงชั้น    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    กิจกรรมการเรียนรู    ส่ือการเรียนรู     การวัดและประเมินผล  
สรุปผลการเรียนรู     แนวทางแกไขและพัฒนา

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   เร่ืองขุนชาง
ขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม  และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เปนขอสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



62

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  แบบบูรณาการของ
กลุมทดลอง จํานวน  20 ขอ  โดยแยกเปนความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู    จํานวน  10  
ขอ  และความคิดเห็นตอการสอนของครู  จํานวน  10  ขอ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้
1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  มีลําดับข้ันตอนดังนี้

1.1 ศึกษาหลักการของหลักสูตรเปาหมายของการจัดการศึกษาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมาตรฐานชวงชั้นคุณภาพของผูเรียนในหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   รวมทั้งวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

1.2  ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรู     แบบบูรณาการ     จากผูเชี่ยวชาญ
เอกสาร  และงานวิจัย  โดยสรุปเปนแนวคิดเพื่อสรางแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาและกําหนดเนื้อหา  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษา
ไทยโดยใชวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน  เปนแกนในการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เร่ืองประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครอง วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม    เนื้อหาที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก

1.4  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและจุดประสงคการเรียนรูทั้งวิชา   ท 32101
ภาษาไทย   และวิชา ส 32101    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

1.5  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ วิชา ท 32101 ภาษาไทย  ซึ่งประกอบดวย
1.5.1  ชื่อหนวยการเรียนรู
1.5.2  สาระ
1.5.3 มาตรฐานกลุมสาระภาษาไทย
1.5.4 มาตรฐานชวงชั้น
1.5.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.5.6 กิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งแบงเปน  4  ข้ันตอน ดังนี้

1. ข้ันนํา
2. ข้ันปฏิบัติ
3. ข้ันสรุป
4. ข้ันประเมินผล
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1.5.7 ส่ือการเรียนรู
1.5.8 การวัดและประเมินผล
1.5.9 สรุปผลการเรียนรู
1.5.10 แนวทางการแกไขและพัฒนา
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หนวยการเรียนรู   ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล

              1

              2

             3

1. อานวรรณคดี  เร่ือง
ขุนชางขุนแผนอยางมี
สมรรถภาพและอานไดเร็ว
โดยสามารถอานจับใจ
ความสําคัญ ตอบคําถาม
และนําเสนอขอความจาก
เร่ืองที่อานได

1. อานออกเสียงและ
อานทํานองเสนาะได
ไพเราะ ถูกตองตาม
ลักษณะคําประพันธ

1. อานเรื่องขุนชางขุนแผน
และสามารถใชบริบท
สรางความเขาใจในการ
อานโดยสรุปความ
แปลความตีความ
จากเรื่องที่อาน
2. เขาใจและสามารถ
วเิคราะหความสาํคญัของ
วฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาได

1. หลักการอานจับใจ
ความสําคัญ
ประวัติผูแตง ที่มา
2.   จุดมุงหมายเนื้อเร่ือง
ยอ
3.   การเขียนสรุป
ใจความสําคัญ

1. ลักษณะของกลอน
สุภาพและกลอนเสภา
2. หลักการอานกลอน
สุภาพและกลอนเสภา
3. เนื้อเร่ืองขุนชาง
ขุนแผนตอนพลายแกว
แตงงานกับนางพิม

1. ความหมายและ
ลักษณะของวฒันธรรมไทย
2. วรรณคดีเร่ืองขุน
ชางขุนแผน
3. การจับใจความ
สําคัญ
4. วัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนียมประเพณีไทย
จากขุนชางขุนแผน

1. ประเมินการ
เขียนสรุปใจความ
สําคัญจากการ
อานประวัติผูแตง
ที่มา จุดมุงหมาย
และเนื้อเร่ืองยอ
ขุนชางขุนแผน

1. ประเมินการ
อานทํานองเสนาะ
กลอนสุภาพและ
กลอนเสภา

1. ประเมินการ
เขียน
สรุปความ ดังนี้
- สรุปใจความสาํคญั
- อธิบายความ
หมายของคําศัพท
- บอกวัฒนธรรม
ไทยที่ปรากฏใน
เร่ืองขนุชางขนุแผน
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แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล

                4

               5

1. เขาใจและวิเคราะห
ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยธุยา
ได
2. อานเรื่องขุนชาง
ขุนแผนและใชบริบทสราง
ความเขาใจโดยการสรุป
ความ ตีความ แปลความ
จากเรื่องที่อานได

1. เขาใจและวิเคราะห
ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
ได
2. พูดนําเสนอความรู
ที่ไดจากการอานเรื่องราว
อยางมีเหตุผลดวยภาษาที่
ถูกตอง ชัดเจน

1. วัฒนธรรมไทยใน
สมัยอยุธยา
2. เร่ืองขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกวแตงงาน
กับนางพิม
3. วัฒนธรรมไทยจาก
เร่ืองขุนชางขุนแผน

1. เร่ืองขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกวแตงงาน
กับนางพิมในประเด็น
- การดําเนินชีวิตของตัว
ละคร

- ประเพณีการสูขอ
- ประเพณีการแตงงาน
- ลักษณะเรือนไทย
- การแตงกายของชาย–
หญิงในเรื่อง
- คานิยม อุดมคติและ
ความเชื่อ

- การเดินทาง
2. หลักเกณฑการพูด
รายงาน

1. ทําแบบ
ทดสอบความรู
เร่ืองวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยา
10  ขอ

1. ประเมินการ
พูดนําเสนอความรู
จากการคนควา
และการสรุปเร่ือง
ขุนชางขุนแผน
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แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล

             6

              7

               8

               9

1. อานวรรณคดีที่
กําหนด แลวใชหลัก
การพินิจวรรณคดี
พิจารณาคุณคาดาน
วรรณศิลป เนื้อหา
สังคมและการนําไปใช

อานวรรณดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจ
วรรณคดีทั้งดาน
วรรณศิลป เนื้อหา
สังคมและการนําไปใช
ดวยการอภิปรายและ
เขยีนแสดงความคดิเหน็

1. สรุปพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรไทย
สมัยอยุธยาไดอยางตอ
เนื่องโดยอาศัยความรู
จากแหลงขอมูลที่ถูก
ตอง
1. อานวรรณคดีเร่ือง
ขุนชางขุนแผนแลว
สามารถเขาใจและ
วิเคราะหความสัมพันธ
ทางประวัติศาสตรดาน
ตางๆจนเปนผลใหเกิด

1. หลักการพินิจวรรณ
คดีและสุนทรียภาพของ
บทรอยกรอง
2. ศึกษาตัวอยางการ
พินิจวรรณคดีเร่ืองนิราศ
ภูเขาทอง

1.  พินิจวรรณคดีเร่ือง
ขุนชางขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม

1.  ประวัติศาสตรและ
การปกครองของไทยสมัย
อยุธยา

1. วเิคราะหการ ปกครอง
ของไทยสมยัอยุธยาและ
การดําเนินชีวิตของคนใน
สมัยอยุธยาโดยเปรียบ
เทียบกับปจจุบันวา
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร

1.ประเมินแผนที่
ความคิดของ
หลักการพินิจ   
วรรณคดี

1.ประเมินผลงาน
การพินิจวรรณคดี
เร่ืองขุนชาง
ขุนแผน ตอน
พลายแกวแตงงาน
กับนางพิม

1. ประเมิน
ความรูจากการทํา
แบบทดสอบ  10
ขอ

1. ประเมินการ
เขียนแสดงความ
คิดเห็นเปรียบ
เทียบเหตุการณใน
สมัยอยุธยากับ
ปจจุบัน
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แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล

10

ลักษณะเฉพาะของ
สมัยอยุธยา

1. อานเรื่องขุนชาง
ขุนแผนแลวสามารถยก
ตัวอยางผลงาน
การสรางสรรค
ภูมิปญญาสมัยอยุธยา
ได

2. เร่ืองขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกวแตงงาน
กับนางพิม

1. ความหมายและ
ประเภทของภูมิปญญาไทย
2.  เร่ืองขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกวแตงงาน
กับนางพิม

1.ประเมินความรู
เร่ืองภูมิปญญา
ไทยจากการทํา
แบบทดสอบ  5
ขอ

1.6  นําแผนการจัดการเรียนรู  ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ    ตรวจสอบความ
ถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงค  แลวนําแผนการจัดการเรียนรูไปปรับปรุงแกไข

1.7 นําแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ  ดานการสอนภาษาไทย    
จํานวน  2  ทานและผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา  จํานวน  1  ทานตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา  ความสอดคลองกับจุดประสงค

1.8  นําขอมูลของผูเชี่ยวชาญมาหาคา  IOC  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต  0.5 – 1.00  
แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา  จากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ
พบวา  ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค  มีคาเทากับ  0.93

1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูไปปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใชกับกลุมทดลอง
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ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

        แผนภูมิที่ 1  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ

ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
กลุมสาระสังคมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2544

ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จากเอกสาร ตํารา  งานวิจัย

กําหนดเนื้อหาสาระภาษไทย/สาระสังคมศึกษา
เพื่อการบูรณาการแบบสอดแทรก

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง/จุดประสงคการเรียนรู
สาระภาษาไทย/สาระสังคมศึกษา

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง

และความสอดคลองกับจุดประสงค

ปรับปรุง/แกไข  แผนการจัดการเรียนรู

นําแผนจัดกาเรียนรูไปใชกับกลุมทดลอง
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2.   สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชา ท 32101 ภาษาไทย  มีลําดับข้ันตอนดังนี้
2.1  ศึกษาหลักการของหลักสูตร   เปาหมายของการจัดการศึกษา  มาตรฐานการ

เรียนรูกลุมสาระภาษาไทย   มาตรฐานชวงชั้น คุณภาพของผูเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  รวมทั้งวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรสถาน
ศึกษาของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  และคูมือการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ

2.2 ศึกษาเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิชา   ท  32101 ภาษาไทย ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง   คูมือครู  และเนื้อหาเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ

2.3  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
2.4  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 ชื่อหนวยการเรียนรู
2.4.2 สาระ
2.4.3 มาตรฐานการเรียนรู

       2.4.4 มาตรฐานชวงชั้น
2.4.5 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

               2.4.6 กิจกรรมการเรียนรู
1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
2. ข้ันสอน
3. ข้ันสรุป
4. ข้ันประเมินผล

2.4.7 ส่ือการเรียนรู
2.4.8 การวัดและประเมินผล
2.4.9 สรุปผลการเรียนรู
2.4.10 แนวทางการแกไขและพัฒนา
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แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
หนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล

1

2

3

1. อานเรื่องขุนชาง
ขุนแผนอยางมี
สมรรถภาพและอานได
เร็ว โดยสามารถอานจับ
ใจความสําคัญ ตอบ
คําถามและนําเสนอขอ
ความจากเรื่องที่อานได

1. อานออกเสียงและ
อานทํานองเสนาะได
ไพเราะ ถูกตองตาม
ลักษณะคําประพันธและ
ฉันทลักษณ

1.อานเรื่องขุนชาง
ขุนแผนและสามารถใช
บริบทสรางความเขาใจ
ในการอานโดยการสรุป
ความแปลความตีความ
จากเรื่องที่อาน

1.หลักการอานจับ
ใจความสําคัญ
2. ประวัติผูแตง ที่มา
จุดมุงหมายและเรื่อง
ยอจากเรื่องขุนชาง
ขุนแผน

1. ลักษณะของ
กลอนสุภาพและกลอน
เสภา
2. หลักการอาน
กลอนสุภาพและกลอน
เสภา
3. ขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกว
แตงงานกับนางพิม
1. ขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกว
แตงงานกับนางพิม
2. การจับใจความ
สําคัญ

1.ประเมินการเขียน
จับใจความสําคัญจาก
ประวัติผูแตง   ที่มา
จุดมุงหมายและ
เนื้อเร่ืองยอจากเรื่อง
ขุนชางขุนแผน

1. ประเมินการอาน
ทํานองเสนาะกลอน
สุภาพและกลอนเสภา

1. ประเมินการเขียน
สรุปความเรื่องขุนชาง
ขุนแผนในประเด็น
- ใจความสาํคญัของเรือ่ง
- คําศัพทที่ควรรู
- สํานวนที่นาสนใจ
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แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัด
และประเมินผล

         4

         5

        6

        7

1. อานวรรคดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจ
วรรณคดี โดยพิจารณา
คุณคาดานวรรณศิลป
เนือ้หา สังคมและการนาํไปใช

1.อานวรรคดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจ
วรรณคดี  โดยพิจารณา
คุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหา สังคมและการนํา
ไปใชดวยการพูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็น

1. อานวรรคดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจ
วรรณคดี  โดยพิจารณา
คุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหา สังคมและการนํา
ไปใชดวยการพูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็น

1. อานวรรคดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจวรรณ
คดี  โดยพิจารณาคุณคา
ดานวรรณศิลป เนื้อหา
สังคมและการนําไปใช
ดวยการพูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น

1. การพูดรายงาน
2. มารยาทในการพูด
และฟง
3. ขุนชางขนุแผนตอน
พลายแกวแตงงานกบันางพมิ

1. หลักการพินิจ
วรรณคดี
2. ขุนชางขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม

1. สุนทรียภาพของ
บทรอยกรอง
2. การพินิจวรรณคดี
ดานวรรณศิลป
3. ขุนชางขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม

1. การพินิจวรรณคดี
ดานเนื้อหา
2. ขุนชางขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม
3. มารยาทในการพูด

1. ประเมินการพูด
รายงาน

1. ประเมินการ
สรุปเร่ืองดวยแผนที่
ความคิด

1. ประเมินการ
เขียนพินิจวรรณคดี
ดานวรรณศิลป

1. ประเมินการ
เขียนพินิจวรรณคดี
ดานเนื้อหา
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แผนการ
จัดการเรียนรูที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู การวัด
และประเมินผล

        8

        9

        10

1.อานวรรณดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจ
วรรณคดี โดยพิจารณา
คุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหา สังคมและการนํา
ไปใชดวยการพูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็น

1. อานวรรคดีที่กําหนด
และใชหลักการพินิจ
วรรณคดี โดยพิจารณา
คุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหา สังคมและการนํา
ไปใชดวยการพูดและ
เขียนแสดงความคิดเห็น

1. เมื่ออานวรรณคดีหรือ
เร่ืองราวตาง แลว
สามารถนําเสนอความรู
ความคิด วิเคราะหและ
ประเมินคาเกี่ยวกับเหตุ
การณ อยางมีเหตุผลโดย
ใชภาษาอยาง
ถูกตอง

1. การพินิจวรรณคดี
ดานสังคม
2. ขุนชางขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม

1. การพินิจวรรณคดี
ดานสังคม
2. ขุนชางขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม

1.  ขุนชางขุนแผน ตอน
พลายแกวแตงงานกับ
นางพิม

1. ประเมินการ
ทํางาน

กลุมของนักเรียน
ตามแบบประเมิน

1. ประเมินกา
พูดนําเสนอการ
พินิจวรรณคดีดาน
สังคม

1.  ประเมินความรู
เร่ืองขุนชาง
ขุนแผนตอน
พลายแกวแตงงาน
กับนางพิม    จาก
การทําแบบ
ทดสอบ  จํานวน
40  ขอ

2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  และกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อปรับปรุงแกไข
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2.6  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน     ตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อปรับปรุงแกไข

2.7  นําขอมูลของผูเชี่ยวชาญมาหาคา  IOC  ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต  0.5 – 1.00 
แสดงวาสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา จาการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  พบวา  ความ         
สอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคมีคา เทากับ 1.00

2.8  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ   ไปทดลองกับกลุมควบคุม
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ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ

แผนภูมิที่ 2    การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ

ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
จากเอกสาร ตํารา  งานวิจัย คูมือครู

ของกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดเนื้อหาสาระภาษไทย/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง

และความสอดคลองกับจุดประสงค

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหถูกตอง

นําแผนจัดกาเรียนรูไปใชกับกลุมควบคุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75

3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
เร่ืองขุนชางขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนขอสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ  เพื่อคัดเลือกไวใช  
จํานวน  40  ขอ    โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

3.1  ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ
3.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู แลวสรางตารางวิเคราะหขอสอบ
3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามตารางวิเคราะห    ขอสอบ

แบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนแบบทดสอบปรนัยแบบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  60  ขอ
3.4 นําแบบทดสอบจํานวน  60  ขอ  ที่สรางขึ้น เสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยา

นิพนธตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู   แลวนําไป
ปรับปรุงแกไข

3.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว    ใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน    และการวัดผล
จํานวน  3  ทาน  พิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู    
นําขอมูลของผูเชี่ยวชาญมาหาคา  IOC  แลวเลือกขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 0.5 ถึง 1.00  แสดงวา
สอดคลองกับและครอบคลุมเนื้อหา   จากการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา  ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) เทากับ  0.95 นําแบบทดสอบไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

     3.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช  (Try out)    กับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2  โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  จํานวน  50  คน  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง     เพื่อหาคา
อํานาจจําแนก ( r )  และคาความยากงาย ( P )  ของขอสอบเปนรายขอแลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา 
P  ต้ังแต .20 ถึง.80  และคา  r  ต้ังแต  .20 - 1.00  แลวคัดไว  40  ขอ  ซึ่งคาของความยากงายอยู
ระหวาง  0.36  ถึง  0.80  และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 ถึง 0.41

3.7  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียน  จากขอสอบ
จํานวน  40  ขอ โดยใชสูตร  KR20  ของ  Kuder - Richardson (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  
2543  : 215)   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.72

3.8 นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณไปทดลองใชกับกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
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4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

4.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม  ตามวิธีการของลิเคอรท  จากเอกสาร  ตํารา  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสอบถามความคิดเห็น

4.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ในดาน
การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนของครู  จํานวน  20  ขอ ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  
( Rating scale)  5  ระดับ   คือ เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง แลวนําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบหาคุณภาพในดานความสอดคลอง
และขอบขายของแบบสอบถาม แลวนําไปปรับปรุงแกไข

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่แกไขปรับปรุงแลว    ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา
ไทยและวัดผล  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความสอดคลองและขอบขายของแบบสอบถาม     
โดยการหาคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ขอที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.5 – 1.00 แสดงวาแบบสอบถาม
สอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา

4.4 นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมทดลอง

เกณฑการสรุปความหมายของการประเมินผลความคิดเห็นของนักเรียนมีดังตอไปนี้
  คาเฉลี่ย                     สรุปการประเมินผล
4.51 – 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง
3.51 – 4.50 เห็นดวย
2.51 – 3.50 ไมแนใจ
1.51 – 2.50 ไมเห็นดวย
1.00 – 1.50 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

(บุญชม  ศรีสะอาด 2537 : 161)

ขั้นดําเนินการทดลอง
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้น

ตอนดังนี้
1.  ผูวิจัยสุมตัวอยางจากประชากร  จํานวน  8  หองเรียน   โดยนําคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2545
ทั้ง 8 หอง  มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาไดคาใกลเคียงกัน     จากนั้นใชการ
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สุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling)  โดยจับฉลากจากนักเรียนทั้ง 8 หอง  เปนกลุม
ทดลอง   1  หอง คือ หอง 2/2    จํานวน  30  คน  กลุมควบคุม  1  หอง  คือหอง  2/4 จํานวน  30  
คน  รวมเปน  60  คน

2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  40  ขอ  ไปทดสอบกอนเรียน (Pre – test)  
ทั้งนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

3. สอนกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สวนกลุมควบคุมสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  กลุมละ  10  ชั่วโมง

4. หลังเสร็จส้ินการทดลองทดสอบดวยขอสอบชุดเดิม  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลอง ( Post – test )  กับนักเรียนทั้งสองกลุม

5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ไปใชกับกลุมทดลอง

6. นําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความคิด
เห็นมาวิเคราะหทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมติฐาน

7. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

ขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทดลอง
การวิเคราะหขอมูล  .ในประเด็นตอไปนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101 ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน

ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.  หาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation)
2. ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  ( One – Way  Analysis  of   Covariance  -

ANCOVA)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ือง ขุนชางขุนแผน 
ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ  โดยใชคะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท  32101  ภาษาไทย  เร่ือง
ขุนชางขุนแผน   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ      ในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง    ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอ
มูลตามลําดับดังนี้

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ืองขุนชาง
ขุนแผน  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจดัการเรยีนรูแบบบูรณาการ   
วิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ท 32101  ภาษาไทย    เร่ืองขุนชาง

ขุนแผน  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ

ตารางที่  1  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ท 32101  ภาษาไทยเรื่อง ขุนชาง
                 ขุนแผน  กอนและหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
วิธีสอน N คะแนนเต็ม X S.D. คะแนนเต็ม X S.D.

แบบปกติ
(กลุมควบคุม)
บูรณาการ
(กลุมทดลอง)

30

30

40

40

14.30

20.10

4.356

4.088

       40

       40

24.00

26.90

4.749

4.405

จากตารางที่ 1  ปรากฏผลวา  กอนการทดลองนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติมีคะแนนเฉลี่ย   14.30  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   4.356   นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการมีคะแนนเฉลี่ย   20.10  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.088 และหลังการทดลอง
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นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย 24.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
4.749   นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีคะแนนเฉลี่ย  26.90  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  4.405

จากการทดสอบกอนเรียนกลุมที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติและกลุมที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีคะแนนเฉลี่ยไมเทากัน แสดงวาพื้นฐานของผูเรียนไมเทากัน

ตารางที่   2   การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
    การจัดการเรียนรูแบบปกติ

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F P
คะแนนกอนเรียน
(ตัวแปรรวม)
ระหวางกลุม(ตัวแปรอิสระ)
ภายในกลุม (สวนที่เหลือ)

146.170

     3.319
 872.530

      1

      1
     57

146.170

    3.319
  15.308

   9.549

   0.217

  .003

 0.643

               รวม  1022.019       59
P <  .05

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนวิชาภาษาไทยของกลุมที่เรียนดวยการ     
จัดการเรียนรูแบบปกติกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05  แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ืองขุนชางขุนแผน
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ตารางที่   3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  30  คน  ที่มี
      ตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิชาภาษาไทยเรื่องขุนชางขุนแผน

ขอที่               ขอความที่แสดงความคิดเห็น X S.D. ความหมาย

   1

   2

   3

   4

   5

   6

    7

    8

    9

   10

ดานกิจกรรมการเรียน

นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดมากยิ่งขึ้น

เปดโอกาสใหนักเรียน เรียนและคนควาอยางมีอิสระ

กิจกรรมทําใหนักเรียนเขาใจกระบวนการทํางานมากขึ้น

เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถในการเรียน

มากขึ้น

กิจกรรมทําใหนักเรียนมีความสุขตอการเรียน

มีกระบวนการที่ทาทายความสามารถของนักเรียนอยาง

เต็มที่

ทําใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น

ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น

กิจกรรมชวยใหเห็นความสัมพันธระหวางวิชาไดชัดเจน

กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการนาสนใจ

3.93

4.00

3.75

3.82

3.88

4.08

3.91

3.86

4.02

3.97

0.49

0.42

0.61

0.60

0.68

0.47

0.47

0.51

0.49

0.61

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

                         รวม 3.92 0.54 ระดับดี
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ตาราง  (ตอ)
ขอที่ ขอความที่แสดงความคิดเห็น X S.D. ความหมาย

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

ดานวิธีสอนของครู

ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี

ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการทํางานรวมกับผู

อ่ืนมากขึ้น

ทําใหนักเรียนรูจักตัดสินใจและแกปญหาในการ

ทํางานไดดีข้ึน

ทําใหนักเรียนประเมินความสามารถของตนเองได

มากขึ้น

ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติงานและอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดดี

ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการศึกษาคนความาก

ข้ึน

ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวม

ชั้นไดดี

ทําใหเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน

ทําใหนักเรียนเขาใจและสามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดมากขึ้น

3.88

3.91

3.88

3.88

3.97

4.02

3.91

3.97

4.11

3.95

0.57

0.47

0.49

0.64

0.58

0.61

0.63

0.62

0.45

0.47

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

                            รวม 3.94 0.55 ระดับดี
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จากตารางที่ 3    แสดงวา  นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  โดยเห็นดวยในระดับดี   ทั้ง 10  ประเด็น  เมื่อพิจารณาประเด็นยอย  พบวา  
ประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีกระบวนการที่ทาทายความ
สามารถของนักเรียนอยางเต็มที่  ( X =4.08) มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ กิจกรรมชวยใหเห็นความ
สัมพันธระหวางวิชาไดชัดเจนขึ้น ( X = 4.02)      สวนประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดี  
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  มี  1  ประเด็น   คือ  กิจกรรมทําใหนักเรียนเขาใจกระบวนการทํางานมากขึ้น  
( X  = 3.75)

ดานวิธีสอนของครู  จากตาราง ที่ 3  แสดงวา   นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวม  
ตอวิธีสอนของครู  โดยเห็นดวยในระดับดี   ทั้ง  10  ประเด็น  เมื่อพิจารณาประเด็นยอย  พบวา  
ประเด็นที่นักเรียนมีความเห็นในระดับดี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  วิธีสอนทําใหเห็นความสําคัญ
ของวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน  ( X  = 4.11)  คาเฉลี่ยรองลงมาคือ ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ( X =  4.02) สวนประเด็นที่นักเรียนมีความเห็นในระดับดี คาเฉลี่ยนอยที่สุด มี  3  ประเด็น  
คือทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี( X  =3.88) ทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานและแกปญหา
ไดดีข้ึน ( X =  3.88) ทําใหนักเรียนประเมินความสามารถของตนเองไดมากขึ้น  ( X =  3.88)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชา ท 32101 ภาษาไทย  เร่ือง
ขุนชางขุนแผนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ  เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ( Quasi - Experimental  Research )  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา  ท 32101  ภาษาไทย     เร่ืองขุนชาง
ขุนแผน    ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ    และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนเสนา 
“เสนาประสิทธิ์”    อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ปการศึกษา  2546   ไดมาโดยการ
สุมอยางงาย (Simple  Random  SamPling)  ใชการจับฉลาก เปนกลุมทดลอง  1  หอง ไดแก  
หอง 2/2   และกลุมควบคุม  1  หอง   ไดแก   หอง 2/4   หองละ  30  คน     รวม  60  คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและแผน
การจัดการเรียนรูแบบปกติ  วิชา ท 32101  ภาษาไทย  จํานวน  10  แผน  ระยะเวลา  10  ชั่งโมง  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย  1 ชุด  จํานวน  40  ขอ  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  จํานวน  20  ขอ  การวิเคราะห
ขอมูลจําแนกเปน  2  ประเด็น คือ    (1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ท 32101  
ภาษาไทย เร่ืองขุนชางขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม   ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  (2)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2   ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติพื้นฐาน  คือ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  (One – Way  Analysis  of  Covariance -
ANCOVA )  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ท 32101  ภาษาไทย  เร่ือง ขุนชางขุนแผน  
ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ
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สรุปผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101  ภาษาไทย   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  2  ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการจัด

การเรียนรูแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101  ภาษาไทย เร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอน
พลายแกวแตงงานกับนางพิม   ไมแตกตางกัน

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวิชา  ท  32101  ภาษาไทย เร่ืองขุนชางขุนแผน

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีความ     
คิดเห็นตอการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู   อยูในระดับดี

อภิปรายผล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา  ท 32101   ภาษาไทย     เร่ืองขุนชาง

ขุนแผน   ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ

ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก
กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ท 32101  ภาษาไทย เร่ืองขุนชาง
ขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม   ไมแตกตางกัน  ซึ่งอาจเปนเพราะสาเหตุดังตอไปนี้

1.1 ผูวิจัยจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมทดลองดวยกระบวนการกลุมเปนสวนใหญ
โดยมอบหมายงานใหผูเรียนไปศึกษาคนควาและมาแสดงความคิดเห็นรวมกันผูเรียนยังไมมีทักษะ
ในการคนควาและการแสดงความคิดเห็น ทําใหการคนควาและการแสดงความคิดเห็นภายในกลุม
ไมกวางขวางเทาที่ควร ผูเรียนจึงรับความรูไมเต็มที่  อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง    ไมแตกตางกัน

1.2  แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก  ผูวิจัยไดสอดแทรกเนื้อหาของ
กลุมสาระสังคมศึกษา เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยาโดยเลือกมาเพียงบางประเด็นที่เกี่ยว
ของเทานั้น     ดังนั้นเนื้อหาสวนใหญในแผนการจัดการเรียนรูของสองกลุมจึงมีความคลายคลึงกัน      
นาจะทําใหความรูของผูเรียนทั้งสองกลุมมีความใกลเคียงกัน

1.3 การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ท 32101  ภาษาไทย  
เร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม   เปนการประเมินเรื่องราวในเรื่องขุนชาง
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ขุนแผน  มากกวาที่จะเนนการประเมินวิชาประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา  ฉะนั้นผูเรียนของสองกลุม
จึงนาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยที่ใกลเคียงกัน

1.4  ผูเรียนทั้ง 2 กลุม มีพื้นฐานความรูที่ดี ทั้งในดานประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา 
รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยอยุธยา เนื่องจากเปนการเรียนในเรื่องที่ใกลตัวของ       
ผูเรียน  โดยเฉพาะการเรียนในปจจบัุนเนนใหเห็นความสําคัญของทองถิ่น   อาจเปนสิ่งหนึ่งที่ทําให
ผูเรียนไดรับความรูดานประวัติศาสตรจากครู  - อาจารยของกลุมสาระอื่น ๆ ดวย    รวมทั้งการได
รับความรูจากแหลงเรียนรูที่นาสนใจในทองถิ่น  ไดแก  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และศูนยประวัติ
ศาสตรไทยสมัยอยุธยา  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานดานประวัติศาสตรไทยสมัย
อยุธยาที่ใกลเคียงกัน  ผลที่ตามมาคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองไมแตกตางกัน

ผลการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคลองกับงานวิจัยของพิษณุ  เดชใด ( 2540 : บทคัดยอ )  ที่
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
วิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบบูรณาการที่ใชเทคนิคการพัฒนาอยางยั่งยืน  พบวา  นักเรียนที่
เรียนดวยการสอนแบบบูรณาการกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนไมแตกตางกัน   และสอดคลองกับงานวิจัยของ  พลศักดิ์  ฉายศรีศิริ ( 2541 : บทคัดยอ)  
ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการ
สอนแบบเทคนิคพยากรณ  การสอนแบบบูรณาการ  และการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนไมแตกตางกัน  มีเจตคติตอการเรียนวิชาศิลปศึกษา  ไมแตกตางกัน  แตนักเรียนที่เรียน
โดยใชการสอนแบบบูรณาการมีคะแนนผลการเรียนเพิ่มข้ึน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   มีความคิด

เห็นในเชิงเห็นดวย    ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และวิธีสอนของครู  อยูในระดับดี  โดยนักเรียน
มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ  ในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ทาทายความสามารถของนักเรียนอยางเต็มที่มากที่สุด อาจเนื่องมาจากผูวิจัยจัดกระบวนการเรียน
รูแบบบูรณาการ   ดวยวิธีการเรียนที่หลากหลาย  เชน   กระบวนการกลุม  การเรียนแบบรวมมือ     
การอภิปรายภายในกลุมการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ชวยใหผูเรียนตองใชความคิดอยูตลอดเวลา     
และฝกทักษะการอานและการเขียนควบคูกันไปดวย ความคิดเห็นรองลงมา   คือกิจกรรมการเรียน
ชวยใหเห็นความสัมพันธระหวางวิชาไดอยางชัดเจน  ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

แบบบูรณาการ ผูวิจัยไดสอดแทรกเนื้อหาของประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา  รวมทั้งขนบธรรม
เนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยาในการศึกษาวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ดวย       
ชวยใหผูเรียนผสมผสานความรูของทั้งสองวิชาเขาดวยกันอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ลักษณะการจัดการ
เรียนรูดังกลาวสอดคลองกับความคิดของวัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 46) ที่กลาววา   “ลักษณะ
ของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควรจัดเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน  
เพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดประโยชนสูงสุด การจัดการเรียนรูจะเนนองครวมของเนื้อหามากกวา
องคความรูของแตละวิชาและเนนการสรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาของครู”       
สวนกิจกรรมการเรียนรู ที่นักเรียนมีความคิดเห็นในเชิงเห็นดวย   นอยที่สุด   คือ  ทําใหนักเรียนเขา
ใจกระบวนการทํางานมากขึ้น  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม พบวานักเรียนบางคน
ขาดความรับผิดชอบ  การทํางานกลุมจึงลาชาและไมดีเทาที่ควร

ดานการสอนของครู   นักเรียนมีความคิดเห็นดานการสอนของครู  อยูในระดับดี  ทั้ง  10  
ประเด็น   โดยการสอนของครูทําใหเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึน มากที่สุด     อาจ
เปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและผูเรียนเรียนในสิ่งที่ใกลตัว   สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดชวยใหนักเรียน
พอใจและมีความรูสึกที่ดีตอวิชาภาษาไทยมากขึ้น สวนประเด็นที่นักเรียนพอใจ นอยที่สุด คือ    
นักเรียนเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี นักเรียนรูจักตัดสินใจและแกปญหาการทํางานไดดีข้ึนและ       
นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองมากขึ้น ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการศึกษาเนื้อหาดวย
ตนเองอาจทําใหนักเรียนสับสน   และนักเรียนยังไมเคยชินกับการประเมินตนเอง  ครูควรชวยสรุป
บทเรียนทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมศึกษาคนควา  หรือ  ศึกษาเนื้อหาดวยกระบวนการกลุมจะชวย
ใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น     ควรฝกและเปดโอกาสใหนักเรียนประเมินตนเอง

การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  เชน  กระบวนการ
แสวงหาความรู  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุม   รูจักแบงงานและภาระหนาที่ของตนเอง     
ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และมีการเชื่อมโยงการเรียนรูที่สัมพันธกันนํามาจัดการ
เรียนรูไปดวยกัน   ทําใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในระดับดี  ตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจินดา  ศรีกุลบุตร ( 2544  :  บทคัดยอ )   ที่ศึกษาเจตคติของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  ตอรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  พบวา  กลุมทดลอง
ที่สอนดวยการสอนแบบบูรณาการมีเจตคติสูงกวากลุมที่สอนดวยการสอนแบบปกติ  อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของพิษณุ  เดชใด (2540 :  8)  ที่ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชา
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สังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการที่ใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน  พบวา  นักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนแบบบูรณาการกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู  มีเจตคติตอส่ิงแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเองทุกคาบ  ทําใหผูวิจัยพบขอสังเกตซึ่งจะนํา

เสนอในรูปของขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประโยชนตอการวิจัยครั้งตอไป
1.   ขอเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในระดับมัธยมศึกษามักทําไดยาก เนื่องจาก
การเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  แยกรายวิชาออกจากกัน  คือ ตางคนตางสอน 
ในรายวิชาของตน  เมื่อตองมีการสรางความสัมพันธระหวางวิชาจึงทําไดยาก   โรงเรียนควรมีสวน
สรางความตระหนักและผลักดันใหเกิดการบูรณาารการขึ้นในหลักสูตรเพื่อประโยชยสูงสุดของ     
ผูเรียน

1.2 ผูสอนควรทําความเขาใจรูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการอยางถูกตองและ
ชัดเจน  จะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูนาสนใจและมีประสิทธิภาพ

1.3 ผูสอนควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกอน
เรียนและหลังเรียน นั้น  ผูเรียนควรทําขอสอบอยางตั้งใจโดยเฉพาะการทําขอสอบกอนเรียนจะชวย
ใหผูสอนทราบวาผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนมากนอยเพียงใด     และตั้งใจทําขอสอบหลังเรียนเพื่อผู
สอนจะไดทราบการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางถูกตอง

2.   ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํารูปแบบการสอนบูรณาการแบบอื่น ๆ   เชน บูรณาการแบบคูขนาน       

บูรณาการแบบสหวิทยาการ   และแบบสอนเปนทีม  ไปทดลองใชกับเนื้อหาวิชาตางๆ บาง   เพื่อ
จะไดผลของการวิจัยใหม ๆ

2.2 ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรูโดยวิธีบูรณาการ  วาผูเรียนมี
ความคงทนมากนอยเพียงใด
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 1

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา    1   ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระภาษาไทย สาระที่ 1 : การอาน
     สาระที่ 3 : การฟง  การดูและการพูด
     สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 3.1,  ท 5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีพื้นบานเรื่อง ขุนชางขุนแผนอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็ว โดยสามารถ
อานจับใจความสําคัญ  ตอบคําถาม  และนําเสนอขอความจากเรื่องที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
1.  อานไดคลองและเร็วตามเวลาที่กําหนด
2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. พูดนําเสนอความรูจากเรื่องที่อานได

6. สาระการเรียนรู
1.  การอานจับใจความสําคัญ

 2.  ประวัติผูแตง
 3.  ที่มาและจุดมุงหมายของเรื่อง   ที่มาของการขับเสภา

4.  เนื้อเร่ืองยอกอนถึงตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
7. กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนดูภาพพิธีแตงงานจากบทเรียน    และสนทนารวมกันวาเปนพิธีแตงงานใน

สมัยใด ควรอยูในวรรณคดีเร่ืองใด  โดยสังเกตจากการแตงกายของบุคคลในภาพ
2. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองและแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ
3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 40 ขอ จากเรื่องขุนชางขุนแผนประมาณ 30 นาที
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ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ ประมาณ  5  นาที  จากนั้น

จึงสอบถามความรูที่ไดจากการอานวาใจความสําคัญคืออะไร หลักการอานจับใจความสําคัญ
เปนอยางไร   แลวสรุปคําตอบของนักเรียนเพื่อใหเขาใจตรงกัน

2.  นักเรียนแบงกลุม   กลุมละ  5  คน    แขงขันกันศึกษา  ประวัติผูแตง และบทนําเรื่อง
ขุนชางขุนแผน  จากหนังสือทักษสัมพันธ เลม 2  ภายในเวลา  15  นาที   กลุมใดเสร็จกอนจะ
ไดรับการชมเชยและปรบมือ

3.  นักเรียนทุกกลุม ชวยกันเขียนสรุปบทนําเรื่อง ดวยภาษาที่สละสลวย  โดยมีครูคอย
ใหคําแนะนํา แกไข

4.  สุมตัวอยาง1 – 2 กลุม นําเสนอความรูจากขอความที่เขียนสรุปใหเพื่อน ๆ ฟง  จาก
นั้นครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นการนําเสนอความรู    แกไขหรือเพิ่มเติมเร่ืองให
ถูกตองและสมบูรณ

ข้ันสรุป
1.  นักเรียนทุกคนจัดทําแผนผังครอบครัวของตัวละครจากเรื่องขุนชางขุนแผน  ลงสมุด

8.  ส่ือการเรียนรู
1.   ใบความรูเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ
2. ภาพพิธีแตงงานพลายแกว
3. บทนําเรื่อง ขุนชางขุนแผน    ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

9. การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน – การเขียนสรุปความจากเรื่อง
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน – แบบประเมินการเขียนสรุปความ
3. ประเด็นการประเมิน – 1. ความถูกตองของการใชภาษา

2. ความถูกตองของเนื้อหา
3. นําเสนอและสงงานทันเวลา

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
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11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                         ผูสอน
         (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรูเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 1

ผูแตง  
เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ประวัติผูแตง   
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนพระมหากษัตริย องคที่  2 ในพระบรมราช

จักรีวงศทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและ
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิมวา  “ฉิม”  ทรงพระราชสมภพ  พ.ศ. 2310  ข้ึนครอง
ราชยเมื่อ   พ.ศ.  2352  และครองราชยอยูเปนเวลา  16  ป

เมื่อไดสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ   พระบรมชนกไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรตอมาไดรับพระราชทานอุปราชาภิเษกเปนกรมพระ
ราชวังบวรสถานมงคล

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงมีพระอัจฉริยะเปนพิเศษทางศิลปะ ทั้งใน
ดานปฏิมากรรม  สถาปตยกรรมวรรณคดี  ดนตรี  และนาฏศิลป  ทรงพระราชนิพนธบทละครนอก 
เร่ือง  ไชยเชษฐ   สังขทอง   มณีพิชัย   ไกรทอง   คาวี    บทละครในเรื่อง อิเหนา  รามเกียรติ์  บท
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน  บทพากยรามเกียรติ์ ตอน นางลอย  
เอราวัณ  นาคบาศ  พรหมาสตร  เสด็จสวรรคตเมื่อ  พ.ศ. 2367  พระชนมายุ  58  พรรษา

ทํานองแตง
เปนกลอนเสภา

จุดมุงหมายในการแตง
เพื่อใชในการขับเสภาและเพื่อใหผูอานไดศึกษาวรรณคดีที่เปนวรรณคดีมรดก      ซึ่ง

ถายทอดชีวิตและความเปนอยูรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในสมัยอยุธยา
ที่มาของเรื่อง

เร่ืองขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดีมรดกของไทย  ที่นักกลอนหลายทานในสมัยกรุงศรี
อยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5  แหงกรุงรัตนโกสินทรรวมกันแตงขึ้น    เร่ืองนี้เกี่ยวของกับชีวิตความเปน
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อยูของคนไทยพื้นบานในสมัยกอน  ใชวิธีการถายทอดสืบตอกันมาเปนนิทาน  จนกระทั่งมีผูคิดวิธี
การเลาเรื่องดวยการขับเสภาเปนลํานําเพื่อใหไพเราะและนาฟง

เนื้อเรื่องกอนถึงตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
เสภาเรื่องนี้เปดเรื่องดวยการเลาถึงกําเนิดของตัวละครสําคัญสามตัว คือ ขุนชาง ขุนแผน 

และนางพิม  โดยเลาวา  พลายแกวเปนลูกของขุนไกรพลพายกับนางทองประศรี ขุนไกรถูกประหาร
ชีวิตเพราะมีความผิดที่ไดฆากระบือเปนจํานวนมากหนาพระที่นั่งเมื่อคร้ังเสด็จประพาสเพื่อจับ
กระบือที่เมืองสุพรรณ    มารดาจึงพาไปอยูกับญาติที่กาญจนบุรี ขุนชางเปนขุนศรีวิชัยกับนางเทพ
ทอง  บิดาถูกโจรฆาตาย   นางพิมพิลาไลย  เปนลูกของพันศรโยธากับนางศรีประจัน  บิดาเปนไข
ถึงแกความตาย

ทั้งพลายแกว  ขุนชางและนางพิมพิลาไลย   เปนเพื่อนเลนกันมาต้ังแตเด็ก  พลายแกวได
บวชเปนสามเณรและเลาเรียนวิชาที่กาญจนบุรี ตอมายายมาอยูวัดปาเลไลยกเมืองสุพรรณบุรี      
สวนขุนชางแตงงานกับนางแกนแกวไดปกวาภรรยาก็ตาย นางพิมพบกับเณรแกวที่วัดปาเลไลยก
เมื่อคราวไปทําบุญกับมารดา  ตางก็จํากันไดจึงมีจิตผูกพันรักตอกัน  ตอมาไดนางสายทองพี่เลี้ยง
ของนางพิมเปนสื่อนัดแนะจนเณรแกวไดเสียกับนางพิม  เมื่อถูกสมภารไลออกจากวัดปาเลไลยกก็
ไปอยูกีบสมภารคงวัดแค  และไดเลาเรียนวิชาไสยศาสตรหลายอยางตอมาเมื่อทราบวาขุนชางได
มาสูขอนางพิมเณรแกวจึงลาอาจารยสึกแลวใหมารดามาสูขอนางพิมและแตงงานกันตาม
ประเพณี
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สาระการเรียนรู เรื่อง  การอานจับใจความสําคัญ
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 1

การอานจับใจความสําคัญ
การอานเพื่อจับใจความสําคัญเปนการอานที่ชวยใหการอานแบบตางๆ ไดผลดีมี       

ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได  ไมวาจะเปนการอานแบบใดก็ตาม ถาผูอานไมสามารถจับใจ
ความสําคัญของเรื่องที่อานได  ไมรูวาเรื่องที่อานนั้น ผูเขียนกลาวถึงอะไร   ก็จัดวาการอานครั้งนั้น
ประสบความลมเหลว  ผูอานจึงควรฝกตนเองใหอานหนังสือแลว สามารถจับใจความสําคัญของ
เร่ืองที่ตนอานไดถูกตอง    ตรงประเด็นและรวดเร็ว

ใจความสําคัญ คือ ความคิดสําคัญของผูเขียนที่แสดงไวในงานเขียน  ถาผูอานจับความ
คิดของผูเขียนได  ก็จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

การอานจับใจความสําคัญ  ควรมีขอคํานึงดังตอไปนี้
1.  ผูอานตองมีความสนใจ และมีสมาธิอยางแทจริง  มิฉะนั้นก็อาจไมเขาใจขอความที่

อานหรือตองใชเวลานาน กวาจะเขาใจ
2.  ผูอานตองมีพื้นความรูในเร่ืองที่อาน  ถาไมมีพื้นความรูเลย    ก็อาจจะตีความหมาย

ของขอความผิดพลาดไดงาย

หลักการอานเพื่อจับใจความสําคัญ  มีดังนี้
1. อานผาน ๆ โดยตลอด  เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นวาดวยเรื่องอะไรบาง    จุดใดที่เห็นวาเปน

จุดสําคัญของเรื่อง
2. อานโดยละเอียดโดยอานตลอดอีกครั้ง  ทําความเขาใจใหชัดเจนและเห็นความ

สัมพันธระหวางความคิดตาง ๆในเรื่อง  โดยอาจมีการขีดเสนใตขอความที่เห็นวาสําคัญไวดวยก็ได
3. อานซ้ําเฉพาะตอนที่ไมเขาใจ  ควรตรวจสอบความเขาใจในบางแหงใหแนนอน  ควร

ทําความเขาใจศัพท สํานวนจากเรื่องดวย
4. ทดสอบความเขาใจดวยการตอบคําถามสั้น ๆ    เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องและใจ

ความสําคัญ เชน ถามวาเรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม เปนตน
5. พยายามจับใจความในแตละยอหนาใหไดดวยการหาประโยคหลักที่เปนความคิด

สําคัญของยอหนา  ซึ่งจะอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังนี้
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5.1 ประโยคแรกของยอหนา
5.2 ประโยคกลาง ๆ ของยอหนา
5.3 ประโยคทายของยอหนา
5.4 ประโยคขึ้นตนและประโยคทายของยอหนา
5.5 ผูอานสรุปข้ึนเองจากการอานทั้งยอหนา  ในกรณีที่ใจความสําคัญอยูรวม ๆ

กันในความคิดยอย ๆ โดยไมมีขอความที่เปนประโยคหลัก
6.  เรียบเรียงใจความสําคัญดวยภาษาของตนเอง  และอาจเรียงลําดับเนื้อหาใหมเพื่อ

ใหเขาใจเรื่องไดขัดเจนที่สุด  ( โดยอาจใหรายละเอียดที่จําเปนของใจความสําคัญเพิ่มเติม เพื่อให
ไดเนื้อความที่สมบูรณ )

ตัวอยางการอานจับใจความสําคัญ
สมัยกอนคนมีความเชื่อวา บาปเคราะหอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนนั้นสามารถ

ถายโอนไปยังสิ่งอื่นได  จึงคิดปนดินใหเปนตุกตา แลวนําไปตัดศีรษะ  จึงเกิดมีตุกตาเสียกบาลที่
ชาวบานมักทิ้งไวริมทางหรือทางแยก  ตุกตาเสียกบาลเหลานี้จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงในอิริยา
บทตาง ๆ ถาเปนหญิงจะเกลาผมมวย มีจุก เปลือยอก นั่งตัวตรง อุมทารกไวแนบอก พนมมือทั้ง
สองขางถือดอกไม สวนชายจะปนใหหัวแบน แกมตุยคลายอมหรือเคี้ยวหมากหรือเมี่ยงมือจะอุมไก
ชนหรือปลากัด

(ตุกตาเสียกบาล : 3 นาทีมีสาระ)

ใจความสําคัญ  :   สมัยกอนคนมีความเชื่อวา  บาปเคราะห อันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคนนั้น
สามารถถายโอนไปยังสิ่งอื่นได
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ใบความรู  เรื่อง  การอานจับใจความสําคัญ
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 1

การอานจับใจความสําคัญ
ใจความสําคัญ คือ ความคิดสําคัญของผูเขียนที่แสดงไวในงานเขียน  ถาผูอานจับความ

คิดของผูเขียนได  ก็จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

หลักการอานเพื่อจับใจความสําคัญ  มีดังนี้
1. อานผาน ๆ โดยตลอด  เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นวาดวยเรื่องอะไรบาง  จุดใดที่เห็นวาเปน

จุดสําคัญของเรื่อง
2. อานโดยละเอียด    โดยอานตลอดอีกครั้ง    ทําความเขาใจใหชัดเจนและเห็นความ

สัมพันธระหวางความคิดตาง ๆในเรื่อง  โดยอาจมีการขีดเสนใตขอความที่เห็นวาสําคัญไวดวยก็ได
3. อานซ้ําเฉพาะตอนที่ไมเขาใจ  ควรตรวจสอบความเขาใจในบางแหงใหแนนอน  ควร

ทําความเขาใจศัพท สํานวนจากเรื่องดวย
4. ทดสอบความเขาใจดวยการตอบคําถามสั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องและใจความ

สําคัญ เชน ถามวาเรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม เปนตน
5. พยายามจับใจความในแตละยอหนาใหได ดวยการหาประโยคหลักที่เปนความคิด

สําคัญของยอหนาใจความสําคัญจะอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังนี้
5.1  ประโยคแรกของยอหนา
5.2  ประโยคกลาง ๆ ของยอหนา
5.3 ประโยคทายของยอหนา
5.4 ประโยคขึ้นตนและประโยคทายของยอหนา
5.5 ผูอานสรุปข้ึนเองจากการอานทั้งยอหนา  ในกรณีที่ใจความสําคัญอยูรวม ๆ

กันในความคิดยอย ๆ โดยไมมีขอความที่เปนประโยคหลัก
6. เรียบเรียงใจความสําคัญดวยภาษาของตนเอง    และอาจเรียงลําดับเนื้อหาใหมเพื่อ

ใหเขาใจเรื่องไดขัดเจนที่สุด  (โดยอาจใหรายละเอียดที่จําเปนของใจความสําคัญเพิ่มเติม เพื่อให
ไดเนื้อความที่สมบูรณ )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

ตัวอยางการอานจับใจความสําคัญ
สมัยกอนคนมีความเชื่อวา บาปเคราะหอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนนั้นสามารถ

ถายโอนไปยังสิ่งอื่นได  จึงคิดปนดินใหเปนตุกตาแลวนําไปตัดศีรษะ  จึงเกิดมีตุกตาเสียกบาลที่
ชาวบานมักทิ้งไวริมทางหรือทางแยก  ตุกตาเสียกบาลเหลานี้จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงในอิริยา
บทตาง ๆ ถาเปนหญิงจะเกลาผมมวย มีจุก เปลือยอก นั่งตัวตรง อุมทารกไวแนบอก  พนมมือทั้ง
สองขางถือดอกไม  สวนชายจะปนใหหัวแบน แกมตุยคลายอมหรือเคี้ยวหมากหรือเมี่ยง มือจะอุม
ไกชนหรือปลากัด

(ตุกตาเสียกบาล : 3 นาทีมีสาระ)

ใจความสําคัญ   :  สมัยกอนคนมีความเชื่อวา บาปเคราะห อันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคนนั้น
      สามารถถายโอนไปยังสิ่งอื่นได 
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แบบประเมินการเขียนสรุปความ

                                        ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี (3)           พอใช (2)        ปรับปรุง (1)
1. ความถูกตอง
ของการใชภาษา

ใชคําและสํานวนถูกตอง
ส่ือความหมายชัดเจน

ใชคําและสํานวนถูกตอง
ส่ือความหมายไมชัดเจน

ใชคําและสํานวน
ไมถูกตอง ส่ือความ
หมายไมชัดเจน

2. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

เนื้อหาถูกตอง  ครบถวน เนื้อหาถูกตองแตใจ
ความขาด 1 ประเด็น

เนื้อหาไมถูกตอง
และใจความขาด
มากกวา 1 ประเด็น

3. นําเสนอและ
สงงานทันเวลา

สงผลงานในเวลาที่
กาํหนดและนําเสนองานได

สงผลงานชากวากําหนด
แตนําเสนองานได

สงผลงานชากวา
กําหนดและนํา
เสนอผลงานไมได

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8        ดี
7 – 6      พอใช
5 – 1      ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………..
        (……………………………..)

        ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 2

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระภาษาไทย สาระที่ 1 : การอาน

สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
3.  มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 5.1
4.  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานออกเสียงและอานทํานองเสนาะไดไพเราะ    ถูกตองตามลักษณะคําประพันธ

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกหลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภาได
2. อานกลอนสุภาพและกลอนเสภาไดไพเราะ   ถูกตองตามฉันทลักษณ
3. ใชน้ําเสียงใหสอดคลองกับเนื้อหาอยางเหมาะสม
4. ประเมินการอานได

6.   สาระการเรียนรู
1. ลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา
2. หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
3.   ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. นักเรียนฟงแถบบันทึกเสียง การอานคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ    และการขับ
เสภา จากเรื่องขุนชางขุนแผน  แลวบอกความแตกตางของการอานทั้ง  2  แบบวาแตกตางกัน
อยางไร

2. ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  จากนั้นจึงแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ
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      ข้ันปฏิบัติ
1. แบงกลุมนักเรียน   กลุมละ  5 คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุมศึกษาใบความ

รูเร่ืองรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ และกลอนเสภา
2. นักเรียนกลุมเดิมนําความรูที่ไดจากการอานใบความรูมาศึกษาลักษณะคําประพันธ

จากเรื่องขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม แลวชวยกันสรุปแผนผังของกลอน
สุภาพ     การสงสัมผัส    การเวนวรรคการอาน     ครูนําแผนผังของกลอนสุภาพมาใหนักเรียน
ตรวจสอบ   และแกไข ผลงานของนักเรียน

3. สุมตัวอยางนักเรียน  1  กลุม  มานําเสนอแผนผังของกลอนสุภาพ   ครู – นักเรียน
ชวยกันตรวจสอบความถูกตองของแผนผัง

4. นักเรียนฝกอานคําประพันธประเภทกลอนสุภาพและกลอนเสภาจากเรื่อง  ดวยการ
ฟงตัวอยางการอานทํานองเสนาะจากแถบบันทึกเสียง แลวใหอานพรอม ๆ กัน

5. นักเรียนจับคูผลัดกันอาน     จากนั้นครูประเมินผล    การอานกลอนเสภา  ตามแบบ
ประเมินสุมตัวอยางบางคูอานใหเพื่อน ๆ ในหองฟง  ครูและนักเรียนที่ฟงแสดงความคิดเห็น
ติ – ชมการอาน

ข้ันสรุป
1.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา

8.  ส่ือการเรียนรู
1. แถบบันทึกเสียงการอานทํานองเสนาะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา
2. ใบความรูเร่ือง  ลักษณะของรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ
3. แผนผังกลอนสุภาพ
4. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  การอานทํานองเสนาะของกลอนเสภา
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  แบบประเมินการอาน
3. ประเด็นการประเมิน   1.   ออกเสียงไดถูกตองตามอักขรวิธี

  2.  อานถูกตองตามฉันทลักษณ
  3.  น้ําเสียงสอดคลองกับเนื้อหา
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10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

                                                                               ลงชื่อ                                       ผูสอน
                                                                                      (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู  เรื่อง  รอยกรองประเภทกลอนสุภาพและกลอนเสภา
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 2

1.  รอยกรอง
รอยกรองเปนการเขียนที่กําหนดขอบังคับในการแตงซึ่งเรียกวา“ฉันทลักษณ”  ไวแนนอน 

เชน  กําหนดวา  บทหนึ่งมีกี่บาท   บาทหนึ่งมีกี่วรรค  วรรคหนึ่งมีกี่คํา คําไหนบังคับเสียงสูงต่ํา  
หนักเบา อยางไร  บังคับสัมผัสอยางไร  เปนตน

รอยกรองมี  5  ประเภท  คือ  กลอน  โคลง  ฉันท  กาพยและราย  แตละประเภทมีขอ
บังคับในการแตงแตกตางกัน  การแตงตองถูกตองตามขอบังคับและใหไพเราะดวย  เชน

2.  ลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา
2.1  กลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ  มีขอบังคับ ดังนี้
1  บท        =  2  คํากลอน(บาท)
1  คํากลอน     =  2  วรรค
1  วรรค =  7 – 9  คํา

บาทแรก     เรียกวา   บาทเอก
บาทที่สอง  เรียกวา    บาทโท

แผนผังของกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  บทหนึ่งมี  4  วรรค  คือ  วรรคสดับ  วรรครับ  วรรครอง  และวรรคสงแตละ

วรรคมี 8  พยางค (อาจใช 7 – 9 ก็ได)

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การสงสัมผัส  การสงสัมผัสระหวางวรรค  จะใชสัมผัสสระเทานั้นเรียกวา  สัมผัสนอก
การสงสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน  จะใชทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  เรียกวา  สัมผัสใน

สัมผัสระหวางบท
 1  บท
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2.2  กลอนเสภา
กลอนเสภาเปนกลอนลํานําสําหรับขับรองเปนเรื่องราว  นิยมขับเร่ืองขุนชางขุนแผน  

กลอนเสภามีลักษณะคลายกลอนสุภาพ   แตมักขึ้นตนบทใหมวา  “ ครานั้น ”  มีลักษณะบังคับ
เชนเดียวกับกลอนบทละคร  ใชคําวรรคละ  7–10 คํา  สุดแตจะเหมาะเพราะเสภาเปนกลอนขับเลา
เร่ืองอยางนิทาน  จึงใชคําไดมากเพื่อจุถอยคําใหชัดเจนแกผูฟงและมุงการขับไดไพเราะเปนสําคัญ  
เพราะฉะนั้นคําที่ใชแตละวรรคอาจไมเทากันก็ได

การขับเสภาเปนเรื่องของทํานองขับมิใชเร่ืองของกลอนฉะนั้นอาจใชกลอน 6 กลอน 8  
หรือกลอนผสมก็ไดเพราะกลอนเสภาโดยตรงนั้นไมมี

มูลเหตุการขับเสภา สันนิษฐานวามาจากการเลานิทาน ซึ่งแตเดิมเลากันอยางธรรมดา
ภายหลังปรับปรุงวิธีเลาโดยแตงนิทานเปนกลอน แลวขับกลอนเปนทํานอง มีเครื่องประกอบจังหวะ 
คือ  ฉ่ิงและกรับพวง  ตามหลักฐานวามีการขับเสภามาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ดังปรากฏในกฎ
มนเทียรบาล  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา  “หกทุมเบิกเสภาดนตรี  เจ็ดทุมเบิกนิยาย”     
ในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ไดนําปพาทยมาประกอบการขับเสภาทําใหนาฟงยิ่งขึ้น 
ดังปรากฎในกลอนไหวครูเสภาตอนหนึ่งวา

“เดิมเมื่อคร้ังจอมบดินทรแผนดินลับ เสภาขับหามีปพาทยไม
คร้ันมาถึงพระองคผูทรงชัย ก็เกิดมีข้ึนในอยุธยา “

ภายหลังมีผูนําการขับเสภามาใชในการแสดงละครเสภา เรียกวา  “เสภาทรงเครื่อง”
หรือละครเสภา

ตัวอยางกลอนเสภา   ( กลอนเสภามีแผนผังเหมือนกับกลอนสุภาพ )
คร้ันรุงแจงแสงสางสวางหลา ทองประศรีต่ืนตาหาชาไม

ลางหนาตําหมากใสปากไว นั่งเคี้ยวไบไบแลวตรองการ
จึงรองเรียกตาสนกับตาเสา ยายมิ่งยายเมาเปนเพื่อนบาน
ปรึกษาวาตูขาจะขอวาน คิดอานขอลูกสาวศรีประจัน

สัมผัสของกลอนเสภามีลักษณะเชนเดียวกับกลอนสุภาพ  กลาวคือ คําสุดทายวรรคสดับ
สัมผัสกับคําที่  1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5  ของวรรครับ ( แตนิยมคําที่ 3 )  คําสุดทายของวรรค
รับสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง  และคําที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ของวรรคสง
( แตนิยมคําที่ 3)  ถามีหลายบทตองมีสัมผัสระหวางบทดวยเชนเดียวกับกลอนสุภาพ
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3.  สัมผัสในรอยกรอง
สัมผัสมีหลายอยางไดแก
3.1  สัมผัสสระ  หมายถึง  คําที่มีเสียงสระเดียวกัน   และหากมีตัวสะกดจะตองอยูใน

มาตราตัวสะกดเดียวกัน เชน    ดี – ศรี – มี – ป ,    ออน – ผอน – ขอน – สอน  เปนตน
3.2  สัมผัสอักษร  หมายถึง  คําที่มีพยัญชนะตนเหมือนกัน หรือคําที่พยัญชนะตางกันแต

ออกเสียงเหมือนกัน เชน  ฉาด – ชดั,  แซง – ทรัพย,  ทรัพย – สาง,  กอย – กุง
3.3  สัมผัสนอก  หมายถึง  สัมผัสนอกวรรค  เปนสัมผัสบังคับ ใชสัมผัสสระเทานั้น เชน

 “ พระรูวาอนุชามาดวยบุตร ยิ่งแสนสุดชื่นชมสมประสงค
จึงตรัสบอกอุศเรนเจนณรงค นี่แหละองคสินสมุทรบุตรขานอย”

สัมผัสนอก  ไดแก  บุตร – สุด  สงค – ณรงค,  ณรงค – องค
3.4  สัมผัสใน  หมายถึง  สัมผัสภายในวรรค  มีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เชน

“อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซากแตลมปากหวานหูไมรูหาย”

     สัมผัสใน  ที่เปนสัมผัสสระ เชน  ตาล – หวาน,  ล้ิน – ส้ิน,   และที่เปนสัมผัสอักษร
เชน  อัน – ออย,  ล้ิน – แลว

4.  หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
การอานกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  คือ กลอนแปด  เปนคําประพนัธที่นิยมแตงกันมาแตโบราณ  กลอนสุภาพ

มีหลายชนิด  ไดแก สักวา  ดอกสรอย  เสภา  นิราศ  เพลงยาว    ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะบังคับตาง
กัน  กลอนทุกชนิดมีลีลาหรือกระบวนความบรรยายทํานองเดียวกัน  การอานกลอนสุภาพ  นิยม
อานเสียงสูง  2  วรรค ในวรรคสดับ กับ  วรรครับ  และเสียงต่ํา  2  วรรค  ในวรรครอง กับ วรรคสง

หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
การอานคําในแตละวรรคของกลอนสุภาพและกลอนเสภา    จะตองแบงคําใหเปนจังหวะ

จึงจะไพเราะ   เชน    2 / 2 / 3 /  หรือ  3 / 2 / 3 /  หรือ  3 /3 / 3 /  ดังนี้
ถึงบางพูด / พูดดี / เปนศรีศักดิ์/ มีคนรัก / รสถอย / อรอยจิต /

แมนพูดชั่ว / ตัวตาย / ทําลายมิตร / จะชอบผิด / ในมนุษย / เพราะพูดจา
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การอานรอยกรองทํานองเสนาะ  มีหลักการอานดังนี้
1. รูลักษณะบังคับของคําประพันธที่จะอาน  เชน  จํานวนคํา  สัมผัส  เสียงวรรณยุกต

เสียงหนัก เบา  การแบงวรรคตอน  อานตามจังหวะโดยใสอารมณตามใจความ
2. อานเนนคําในตําแหนงสัมผัสนอก
3. อานเอื้อสัมผัสใน เพื่อเพิ่มความไพเราะ เชน

ขาขอเคารพอภิวันท  อานวา  อบ – พิ – วัน
4. อานใหถูกตองตามทํานองเสนาะของคําประพันธชนิดนั้น ๆ

การอานรอยกรองเปนการอานเพื่อรับรสไพเราะของบทประพันธในดานเสียงเสนาะ  การ
ฝกฝนใหอานไดไพเราะถูกตอง  จะชวยใหทั้งผูอานและผูฟงไดรับรสไพเราะของบทรอยกรองอยาง
เต็มที่  แตการฝกฝนเกี่ยวกับการอานทํานองเสนาะเปนเรื่องคอนขางลําบาก  เพราะขึ้นกับน้ําเสียง
ของแตละบุคคล 
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ใบความรู  เรื่อง ลักษณะและการอานกลอนสุภาพและกลอนสุภาพ
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 2

1.  รอยกรอง
รอยกรองเปนการเขียนที่กําหนดขอบังคับในการแตง  ซึ่งเรียกวา  “ฉันทลักษณ”  ไวแน

นอน เชน  กําหนดวา  บทหนึ่งมีกี่บาท   บาทหนึ่งมีกี่วรรค  วรรคหนึ่งมีกี่คําคําไหนบังคับเสียงสูงต่ํา  
หนักเบา อยางไร  บังคับสัมผัสอยางไร  เปนตน

รอยกรองมี  5  ประเภท  คือ  กลอน  โคลง  ฉันท  กาพยและราย  แตละประเภทมีขอ
บังคับในการแตงแตกตางกัน  การแตงตองถูกตองตามขอบังคับและใหไพเราะดวย  เชน

2.  ลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา
2.1  กลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  มีขอบังคับ ดังนี้
1  บท        =  2  คํากลอน(บาท)
1  คํากลอน     =  2  วรรค
1  วรรค =  7 – 9  คํา
บาทแรก  เรียกวา  บาทเอก
บาทที่สอง  เรียกวา  บาทโท

แผนผังของกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  บทหนึ่งมี  4  วรรค  คือ  วรรคสดับ  วรรครับ  วรรครอง  และวรรคสง      

แตละวรรคมี 8  พยางค (อาจใช 7 – 9 ก็ได)

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การสงสัมผัส  การสงสัมผัสคนละวรรค  จะใชสัมผัสสระเทานั้น  เรียกวา  สัมผัสนอก
การสงสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน  จะใชทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  เรียกวา  สัมผัสใน

สัมผัสระหวางบท
 1  บท
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2.2  กลอนเสภา
กลอนเสภาเปนกลอนลํานําสําหรับขับรองเปนเรื่องราว  นิยมขับเร่ืองขุนชางขุนแผน  

กลอนเสภามีลักษณะคลายกลอนสุภาพ   แตมักขึ้นตนบทใหมวา  “ครานั้น …”  มีลักษณะบังคับ
เชนเดียวกับกลอนบทละคร      ใชคําวรรคละ  7 – 10 คํา  สุดแตจะเหมาะเพราะเสภาเปนกลอน
ขับเลาเรื่องอยางนิทาน  จึงใชคําไดมากเพื่อจุถอยคําใหชัดเจนแกผูฟงและมุงการขับไดไพเราะเปน
สําคัญ  เพราะฉะนั้นคําที่ใชแตละวรรคอาจไมเทากันก็ได

การขับเสภาเปนเรื่องของทํานองขับมิใชเร่ืองของกลอน   ฉะนั้นอาจใชกลอน 6  กลอน 8  
หรือกลอนผสมก็ไดเพราะกลอนเสภาโดยตรงนั้นไมมี

ตัวอยางกลอนเสภา
คร้ันรุงแจงแสงสางสวางหลา ทองประศรีต่ืนตาหาชาไม

ลางหนาตําหมากใสปากไว นั่งเคี้ยวไบไบแลวตรองการ
จึงรองเรียกตาสนกับตาเสา ยายมิ่งยายเมาเปนเพื่อนบาน
ปรึกษาวาตูขาจะขอวาน คิดอานขอลูกสาวศรีประจัน
สัมผัสของกลอนเสภามีลักษณะเชนเดียวกับกลอนสุภาพ  กลาวคือ คําสุดทายวรรคสดับ

สัมผัสกับคําที่  1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5  ของวรรครับ ( แตนิยมคําที่ 3 )  คําสุดทายของวรรค
รับสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง  และคําที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5  ของวรรคสง        
(แตนิยมคําที่ 3)    ถามีหลายบทตองมีสัมผัสระหวางบทดวยเชนเดียวกับกลอนสุภาพ

3.  หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
การอานกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  คือ กลอนแปด  เปนคําประพันธที่นิยมแตงกันมาแตโบราณ  กลอนสุภาพ

มีหลายชนิด ไดแก สักวา ดอกสรอย  เสภา  นิราศ  เพลงยาว ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะบังคับตางกัน  
กลอนทุกชนิดมีลีลาหรือกระบวนความบรรยายทํานองเดียวกัน  การอานกลอนสุภาพ  นิยมอาน
เสียงสูง  2  วรรค ในวรรคสดับ กับ  วรรครับ  และเสียงต่ํา  2  วรรค  ในวรรครอง กับ วรรคสง

หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
การอานคําในแตละวรรคของกลอนสุภาพ  จะตองแบงคําใหเปนจังหวะจึงจะไพเราะ

เชน    2 / 2 / 3 /  หรือ  3 / 2 / 3 /  หรือ  3 /3 / 3 /  ดังนี้
ถึงบางพูด / พูดดี / เปนศรีศักดิ์/ มีคนรัก / รสถอย / อรอยจิต /

แมนพูดชั่ว / ตัวตาย / ทําลายมิตร / จะชอบผิด / ในมนุษย / เพราะพูดจา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



114

แบบประเมินการอานทํานองเสนาะ

                                    ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี(3)            พอใช(2)         ปรับปรุง(1)
1.ออกเสียงได
ชัดเจน

ออกเสียงคําควบกล้ํา
ร,ล ชัดเจนทุกคํา

ออกเสียงคําควบกล้ํา
ร,ล  ผิดไมเกิน  4 คํา

ออกเสยีงคาํ  ควบกล้าํ
ร,ล   ผิดเกนิ 4 คํา

2. อานถูกตองตาม
ฉันทลักษณ

อานทํานองถูกตองตาม
ลักษณะคําประพันธและ
แบงวรรคตอนถูกตองทุก
แหง

อานทํานองถูกตองตาม
ลักษณะคําประพันธ
และแบงวรรคตอนไม
ถูกตองไมเกิน 3 แหง

อานทํานองไมถูก
ตองตามลักษณะ
คําประพันธและ
แบงวรรคตอนไม
ถกูตอง ไมเกนิ 3 แหง

3. น้ําเสียง
สอดคลองกับ
เนื้อหา

ใชน้ําเสียงสอดคลองกับ
เนื้อหาและเปนธรรมชาติ

ใชน้ําเสียงสอดคลองกับ
เนื้อหาแตติดขัดบาง
ไมเกิน 3 คํา

ใชน้ําเสียงไม
สอดคลองกับ
เนื้อหาแตติดขัด
บางเกิน 3 คํา

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8       ดี
7 – 6     พอใช
5 – 1     ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………..
         (…………………………..)
                     ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 3

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา 1    ชั่วโมง
วิชา   ท  32101   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู   ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.   สาระภาษาไทย  สาระที่ 1 : การอาน

สาระที่ 2 : การเขียน
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร

3.  มาตรฐาน  ท 1.1, ท 2.1, ท 5.1, ส 4.3
4.  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อานวรรณคดีพื้นบานเรื่องขุนชางขุนแผน  และสามารถใชบริบทสรางความเขาใจใน
การอานโดยการสรุปความ  แปลความ  ตีความ  จากเรื่องที่อาน

2. เขาใจและสามารถวิเคราะห ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาที่มีตอวิถี
ชีวิตของคน

จุดประสงคการเรียนรู
1. แปลความหมายของคําศัพทได
2. อธิบายความหมายของสํานวนได
3. ลําดับเหตุการณของเรื่องที่อานได
4. บอกความหมายของวัฒนธรรมไทยได
5. บอกวัฒนธรรมไทยที่พบในเรื่องขุนชางขุนแผนได

6.   สาระการเรียนรู
1. ความหมายของวัฒนธรรมไทย
2. องคประกอบของวัฒนธรรมไทย
3. วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
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7.   กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. สอบถามนักเรียนถึงความหมายของวัฒนธรรมวาคืออะไร  และวัฒนธรรมที่พบใน
ทองถิ่นวามีอะไรบาง
  2.  นักเรียนตอบคําถามแตครูยังไมเฉลยคําตอบ   จากนั้นจึงแจงจุดประสงคใหนักเรียน
ทราบ

       ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง วัฒนธรรมไทย  ประมาณ 5 นาที
2. สุมตัวอยางนักเรียน 2 – 3 คน    ใหเฉลยคําตอบวาวัฒนธรรมคําอะไร   องคประกอบ

ของวัฒนธรรมเปนอยางไร  และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเรามีอะไรบาง  ครูชวยแนะนํา แกไข
คําตอบใหถูกตองสมบูรณ

3. นักเรียนแบงกลุมออกเปน  6  กลุม   กลุมละ  8  คน     เลือกประธานและเลขานุการ
กลุม ศึกษาเนื้อหาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม      ซึ่งครูแบงเนื้อหา
ออกเปน  6  ตอนเชนกัน    ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาตามที่ไดรับมอบหมาย    ประมาณ  20
นาที  ในประเด็นตามใบงานตอไปนี้คือ

ก. อธิบายความหมายของคําศัพทและสํานวนที่ควรรู
ข. ถอดคําประพันธจากตอนที่ไดรับมอบหมาย
ค. เขียนจับใจความสําคัญจากเรื่องโดยเรียบเรียงดวยภาษาที่สละสลวย
ง. ระบุวัฒนธรรมที่พบในเรื่องขุนชางขุนแผน เชน การตอนรับแขก การสูขอ เปนตน

4. ครูคอยใหคําแนะนํา   การทํางานของแตละกลุม
5. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน  เพื่อนและครู ติ – ชม  แกไขใหถูกตองสมบูรณ

      ข้ันสรุป
1. ใหนักเรียนเขียนสรุป ดังนี้

- สรุปใจความสําคัญจากเนื้อเร่ือง
- อธิบายความหมายของคําศัพท สํานวน
- บอกวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเนื้อเร่ือง
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8.  ส่ือการเรียนรู
1. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
2. ใบความรูเร่ืองวัฒนธรรมไทย

9.  การวัดผลและประเมินผล
1.   ส่ิงที่จะประเมิน  -  การเขียนสรุปความจากเรื่อง
2.   เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  -  แบบประเมินการเขียนสรุปความ

 3.   ประเด็นการประเมิน 1.  ความถูกตองของการใชภาษา
2.  ความถูกตองของเนื้อหา
3.  นําเสนอและสงงานทันเวลา

10.สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ                                         ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู   เรื่องยอของเสภาขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 3

1.  เรื่องยอขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
นางทองประศรีแมของพลายแกวไดชักชวนเพื่อนบานไปเปนเถาแกสูขอนางพิมใหกับ

พลายแกว  กอนเดินทางไปบานนางศรีประจันพลายแกวไดเสกขี้ผ้ึงใหเถาแกสีปากเพื่อใหฝายหญิง
เห็นใจ

เมื่อถึงบานของนางศรีประจันนางศรีประจันจึงไตถามทุกขสุขของนางทองประศรีจนเขา
ใจกัน นางทองประศรีไดแจงจุดมุงหมายวาตองการมาสูขอนางพิมพิลาไลยใหกับพลายแกว     
นางศรีประจันพอใจและไดถามเรื่องราวของพลายแกว เถาแกจึงรีบบอกวาพลายแกวเปนคนดี     
วานอนสอนงาย  เปนคนฉลาด เรียบรอย  นางศรีประจันยินยอมยกลูกสาวใหโดยเรียกเงินสิบหาชั่ง  
ขันหมากมีผาไหวสํารับหนึ่ง  และไดตกลงสรางเรือนหอและกําหนดฤกษแตงงาน  นางทองประศรี
จึงกลับมาแจงขาวแกพลายแกว     และสั่งบาวไพรเตรียมจัดหาขาวของสําหรับใชในวันพิธีแตงงาน

พลายแกวเมื่อใกลวันนัดหมาย  ก็บอกเพื่อนบานผูชายใหมาชวยกันปลูกเรือนหอบริเวณ
บานนางศรีประจันโดยนางศรีประจันจัดหาอาหารมาตอนรับ  เลี้ยงดูกันเปนอยางดี  ตอจากนั้นได
ฤกษถึงวันแตงงาน  นางทองประศรีจัดขันหมากบรรทุกใสเรือมาเทียบทาหนาบานนางศรีประจัน  
และทําพิธีแตงงานตามขั้นตอน คือ มีการกั้นขันหมาก  แลวใหเถาแกฝายหญิงเปนผูนับเงินสินสอด  
ผาไหว  หลังจากนั้นก็ยกอาหารมาเลี้ยงดูกัน

พลายแกวไดใหคนรับใชไปเชิญขุนชางมาเปนเพื่อนเจาบาว ขุนชางเมื่อรูวานางพิมกําลัง
จะแตงงานก็เสียใจ  แตก็รับมาเปนเพื่อนเจาบาวให  เมื่อมาถึงพลายแกวจึงพูดแหยขอนางพิม     
แกขุนชางเพราะนึกถึงเรื่องที่เคยเลนกันตั้งแตเด็กวานางพิมเปนคูของขุนชาง  เมื่อถึงเวลาบายมีพิธี
สงฆสวดมนตใหพร  นางศรีประจันไดส่ังสอนนางพิมเกี่ยวกบัการครองเรือนและพานางพิมมาสง
ใหพลายแกว  หลังจากพลายแกวนอนหออยู  3  วัน

2.  วัฒนธรรมที่พบจากเรื่องขุนชางขุนแผน
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับ

นางพิมและชีวิตความเปนอยู มีดังนี้
1.  ประเพณีสูขอ เมื่อหญิงชายรักใครชอบพอกัน  ฝายชายจะจัดเถาแกไปสูขอโดยไปพูด

สูขอกับผูใหญฝายหญิงยกเอาคุณงามความดีของฝายชายมาพรรณนาใหผูใหญฝายหญิงเห็นและ
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ตกลงยินยอมยกลูกสาวให และมีการหมั้นหมายแตงงานออกเรือนพรอมทั้งเรียกคาสินสอด      
ทองหมั้นพอสมควร เปนอันเสร็จพิธี

2.  ประเพณีแตงงาน เมื่อมีการสูขอกันตามประเพณีแลวจึงกําหนดวันแตงงานฝายหญิง
จึงจัดแจงไปนิมนตพระ  เตรียมจัดงานแตงงาน  เตรียมปลูกเรือนหอโดยฝายชายจะตองมา   
ดําเนินการ เมื่อถึงฤกษดีฝายชายจะยกขบวนขันหมากไปบานฝายหญิง  มีการกั้นประตูเงิน  ประตู
ทองตามธรรมเนียม  มีการนับเงินสินสอด พอบายมีการเลี้ยงขาว จากนั้นมีพิธีสงฆที่เรือนหอ  เสร็จ
แลวจัดเลี้ยงอาหารแขกที่มา  แจกของชํารวย  ฝายเจาบาวตองนอนหอ 3 วัน ผูใหญฝายเจาสาวจะ
นําตัวมาสงใหเจาบาวและอบรมการครองเรือนใหอยูกันอยางอดทนและดูแลซึ่งกันและกัน

3.  การบอกแขก เปนการขอแรงเพื่อนบานชวยกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งให  เสร็จ
ส้ิน  แสดงถึงความสามัคคีและความมีน้ําใจของคนไทย

4.  เรือนไทยมีลักษณะพิเศษกวาเรือนอื่นๆ  เชน  มีใตถุนสูงโปรง  ตัวเรือนสูง  หลังคา
ทรงสูง  สรางดวยไมเนื้อแข็งทั้งหลัง  มีสวนประกอบตาง ๆ เชน  จั่ว  อกไก  กลอน แปลาน จันทัน 
เตา พรึง ข่ือ เสาด้ัง จันทัน เช็ดหนา เปนตน

5.  คานิยม  เร่ืองการครองเรือน  หญิงที่แตงงานแลว เมื่อจะทาํอะไรตองบอกแกสามี    
ไมใหแสดงกิริยาหึงหวง ไมลวงเกินสามี  ใหความเคารพนบนอบแกสามี   คานิยมเร่ืองการเลือก
ฝายชายมาเปนเขย    นิยมเลือกเขยที่ขยัน และเปนคนดี
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สาระการเรียนรูและใบความรูเรื่อง  ความหมายและองคประกอบของวัฒนธรรมไทย
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 3

1. ความหมายของวัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย   

ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดี ถือเปนมรดกทางสังคมที่มนุษยไดรับมาจาก
บรรพบุรุษ

2. องคประกอบของวัฒนธรรม
องคประกอบของวัฒนธรรมมี  4  อยาง คือ
1. องควัตถุ  มีรูปรางสามารถจับตองไดเรียกวา  วัฒนธรรมทางวัตถุ  ไดแก  เครื่องมือ

เครื่องใชในการเกษตรและอุตสาหกรรม เชน ถวย ชาม มีด ภาพเขียน รูปปน  สวนองควัตถุที่ไมมี
รูปรางแตเปนการแสดงสัญญลักษณไดแก  ภาษาและตัวเลข เปนตน

2. องคการ    หมายถึง    กลุมที่จัดระเบียบหรือมีโครงสรางอยางเปนทางการ    ไดแก
สถาบัน  สมาคม  สโมสร  ซึ่งจัดตั้งขึ้นอยางมีระเบียบและระบบ  องคกรที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว 
องคกรที่ใหญที่สุดคือ องคการสหประชาชาติ

3. องคพิธีกร ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งแสดงออกในรูปของพิธีกรรมตางๆ  เชน
ประเพณีโกนผมไฟ  พิธีการสมรส พิธีการตั้งศพพิธีการนั่งโตะรับประทานอาหารและการแตงกาย

4. องคมิติ  ไดแก  ความเชื่อ  ความคิด  ความเขาใจ และอุดมการณตางๆ  เชน  ความ
เชื่อในพระเจา  ความเชื่อในศาสนา  ความเชื่อทางไสยศาสตร  เปนตน

3. ประเภทของวัฒนธรรม
ประเภทของวัฒนธรรมแบงออกเปน  2  ประเภท  อยางกวางๆ ดังนี้

1. วัฒนธรรมทางวัตถุ  เปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อใหอยูดี กินดี มีความสะดวกสบาย
ในการครองชีพ ไดแก  เครื่องมือ  เครื่องใชตางๆ  ในการดํารงชีวิต

2. วัฒนธรรมทางจิตใจ   เปนสิ่งที่ทําใหเกิดปญญา  สงเสริมทางจิตใจใหเจริญงอกงาม
ใหสบายใจ  ไดแก  วิชาความรู  ภาษา  ศาสนา  จรรยามารยาท  ศิลปะ  วรรณคดี  กฎหมาย  และ
ระเบียบประเพณี  เชน ความขยันหมั่นเพียร การอดออม การตรงตอเวลา เมตตากรุณา ความ
สามัคคี  มารยาทในการแสดงออก  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนตน
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แบบประเมินการเขียนสรุปความ

                                        ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี (3)           พอใช (2)        ปรับปรุง (1)
1. ความถูกตอง
ของการใช
ภาษา

ใชคําและสํานวนถูกตอง
ส่ือความหมายชัดเจน

ใชคําและสํานวนถูก
ตอง  ส่ือความหมาย
ไมชัดเจน

ใชคําและสํานวน
ไมถูกตอง ส่ือ
ความหมายไมชัดเจน

2. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

เนื้อหาถูกตอง  ครบถวน เนื้อหาถูกตองแต
ใจความขาด 1
ประเด็น

เนื้อหาไมถูกตองและ
ใจความขาดมากกวา
1 ประเด็น

3. นําเสนอและ
สงงานทันเวลา

สงผลงานในเวลาที่กาํหนด
และนําเสนองานได

สงผลงานชากวา
กําหนดแตนําเสนอ
งานได

สงผลงานชากวา
กําหนดและนําเสนอ
ผลงานไมได

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8        ดี
7 – 6      พอใช
5 – 1      ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่ อ… … … … … … …… … …… … … . .
                 (……………………………..)

             ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 4

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา 1    ชั่วโมง
วิชา   ท  32101   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู   ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.   สาระภาษาไทย     สาระที่ 1 : การอาน

สาระที่ 2 : การเขียน
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร

3.  มาตรฐาน  ท 1.1, ท 2.1, ท 5.1, ส 4.3
4.  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อานวรรณคดีพื้นบานเรื่องขุนชางขุนแผน  และสามารถใชบริบทสรางความเขาใจใน
การอานโดยการสรุปความ  แปลความ  ตีความ  จากเรื่องที่อาน

2. เขาใจและสามารถวิเคราะหความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ที่มีตอวิถีชีวิตคน

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาได
2. บอกวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผนได
3. แสดงมารยาทที่ดีในการพูดแสดงความคิดเห็น

6.  สาระการเรียนรู
 1.  วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

2.  วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยาไดแก  ลักษณะนิสัย
อาชีพ   การตอนรับแขก    มารยาท  การแตงกาย  คานิยม  เปนตน
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7.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ทบทวนความรูของนักเรียนดวยการใหนักเรียน   เรียงลําดับเหตุการณในเนื้อเร่ือง
      ขุนชางขุนแผนตามใบงาน แลวสรุปใจความสําคัญของเรื่อง

      ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนกลุมเดิมศึกษาใบความรูเร่ือง วัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา      ประมาณ

      10 นาที   ครูจึงซักถามความเขาใจ
2. นักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษาใบความรู  เร่ือง  วัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา

มาประกอบการเขียน  อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่พบในเนื้อเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน
ที่ไดรับมอบหมาย      อาจเปนประเด็นใดประเด็นหนึ่ง    ดังนี้

2.1 การดําเนินชีวิตของตัวละคร
2.2 ประเพณีสูขอ
2.3 ประเพณีแตงงาน
2.4 ลักษณะเรือนไทย
2.5 การแตงกายของชายและหญิงในเรื่องขุนชางขุนแผน
2.6 คานิยมและความเชื่อในเรื่องขุนชางขุนแผน
2.7 การเดินทางของตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผน

ข้ันสรุป
1. ครูตรวจผลงานของนักเรียนแตละกลุม  และใหัคําแนะนํา  แกไขผลงานของนักเรียน

เพื่อนําเสนอในคาบตอไป
8.  ส่ือการเรยีนรู

1. ใบความรู  เร่ืองวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
2. ใบงาน   เรียงลําดับเหตุการณจากเรื่องขุนชางขุนแผน
3. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินความรูจากแบบทดสอบ  10  ขอ
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10.  สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

11.  แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                       ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรูเรื่อง  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนแบบบูรณาการแผนที่ 4

กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานียาวนานถึง 417 ป  ไดสรางสมขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ 
มากมาย           ซึ่งมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร   จากชาวตางประเทศ    ที่เดินทางเขามา
กรุงศรีอยุธยาพอจะประมวลไดดังนี้

ชาวอยุธยาเปนผูรักสงบ
ชาวอยุธยาเปนผูรักสงบ  ไมชอบการกาวราว และรักสันโดษ เชน บันทึกของบาทหลวง 

เดอ ชัว สี ผูชวยทูตในคณะของเชอวาเลีย เดอ โชมองต  ราชทูตสมัยพระเจาหลุยสที่ 14  กลาวชม
เชยคนไทยวา  มีนิสัยรักความสงบ  เมื่อเห็นเหตุการณกําลังผิดปกติและรุนแรง  คนไทยก็ไมอยาก
เขาไปเกี่ยวของดวย  ตรุแปง ชาวฝรั่งเศส  กลาววาชาวสยามไมชอบการทํารายถึงเลือดตกยางออก  
สําหรับการทะเลาะกันอยางธรรมดานั้น เพียงดาทอกันอยางหยาบๆ และชกตอยกันสองสามฉึก 
เร่ืองก็แลวกันไป

เคารพเชื่อฟงตอบิดามารดา
ลาลูแบร  ไดบรรยายไววา  การสนิทสนมกลมเกลียวกันในครอบครัวชาวสยามนั้นดีที่สุด  

จนถึงถือกันวา  ถาบุตรผูใดทนงใจขัดขืนตอบิดา มารดา ของตนเกิดไปชาติหนาก็ตองเปนเปรต 
อสุรกาย  ชาวอยุธยาในอดีต เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา เพื่อไมใหชื่อวาเปนลูกอกตัญู

เคารพยกยองผูอาวุโส ขุนนาง และพระสงฆ
สังคมอยุธยาเปนสังคมระบบศักดินา  แบงชนชั้นปกครองและผูอยูใตปกครอง      ผูอยู

ใตปกครองจะใหเกียรติ   ยกยอง   เคารพ     ไปมาหาสูพูดจาสนทนาโดยใชกิริยาทาทาง    คําพูดที่
แตกตางกันออกไป  รวมทั้งพระสงฆ  คนชรา  และผูอาวุโส

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาทรงอยูในฐานะสมมติเทวราช  ไดรับการยกยองเหนือคน

ธรรมดาสามัญ  มีการใชคําราชาศัพท  ขนบธรรมเนียมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี  นอกจาก
นั้นพระมหากษัตริยยังดํารงอยูในฐานะสูงสงเหนือคนธรรมดาทั่วไป  เชน  มีขอหามมองพระพักตร  
หามแตะตองพระองค  ทรงเปนเจาชีวิตและเจาแผนดิน  เปนตน  ผูใด กลุมใด ไมยอมรับอํานาจ
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แสดงวาเปนกบฏ  นอกจากนี้คนไทยสมัยอยุธยายังเครงครัดตอพุทธศาสนา   โดยจะเห็นวามีการ
ฉลองสมโภช หรือมีพิธีทางพุทธศาสนาและไปทําบุญที่วัดเสมอ

การตอนรับแขกดวยอัธยาศัยไมตรี
การตอนรับแขกของคนไทยสมัยอยุธยาก็คือ การตอนรับดวยหมากพลู  อาหารการกิน  

น้ํารอน  น้ําชา  เปนตน

เปนคนรักความสะอาด
สตรีตองรับรับผิดชอบตอครอบครัวและปรนนิบัติสามี  เนื่องจากผูชายตองถูกเกณฑแรง

งาน เขาเวรทํางานปละ 6 เดือน  เปนเหตุใหผูหญิงตองรับผิดชอบภายในบาน  ต้ังแตการทํานา    
ทําไร  ทําอาหาร  เพื่อลูกและสามี    นอกจากนี้ยังใชเวลาที่เหลือ  ปกสะดึง  กรึงไหมทอง   ไหมเงิน    
ปนฝาย ทอผาอีกดวย

ชอบเลนการพนันและสูบยาเสน
เนื่องจากผูชายมีความรับผิดชอบในกิจการตาง ๆ ในครอบครัวนอยกวาผูหญิง  ทําใหผู

ชายสนุกสนานดวยการเลนการพนันกันอยางกวางขวาง  ลาลูแบร  บันทึกไววา    “ชาวสยามเลน
การพนันเหลือเกิน  จนกระทั่งฉบิหายขายตนหรือไมก็ขายบุตร ธิดาเปนทาส  การพนันที่ชอบเลน
มากที่สุด คือ สกา  การพนันอยางอื่นที่ชอบคือ  หมากรุก  ชนไก  สวนการสูบยานั้นคนไทยนิยม
สูบฝน  สูบยาเสน  ผูหญิงก็มีสูบยาเสนบาง  แตคนไทยไมนิยมดื่มสุราหรือของมึนเมา  เพราะถือวา
เปนสิ่งนาละอาย

กิริยามารยาท
คนไทยสมัยอยุธยาแสดงออกเปนแบบฉบับที่เปนเอกลักษณเดียวกัน เชน  นิยมเดินใน

ลักษณะแถวตอน  ทักทายดวยการไหว  นิยมนั่งขัดสมาธิ  นั่งพับเพียบ   สําหรับผูมีฐานะต่ํา นิยม
นั่งคุกเขา เมื่อนั่งตอหนาผูมีฐานะสูงกวา    นิโกลาร  แชรแวส  บันทึกไววา  ไมเคยมีราชสํานักใด
ในโลกที่จะลี้ลับเทาราชสํานักสยาม  การจะเดิน   จะพูด  จะดื่ม  จะกิน    แมกระทั่งการจะทําครัว
ก็เปนพิธีรีตองไปเสียทั้งนั้น

คานิยม
คานิยมมีความเกี่ยวของกับสภาพภูมิศาสตร สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และวิทยาการ

ของสังคม  เชน  ระบบศักดินา  ทําใหเกิดความแตกตางระหวางชนชั้น  ทําใหเกิดคานิยมอยากเปน
เจานาย  ชอบการมียศ  บรรดาศักดิ์  ชอบรับราชการ  การเปนสังคมเกษตรกรรมในอดีต      ทําให
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คนอยุธยาจําเปนตองชวยเหลือเกื้อกูลกันเกิดการนิยมการลงแขกเอาแรง ความเชื่อมั่นศรัทธาใน
ศาสนาทําใหเกิดคานิยมทําบุญใหทาน ซื่อสัตยสุจริตและความเชื่อในกฎแหงกรรมขณะเดียวกัน
ความไมเขาใจในศาสนาอยางแทจริง  ก็ทําใหเกิดคานิยมเชื่อถือโชคลาง  ภูตผีปศาจ  เครื่องลาง
ของขลังตามมาดวย

หญิงไทยสมัยอยุธยามีฐานะไมเทาเทียมกับชาย  เนื่องจากตองอยูในครอบครัว  เลี้ยงลูก  
ไมมีโอกาสไปประกอบอาชีพนอกบานเหมือนสามี    ทําใหมีคานิยมใหชายเปนชางเทาหนา หญิง
เปนชางเทาหลัง

การแตงกาย
วัฒนธรรมการแตงกายของไทยสมัยอยุธยามีวิวัฒนาการมากวาสี่รอยป จากการศึกษา

หลักฐานทางประวัติศาสตร  โบราณคดี ตลอดจนเอกสารของชาวตางชาติที่เขามาสมัยอยุธยา    
พอจะสรุปไดดังนี้

การแตงกายของชนชั้นปกครอง
ชาย  เมื่อเวลาเขารวมในพระราชพิธี  จะแตงกายดวยการนุงโจงกระเบน ผามวง  ผาไหม 

ผาลายสอดดวยแลงเงิน   แลงทอง   ใสสนับเพลา   สวมเสื้อคอกลม  หรือคอตั้งแขนยาวจรดขอมือ
หญิง  นิยมจีบหนานาง  ยาวถึงขอเทา  สวมเสื้อแขนกระบอก  คอกลม  ผาอก  นิยม

เกลาผมไวกลางกระหมอมหรือทายทอย  มวนดวยมาลัยคลายสมัยลานนา ผัดหนานวล ใช
กระแจะจันทนทาผิว

การแตงกายของของคนชั้นสามัญทั่วไป
ชาย  ชายชาวบานทั่วๆไป  นิยมนุงผาโจงกระเบนไมนิยมสวมเสื้อ  มีผาคลองคอคลุม

พาดไหลไวดานหลัง  เมื่อออกจากบานจึงจะสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น  ใชผาขาวมาคาดทับตัวเสื้อ  
ทรงผมตัดสั้นแบบมหาดไทย  นิยมใชน้ําหอมใสผมเชนเดียวกับสตรี  คนไทยทั้งชายและหญิงไม
สวมรองเทา เดินดวยเทาเปลา  ยกเวนขุนนางเมื่อรวมงานพิธี  จะสวมรองเทาหนีบปลายแหลม
แบบแขกมัวร

หญิง  นุงผานุงยาวจรดขอเทา  ไมสวมเสื้อ  แตใชผาสไบพันรอบอกแลวตลบไปพาด
เฉียงบาไว  หรือใชผารัดอกไวเฉยๆ  ผานุงสวนใหญใชผาสีดําและผาลายดอก    สวนผาสไบจะใช
ผามัสลิน สีขาว  ทรงผมของหญิงไทยจะนิยมไวผมยาวประบา  สวนตอนบนจะตัดเปนผมปกสั้น
คลายผมผูชาย  นิยมถอนไรผม  ประแปง  ทาปากดวยสีผ้ึง
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ใบความรูเรื่อง  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนแบบบูรณาการแผนที่ 4

กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานียาวนานถึง 417 ป  ไดสรางสมขนบธรรมเนียม ประเพณี   
ตาง ๆ มากมาย  ซึ่งมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร        จากชาวตางประเทศที่เดินทางเขามา
กรุงศรีอยุธยาพอจะประมวลไดดังนี้

1.  จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย / เคารพยกยองผูอาวุโส และพระสงฆ
พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาทรงอยูในฐานะสมมติเทวราช  ไดรับการยกยองเหนือคน

ธรรมดาสามัญ มีฐานะสูงสงกวาเหนือคนทั่วไป  เชน  มีขอหามมองพระพักตร  หามแตะตอง    
พระองค  ทรงเปนเจาชีวิตและเจาแผนดิน  เปนตน  ผูใด กลุมใด ไมยอมรับอํานาจแสดงวาเปน
กบฏ  คนไทยสมัยอยุธยาเครงครัดตอพุทธศาสนา   โดยจะเห็นวามีการฉลองสมโภช หรือมีพิธีทาง
พุทธศาสนาและไปทําบุญที่วัดเสมอ  นอกจากนี้สังคมในสมัยอยุธยาเปนสังคมระบบศักดินา แบง
ชนชั้นปกครอง จึงมีนาย  บาว   ผูอยูใตปกครองจะใหเกียรติ  ยกยองและใชคําพูดที่แตกตางกัน
ออกไป รวมทั้งพระสงฆและคนชราดวย

2.  การตอนรับแขกดวยอัธยาศัยไมตรี
การตอนรับแขกของคนไทยสมัยอยุธยาก็คือ การตอนรับดวยหมากพลู  อาหารการกิน  

น้ํารอน  น้ําชา  เปนตน

3.  เปนคนรักความสะอาด
สตรีตองรับรับผิดชอบตอครอบครัวและปรนนิบัติสามี  เนื่องจากผูชายตองถูกเกณฑแรง

งาน เขาเวรทํางานปละ 6 เดือน  เปนเหตุใหผูหญิงตองรับผิดชอบภายในบาน  ต้ังแตการทํานา    
ทําไร  ทําอาหาร  เพื่อลูกและสามี    นอกจากนี้ยังใชเวลาที่เหลือ  ปกสะดึง  กรึงไหมทอง   ไหมเงิน    
ปนฝาย ทอผาอีกดวย

4.  ชอบเลนการพนันและสูบยาเสน
เนื่องจากผูชายมีความรับผิดชอบในกิจการตาง ๆ ในครอบครัวนอยกวาผูหญิง  ทําให    

ผูชายสนุกสนานดวยการเลนการพนันกันอยางกวางขวาง  ลาลูแบร  บันทึกไววา    “ชาวสยามเลน
การพนันเหลือเกิน  จนกระทั่งฉิบหายขายตนหรือไมก็ขายบุตร ธิดาเปนทาส  การพนันที่ชอบเลน
มากที่สุด คือ สกา  การพนันอยางอื่นที่ชอบคือ  หมากรุก  ชนไก  สวนการสูบยานั้นคนไทยนิยม
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สูบฝน  สูบยาเสน  ผูหญิงก็มีสูบยาเสนบาง  แตคนไทยไมนิยมดื่มสุราหรือของมึนเมา  เพราะถือวา
เปนสิ่งนาละอาย

5.  คานิยม
คานิยมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เชน  ระบบศักดินา  

ทําใหเกิดความแตกตางระหวางชนชั้น ทําใหเกิดคานิยมอยากเปนเจานาย การมียศ  
บรรดาศักด์ิ  ชอบรับราชการ  การเปนสังคมเกษตรกรรมในอดีต  ทําใหคนอยุธยาจําเปนตอง
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน     เกิดการนิยมการลงแขกเอาแรง    ความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนา  ทําใหเกิด
คานิยมทําบุญใหทาน ซื่อสัตยสุจริต  และความเชื่อในกฎแหงกรรม    ขณะเดียวกันความไมเขาใจ
ในศาสนาอยางแทจริง  ก็ทําใหเกิดคานิยมเชื่อถือโชคลาง ภูตผีปศาจ  เครื่องลางของขลังตามมา
ดวย

หญิงไทยสมัยอยุธยามีฐานะไมเทาเทียมกับชาย  เนื่องจากตองอยูในครอบครัว  เลี้ยงลูก  
ไมมีโอกาสไปประกอบอาชีพนอกบานเหมือนสามี    ทําใหมีคานิยมใหชายเปนชางเทาหนา หญิง
เปนชางเทาหลัง

6.  การแตงกาย
วัฒนธรรมการแตงกายของไทยสมัยอยุธยามีวิวัฒนาการมากวาสี่รอยป จากการศึกษา

หลักฐานทางประวัติศาสตร  โบราณคดี ตลอดจนเอกสารของชาวตางชาติที่เขามาสมัยอยุธยา   
พอจะสรุปไดดังนี้

การแตงกายของของคนชั้นสามัญทั่วไป
ชาย  ชายชาวบานทั่วๆไป  นิยมนุงผาโจงกระเบนไมนิยมสวมเสื้อ  มีผาคลองคอคลุม

พาดไหลไวดานหลัง  เมื่อออกจากบานจึงจะสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น  ใชผาขาวมาคาดทับตัวเสื้อ  
ทรงผมตัดสั้นแบบมหาดไทย  นิยมใชน้ําหอมใสผมเชนเดียวกับสตรี       คนไทยทั้งชายและหญิง
ไมสวมรองเทา เดินดวยเทาเปลา  ยกเวนขุนนางเมื่อรวมงานพิธี  จะสวมรองเทาหนีบปลายแหลม
แบบแขกมัวร

หญิง  นุงผานุงยาวจรดขอเทา  ไมสวมเสื้อ  แตใชผาสไบพันรอบอกแลวตลบไปพาด
เฉียงบาไว  หรือใชผารัดอกไวเฉยๆ  ผานุงสวนใหญใชผาสีดําและผาลายดอก    สวนผาสไบจะใช
ผามัสลิน สีขาว  ทรงผมของหญิงไทยจะนิยมไวผมยาวประบา  สวนตอนบนจะตัดเปนผมปกสั้น
คลายผมผูชาย  นิยมถอนไรผม  ประแปง  ทาปากดวยสีผ้ึง
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ใบงาน  เรื่อง  เรื่องขุนชางขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ประกอบแผนแบบบูรณาการแผนที่ 4

คําสั่ง  ใหนักเรียนนําขอความตอไปนี้ไปเรียงใหถูกตองตามลําดับเหตุการณ  โดยนําตัว
เลขมาเรียงใหถูกตองตามเหตุการณ
1. ศรีประจันไปหาสมภารวัดแคเพื่อนิมนตไปในวันแตงงานลูกสาว
2. ศรีประจันไตถามทุกขสุขนางทองประศรี  และถามจุดประสงคที่นางทองประศรี

มาหาถึงบาน
3. พลายแกวและนางพิมเขาพิธีแตงงาน
4. ทองประศรีขอลูกสาวศรีประจัน
5. นางทองประศรีขอใหเถาแกไปสูขอลูกสาวนางศรีประจันใหกับพลายแกว
6. ศรีประจันอบรมลูกเรื่องการครองเรือน
7. ศรีประจันยกลูกสาวใหทองประศรีพรอมทั้งถามถึงความประพฤติของพลายแกว
8. พลายแกวนอนเฝาหอตามประเพณี
9. พลายแกวบอกเพื่อนบานผูชายไปชวยปลูกเรือนหอ
10. พลายแกวใหบาวไปบอกขุนชางใหมาเปนเพื่อนเจาบาว

เรียงลําดับเหตุการณตามหมายเลขดังนี้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบ
เร่ืองวัฒนธรรมไทย วรรรคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
วิชา ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

คําสั่ง    ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก /  หนาขอที่ถูก  และเขียนเครื่องหมายผิด  x  หนาขอที่ผิด
……………….1.  ชาวอยุธยารักความสงบ ไมชอบรบราฆาฟน
……………….2.  การตอนรับแขกของคนไทยสมัยอยุธยา ใช หมากพลูและอาหาร
……………….3.  พระมหากษัตริยสมัยอยุธยาทรงอยูในฐานะเปนพอบานพอเมือง
……………….4. ผูที่ไมยอมรับอํานาจของพระมหากษัตริยถือวาเปนกบฏ
……………….5.  ผูชายในสมัยอยุธยาตองถูกเกณฑไปเปนทหารปละ 3 เดือน
……………… 6.  การทอผา การปนฝายถือเปนหนาที่ของสตรีเทานั้น
……………….7.  หญิงไทยในสมัยอยุธยามีฐานะเทาเทียมกับชาย
……………….8.  สังคมในสมัยอยุธยาเปนสังคมเกษตรกรรม
……………….9.  การนุงจีบหนานาง สวมเสื้อแขนกระบอกเปนการแตงกายของหญิงสูงศักดิ์
………………10.  ชายชาวบานนิยมนุงผาโจงกระเบน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 5

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย เวลา    1    ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระภาษาไทย          สาระที่ 1 : การอาน

สาระที่ 2 : การเขียน
สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร

3.  มาตรฐาน ท 1.1 , ท 2.1, ท 3.1, ท 5.1, ส 4.3
4.  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. พูดนําเสนอความรูที่ไดจากการอานเรื่องราวและเหตุการณอยางมีเหตุผลดวยภาษา
ที่ถูกตอง  ชัดเจนและสละสลวย

2. เขาใจและสามารถวิเคราะหความสําคัญของวัฒนธรรมไทยที่มีตอวิถีชีวิตคน

จุดประสงคการเรียนรู
1.  พูดรายงานจากเรื่องที่อานได
2.  อธิบายวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาได
3.  เปรียบเทียบความแตกตางของวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยากับปจจุบันได
4.  มีมารยาทในการพูด

6.  สาระการเรียนรู  วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
7.  กิจกรรมการเรียนรู
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. นําคําประพันธจากเรื่อง ขุนชางขุนแผนมาอานใหนักเรียนฟง   แลวสอบถามวาเปน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเร่ืองใด

บาวกลัวตัวสั่นลงบันได วิ่งไขวมารับข้ึนเรือนพลัน
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แลวเอาเสื่อสาดมาลาดปู หมากพลูใสเชี่ยนขมีขมัน
2.  ครูเฉลยคําตอบ  แลวแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ

ข้ันปฏิบัติ
1. ครู – นักเรียนอภิปรายถึงหลักการพูดรายงานวามีวิธีการอยางไร  จากนั้นจึงศึกษา

     ใบความรูเร่ืองการพูดรายงาน    แลวชวยกันสรุปเปนขอๆ
2. นักเรียนนําผลงานที่ไดรับมอบหมาย จากคาบที่แลวเรื่องวัฒนธรรมไทยในสมัย

อยุธยาจากเนื้อเร่ืองขุนชางขุนแผน  มานําเสนอทีละกลุม  และหาสื่อมาประกอบการนําเสนอ
ดวย เชน เครื่องเรือนไทย  การแตงกายสมัยอยุธยา  เปนตน

3. ครู – นักเรียนรวมกัน ติ – ชม การนําเสนอผลงานของนักเรียน     พรอมกับใหคํา
      แนะนําแกไข   ขอมูลที่ถูกตองดวย

4.   นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ  วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยากับปจจุบันวา   มีความ
สอดคลองและเปลี่ยนแปลงไปอยางไร

     ข้ันสรุป
1.   นักเรียนบันทึกความรูของทุกกลุมลงสมุด

8.  ส่ือการเรียนรู
1.  หนังสือทักษสัมพันธเลม 2
2. ภาพประกอบเรือนไทย,  การแตงกายสมัยอยุธยา
3. ใบความรูเร่ืองการพูดรายงาน

9.การวัดผลและประเมินผล
1.  ส่ิงที่จะประเมิน  การพูดนําเสนอความรู

 2.  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  แบบประเมินการพูด
3.  ประเด็นการประเมิน     1.  ความชัดเจนในการออกเสียง

     2.  ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
     3.  บุคลิกภาพเหมาะสม

หมายเหตุ     การประเมินการพูดในคาบนี้ จะใหคะแนนเปนรายกลุม  เพราะนักเรียน
รวมกันทํางานทั้งกลุมแตสงตัวแทนนําเสนอความรู 1 – 2 คน  ชวยใหนักเรียนที่ยังฝกพูดไมคลอง
พยายามปรับตัวเองมากขึ้น เพื่อจะไดมีโอกาสนําเสนอความรูในครั้งตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                      ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



135

สาระและใบความรู  เรื่องการพูดรายงาน
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 5

การพูดรายงาน
การพูดลักษณะนี้เปนการพูดเลาเรื่องที่ศึกษาคนควา  หรือเสนอผลการดําเนินงานตามที่

ไดรับมอบหมาย ควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใหครบถวนและสมบูรณ       นํามาพูดรายงานโดย
ลําดับเร่ืองตั้งแตเร่ืองอะไร  มีวัตถุประสงคอยางไร  มีการดําเนินงานอยางไร  และผลสรุปมีอะไร
บาง  การรายงานที่นาสนใจอยูที่เสนอขอมูลเนื้อหาสาระสําคัญไดครบถวนลําดับขอมูลตอเนื่องไม
สับสน  อางอิงขอมูลหรือแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการคนควา  และสรุปตอนทายดวยความคิดเห็น
และ  ขอเสนอแนะตาง ๆ การพูดรายงานควรมีส่ือประกอบการนําเสนอเรื่องที่รายงานดวย เชน ตา
ราง สถิติ แผนภูมิ เปนตน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



136

แบบประเมินการพูดนําเสนอความรู

                                        ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี (3)           พอใช (2)        ปรับปรุง (1)
1. ความชัดเจน
ในการออกเสียง

ออกเสียงถูกตองตาม
อักขรวธิแีละดงัชดัเจน

ออกเสียงไมถูกตองตาม
อักขรวิธีไมเกิน 3 คํา

ออกเสียงไมถูกตองตาม
อักขรวิธีเกิน 3 คํา

2. ความถูกตอง
ชดัเจนของเนือ้หา

นําเสนอเนื้อหา
ถูกตองครอบคลุม
ครบถวน

นําเสนอเนื้อหาถูกตอง
แตขาด 1 ประเด็น

นําเสนอเนื้อหาไมถูก
ตองและขาดมากกวา
1 ประเด็น

3.  บุคลิกภาพ แตงกายสะอาด
เรียบรอย  ยืนมั่นคง
มองผูฟงอยางทั่วถึง
พูดไมติดขัด

แตงกายสะอาด
เรียบรอย  ยืนมั่นคง
มองผูฟงไมทั่วถึง
พูดติดขัด 1 – 2  คร้ัง

แตงกายไมเรียบรอย
ยืนไมนิ่งขยับไปมา
ไมมองผูฟง
พูดติดขัดเกิน 2  คร้ัง

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8        ดี
7 – 6      พอใช
5 – 1      ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………..
         (……………………………..)

                  ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 6

     กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา   1  ชั่วโมง
     วิชา  ท  33102  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระภาษาไทย  สาระที่ 1  :การอาน

  สาระที่ 2 :  การเขียน
สาระที่ 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 5.1,
4  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรณคดี พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป   
เนื้อเร่ือง   สังคมและนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง  ดวยการอภิปรายหรือเขียน  แสดงความคิดเห็น
 

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของการพินิจวรรณคดีได
2. บอกหลักการพินิจวรรณคดีถูกตอง
3. ตอบคําถามเรื่องการใชสุนทรียภาพของวรรณคดีถูกตอง

6.   สาระการเรียนรู
1. หลักการพินิจวรรณคดี
2. สุนทรียภาพของบทรอยกรอง
3. ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7.  กิจกรรมการเรียนรู
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. สนทนากับนักเรียนถึงประโยชนที่ไดรับจากการอานเรื่องขุนชางขุนแผน
2. แจงจุดประสงคการเรียนรู
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 ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ  8 คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม  ศึกษาหลักการ

พินิจวรรณคดีและสุนทรียภาพของวรรณคดีจากใบความรู  ใชเวลาประมาณ  20  นาที
2. นักเรียนภายในกลุมรวมกันอภิปรายและชวยกันสรุปความรูวาหลักการพินิจวรรณ

คดีและสุนทรียภาพของวรรณคดี มีความเกี่ยวของกันอยางไร  การนําสุนทรียภาพของบทรอย
กรองมาใชในการพินิจวรรณคดีไดอยางไร    โดยมีครูคอยใหคําแนะนํา  การแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบและการสรุปความของนักเรียน

3.  นักเรียนศึกษาตัวอยางการพินิจวรรณคดีเร่ือง   นิราศภูเขาทอง ประมาณ  20  นาที
แลวตอบคําถามของครู เกี่ยวกับการพินิจวรรณคดีจากตัวอยาง   จากนั้นจึงใหนักเรียนทําแผน
ที่ความคิด (Mind map) รวมกัน

     ข้ันสรุป
1.  ครูซักถามถึงหลักการพินิจวรรณคดีและสุนทรียภาพของวรรณคดีอีกครั้ง

 2.  มอบหมายใหนักเรียนไปฝกพินิจวรรณคดีจากเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกว
แตงงานกับนางพิม

8.  ส่ือการเรียนรู
1. ใบความรูเร่ือง   หลักการพินิจวรรณคดี
2. ใบความรูเร่ือง   สุนทรียภาพของวรรณคดี
3. ตัวอยางการพินิจวรรณคดี เร่ือง  นิราศภูเขาทอง
4. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1.   ส่ิงที่จะประเมิน - แผนที่ความคิดของหลักการพินิจวรรณคดี
2.   เครื่องมือในการประเมิน - ชิ้นงานของนักเรียน
3.   ประเด็นการประเมิน - ทําแผนที่ความคิด “หลักการพินิจวรรณคดี “ถูกตอง

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...
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11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...
12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ

………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                    ผูสอน
    (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู  เรื่อง  หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 6

1. ความหมาย
การพินิจ  คือ  การพิจารณาตรวจตรา  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได  

นอกจากจะไดปะโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและขอเท็จจริง
ใหผูอ่ืนไดทราบดวย เชน  ใครเปนผูแตงเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีประโยชนตอใครบาง  ทางดานใด  
ผูพินิจมีความเห็นอยางไร คุณคาในแตละดาน  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางไร

วรรณคดี  หมายถึง  หนงัสือที่แตงดี  มีคุณคาทางจินตนาการและคุณคาทางปญญา    
มีศิลปะในการใชคําอยางประณีตบรรจง  ใชภาษาสละสลวย   ใชคําที่เราความสนใจของผูอานให
เกิดจินตนาการ  เกิดความรูสึกที่ซาบซึ้งทําใหเกิดแงคิดและปญญา

วรรณกรรม    หมายถึง   งานเขียนทุกประเภท    ไมวาจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด
เชน  ตํารา  สารคดี  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  ฯลฯ และวรรณกรรมรอยกรอง

2. องคประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรม
องคประกอบที่สําคัญของงานประพันธ คือ เนื้อหาและรูปแบบ
เนื้อหา      หมายถึง    เร่ืองราวที่ผูเขียนเจตนาสื่อไปยังผูอานโดยมีจุดมุงหมายตางๆ  กัน

อาจเปนการถายทอดความรูสึกประสบการณและแงคิดที่ซอนอยูในเนื้อเร่ือง   เนื้อหาของวรรณคดี
ไทยมีหลายประเภท  เชน เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา การสั่งสอน ความรัก  เร่ืองเลา  ประวัติศาสตร  
เปนตน

รูปแบบ  หมายถึง  ลักษณะของงานประพันธที่ผูเขียนเลือกใชในการนําเสนอ

3. ขั้นตอนในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
ข้ันตอนในการพินิจวรรณคดี วรรณกรรม รอยกรองมีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้
1. อานอยางชา ๆ  ถาเปนรอยกรองควรอานออกเสียงเพื่อรับรสคําอยางเต็มที่  และ

พยายามใสความรูสึกลงไปในบทกวี
2. คนหาความหมายของคําศัพทและความหมายที่ซอนอยูในกวีนิพนธ
3. ศึกษาดานวรรณศิลป  โดยศึกษาดานการใชถอยคําที่ทําใหเกิดความไพเราะ  เชน

การเลนคํา  การซ้ําคํา  การใชคําขัดแยง  ลีลา  จังหวะ  โวหาร  เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141

หลักเกณฑกวาง ๆ  ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมรอยกรอง  มีดังนี้
1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตง  เพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่น

ไดดีข้ึน
2. ลักษณะคําประพันธ
3. เร่ืองยอ
4. แนวคิด  จุดมุงหมาย  เจตนาของผูเขียน
5. คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน   4    ดานใหญ

ดังนี้
    5.1  คุณคาดานวรรณศิลป  คือ  ความไพเราะของบทประพันธ อาจเกิดจากการนํา

ถอยคํา  สํานวนโวหารที่ไพเราะกินใจ และใหความหมายกระทบใจผูอาน  ดังตัวอยาง   จากนิราศ  
ภูเขาทอง  ของสุนทรภู  ที่ใหอารมณสะเทือนใจวา

เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทานี้ ไมมีที่พสุธาจะอาศัย
ลวนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา

5.2   คุณคาดานเนื้อหา  คือ  การใหความรูดานตาง ๆ  ใหคุณคาทางปญญาและ
ความคิดแกผูอาน  ดังตัวอยาง จากเรื่องนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู ใหความรูดานการทอดกฐินวา

………………………….. เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
รับกฐินภิญโญโมทนา ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย

5.3  คุณคาดานสังคมวรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมในอดีต
และสามารถจรรโลงสังคมได  เชน  ทําใหสามารถมองเห็นชีวิตความเปนอยู  คานิยม ความเชื่อ       
จริยธรรมของคนในสังคม  เชน    มีความเชื่อถือผูใหญ  มีความเห็นใจ  เกรงใจ  พึ่งพาอาศัยกัน  
เอื้ออาทร ซื่อสัตย  ฯลฯ  ดังตัวอยางจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง วา

ถงึบานญวนลวนแตโรงแลสะพรั่ง     มีของขังกุงปลาไวคาขาย
ตรงหนาโรงโพงพางเขาวางราย         พวกหญิงชายพรอมเพรียงมาเมียงมอง
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5.4   การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคาของ
ชีวิต  ไดความคิดและประสบการณจากเรื่องที่อาน  และนําไปใชในการดําเนินชีวิตนําไปเปนแนว
ปฏิบัติหรือแกปญหารอบๆ ตัว  ดังตัวอยางจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง วา

มาทางทาหนาจวนจอมผูร้ัง คิดถึงครั้งกอนมาน้ําตาไหล
จะแวะหาถาทานเหมือนเมื่อเปนไวย ก็จะไดรับนิมนตข้ึนบนจวน
แตยามยากหากวาถาทานแปลก อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล
เหมือนเข็ญใจใฝสูงไมสมควร จะตองมวนหนากลับอัปมาณ
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ใบความรูเรื่อง  หลักการพินิจวรรณคดี
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 6

1. ความหมาย
การพินิจ  คือ  การพิจารณาตรวจตรา  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได  

นอกจากจะไดปะโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและขอเท็จจริง
ใหผูอ่ืนไดทราบดวย เชน  ใครเปนผูแตงเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีประโยชนตอใครบาง  ทางดานใด  
ผูพินิจมีความเห็นอยางไร คุณคาในแตละดาน  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางไร

2. ขั้นตอนในการพินิจวรรณคดแีละวรรณกรรม
การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวใหปฏิบัติอยางกวางๆ  เพื่อใหครอบคลุมงาน

เขียนทุกชนิด  ผูพินิจตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด  มีลักษณะเฉพาะอยางไร   ซึ่งจะมีแนวในการ
พินิจใหเหมาะสมกับงานเขียนชิ้นนั้นๆ

หลักเกณฑกวาง ๆ  ในการพินิจวรรณคดีและวรณกรรม  มีดังนี้
1   ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตงเพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่นไดดีข้ึน
2.  ลักษณะคําประพันธ
3.  เนื้อเร่ืองโดยยอ
4.  แนวคิด  จุดมุงหมาย  เจตนาของผูเขียน
5.  คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน  4  ดานใหญ

ดังนี้
                    5.1  คุณคาดานวรรณศิลป  คือ  ความไพเราะของบทประพันธ อาจเกิดจากการ
นําถอยคํา  สํานวนโวหารที่ไพเราะกินใจ และใหความหมายกระทบใจผูอาน

      5.2  คุณคาดานเนื้อหา  คือ  การใหความรูดานตาง ๆ  ใหคุณคาทางปญญาและ
ความคิดแกผูอาน

5.3  คุณคาดานสังคม  วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมใน
อดีตและสามารถจรรโลงสังคมได  เชน ทําใหสามารถมองเห็นชีวิตความเปนอยู คานิยม  ความเชื่อ       
จริยธรรมของคนในสังคม  เชน  มีความเชื่อถือผูใหญ  มีความเห็นใจ  เกรงใจ  พึ่งพาอาศัยกัน    
เอื้ออาทร ซื่อสัตย  ฯลฯ
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5.4  การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน       เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคา
ของชีวิต  ไดความคิดและประสบการณจากเรื่องที่อาน  และนําไปใชในการดําเนินชีวิตนําไปเปน
แนวปฏิบัติหรือแกปญหารอบๆ ตัว
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ใบความรู เรื่อง  ตัวอยางการพินิจวรรณคดีนิราศภูเขาทอง
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่  6

1. ประวัติความเปนมา
นิราศภูเขาทองเปนนิราศเรื่องเอกในบรรดานิราศทั้ง   8  เร่ืองของสุนทรภู ทานแตงนิราศ

ภูเขาทองเมื่อบวชเปนพระอยูที่วัดราชบูรณะ และเดินทางมาทางเรือไปนมัสการพระเจดียภูเขาทอง 
เมื่อ พ.ศ. 2371  เจดียนี้อยูวัดภูเขาทองซึ่งเปนวัดโบราณอยูกลางทุงนาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เขาใจกันวามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยูในพระเจดียภูเขาทอง  
จึงเปนที่นับถือของคนทั่วไป

2.  เนื้อเรื่องยอนิราศภูเขาทอง
เนื้อเร่ืองเริ่มตอนที่สุนทรภูบวชเปนพระภิกษุและออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ  ทางเรือเมื่อ

เดือน  11  หลังจากรับกฐินแลว  โดยเดินทางไปกับนายพัด บุตรชาย  ซึ่งเกิดจากนางจัน เพื่อไป
นมัสการพระเจดียภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ออกเดินทางจากวัดราชบูรณะ     ผาน
พระบรมมหาราชวัง         สุนทรภูรําลึกถึงความหลังเมื่อคร้ังตนเองไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
รัชกาลที่ 2  ที่ทรงชุบเลี้ยงไวในราชสํานัก ผานทาแพ  โรงเหลา บางจาก บางพลู  บางพลัด  บางโพ  
ตลาดแกว  และที่ตลาดแกวนี้สุนทรภูครวญถึงแมจันซึ่งเปนภรรยา  สุนทรภูไดเดินทางเรื่อยมาโดย
ถาผานที่ใดก็กลาวถึงสถานที่เหลานั้นเปนลําดับ  จนมาถึงอยุธยา  ไดไปนมัสการพระเจดียภูเขา
ทอง  ไดพบพระบรมธาตุสถิตในเกสรดอกบัว       จึงไดอัญเชิญมาดวยแตรุงเชาเมื่อจะบูชาองค
พระธาตุกลับหายไปสุนทรภูพักคางคืนที่วัดภูเขาทองคืนหนึ่ง  จึงไดลองเรือกลบักรุงเทพมหานคร  
มาจําพรรษาที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง)ในเย็นวันเดียวกัน

3. ลักษณะคําประพันธ
ลักษณะคําประพันธในนิราศภูเขาทองเปน กลอนนิราศ  คือ กลอนสุภาพนั่นเอง  แตตาง

กันตรงที่กลอนนิราศจะขึ้นตนดวยวรรคที่สอง  แลวแตงไปเรื่อย ๆ จนจบบท  บรรยายถึงสถานที่  
อารมณรัก  ครํ่าครวญถึงสตรีอันเปนที่รักโดยไปผูกพันกับธรรมชาติ  วรรคสุดทายจะลงดวย  “เอย”
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4. คุณคาของวรรณคดี
1. คุณคาดานวรรณศิลป

1) การเลือกสรรคําของสุนทรภู  มีความดีเดน  มีทั้งเสียงสัมผัสสระ  สัมผัสอักษร
การซ้ําเสียง  และการเลือกคําที่มีความหมายเหมาะกับเนื้อหา เชน

“ดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเปนเกลียวกลอก     กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน      ดูเปลี่ยนเปลี่ยนควางควางเปนหวางวน”

นอกจากนี้ยังนิยมสัมผัสอักษร  นับเปนการเลนคําที่ทาํใหเกิดความไพเราะ  เชน
“  พระสุริยาลงลับพยับฝน            ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา

          ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา            ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว”
2) การใชกวีโวหาร  หรือภาพพจน  นิราศภูเขาทองมีภาพพจนลักษณะตาง ๆ ที่กวี

เลือกใช  ทําใหผูอานเขาถึงความคิดของกวีได  เชน
2.1  ภาพพจนอุปมา  สุนทรภูเปรียบเทียบชวงชีวิตรับราชการใกลชิดพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไววา
“เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ     ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา

     สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา       วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ”
          

นอกจากนี้ยังไดกลาวเปรียบเทียบใหเห็นถึงความทุกขยากของตนเองวา
“เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทานี้       ไมมีที่พสุธาจะอาศัย

                     อันหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ         เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา”

2.2  ภาพพจนอธิพจน  คือ  การกลาวเกินจริงในแงอารมณ  ความรูสึก  เพื่อให
ผูฟง  ผูอานเกิดอารมณคลอยตามไปดวย  เชน

“  ขอเดชะพระพุทธคุณชวย แมนมอดมวยกลับชาติวาสนา
อายุยืนหมื่นเทาเสาศิลา อยูคูฟาดินไดดังใจปอง  “

2.3  ภาพพจนเลียนเสียงธรรมชาติ ทําใหเกิดมโนภาพและความไพเราะนาฟงวา
“ไมเห็นคลองตองคางอยูกลางทุง พอหยุดยุงฉูชุมมารุมกัด
เปนกลุมกลุมกลุมกายเหมือนทรายซัด ตองนั่งปดแปะไปมิไดนอน  “

2.4  ภาพพจนเลนคํา  คือใชถอยคําคําเดียวในความหมายตางกันเพื่อให
ไพเราะนาฟง
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“เห็นโศกใหญใกลน้ําระกําแฝง   ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ
        เหมือนโศกพี่ที่ระกําก็ซ้ําเจือ      เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย “

2.  คุณคาดานเนื้อหา
1) แสดงใหเห็นถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณของสุนทรภู  ที่รําลึกถึง  พระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  วา
“โอผานเกลาเจาประคุณของสุนทร แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น

พระนิพพานปานประหนึ่งศรีษะขาด ดวยไรญาติยากแคนถึงแสนเข็ญ
ทั้งโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเปน ไมเล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา  “

2) แสดงใหเห็นโทษของสุรา  วา
“  ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไวปลายเสา

โอบาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย “

3) สุนทรภูชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจมนุษย  วา
“ โอสามัญผันแปรไมแทเที่ยง เหมือนอยางเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย

นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ ที่จิตใครจะเปนหนึ่งอยาพึงคิด “

3.   คุณคาดานสังคม    งานวรรณคดีเปนเหมือนกระจกสองใหเห็นภาพทางสังคมสมัย
ตาง ๆ ไดดี  เชน

1) แสดงใหเห็นถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงใหขาราชบริพาร
เขาเฝาอยางใกลชิด ในการเสด็จถวายผาพระกฐิน  วา

“ ถึงหนาแพแลเห็นเรือที่นั่ง คิดถึงครั้งกอนมาน้ําตาไหล
เคยหมอบรับกับพระจมื่นไวย แลวลงในเรือที่นั่งบัลลังกทอง
เคยทรงแตงแปลงบทพจนารถ เคยรับราชโองการอานฉลอง
จนกฐินสิ้นแมน้ําแลลําคลอง มิไดของเคืองขัดหัทยา “

2) เมื่อผานวัดเขมาภิรตาราม  ก็นึกถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 2  ที่โปรดให
ปฏิสังขรณวัดนี้  วา

     “ โอปางหลังครั้งสมเด็จพระบรมโกศ มาผูกโบสถก็ไดมาบูชาชื่น
   ชมพระพิมพริมผนังยังยั่งยืน ทั้งแปดหมื่นสี่พันไดวันทา
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3) กลาวถึงการตั้งชื่อเมืองปทุมธานี  วา
“ ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว “

4.  การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
1) ดานศาสนา  นิราศภูเขาทองแสดงใหเห็นถึงความศรัทธา    ในพระพุทธศาสนา

อยางเดนชัด  โดยกลาวถึงการเดินทางไปนมัสการพระเจดียภูเขาทองที่บรรจุพระบรมธาตุและ
แสดงถึงความผูกพันที่คนไทยไดผูกพันกับพระพุทธศาสนาและชวยกันบํารุงศาสนสถาน  มีจิตใจ
ออนโยน มีคุณธรรม  ชวยใหการดําเนินชีวิตมีสติมากขึ้น

2) คานิยมในสถาบันกษัตริย  สถาบันกษัตริยเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมา
ต้ังแตอดีตเมื่อผานที่ตาง ๆ  สุนทรภูก็ไมเคยลืมที่จะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 2 
ตลอดไป

3) ใหคติสอนใจ นิราศภูเขาทองใหขอคิดและคติสอนใจที่ดีตอการการใชชีวิต  เชน
ความกตัญู  การพูด  ความรัก  ซึ่งผูอานสามารถนํามาใชสอนผูคนไดในสมัยตอ ๆ มา   เชน

“ ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต
แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา “
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สาระและใบความรูเรื่อง  สุนทรียภาพของบทรอยกรอง
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 6

วรรณคดีและวรรณกรรมที่ควรแกการยกยองนั้นตองมีคุณสมบัติเดน ๆ  หลายประการ 
เชน  ศิลปะในการใชภาษา  เนื้อหา  กลวิธีในการเสนอความคิด  แตในที่นี้จะกลาวถึงศิลปะในการ
ใชภาษาที่ทําใหบทรอยกรองงดงาม  ที่เรียกวา  มีสุนทรียภาพ หรือสุนทรียรส

สุนทรียภาพ ( Aesthetics ) คือ การใชถอยคําที่ใหความไพเราะ  มีความหมายอันลึกซึ้ง
กินใจ  สามารถกระทบอารมณผูอานผูฟง  ใหเกิดความซาบซึ้งประทับใจ

การเลือกใชถอยคําที่ใหสุนทรียภาพ  มีดังตอไปนี้
1. เลือกใชคําที่มีความหมายเหมือนๆ กัน มาใชใหเหมาะกับฉันทลักษณ     เพื่อใหเกิด

ความลึกซึ้ง สะเทือนอารมณ  เชน  คําเรียกหญิงที่รัก  ใช เยาวมาลย  สมร  ทรามสงวน  ขวัญตา  
ขวัญออน  นงราม  นงลักษณ  เปนตน

2. เสียงเสนาะ     บทรอยกรองที่ใหความไพเราะ  จะตองประกอบดวยการเลือกใชคําที่
ไพเราะแลว  ยังตองมีสัมผัสคลองจอง โดยเฉพาะสัมผัสนอก  สัมผัสใน  ซึ่งมีทั้งสัมผัสอักษรและ
สัมผัสสระ  เชน

รากไมจะตางหมอนนอนอนาถ ดาวดาดจะตางไตนาใจหาย
ลงบันไดใจเจียนจะขาดตาย น้ําตาตกกระจายพรางพรายลง

(ขุนชางขุนแผน )

นอกจากนี้ยังตองเลือกใชคําเพื่อใหเกิดอารมณตางๆ กัน เชน อารมณโศกเศรา  ระทด
ระทวย  อารมณสนุกสนาน  ดังตัวอยาง

ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว เกดแกวพิกุลยี่สุนสี
จะโรยรางหางสิ้นกลิ่นมาลี จําปเอยกี่ปจะมาพบ

(ขุนชางขุนแผน)

ขุนชางเห็นพิมกระหยิ่มใจ ตะลึงไปตาเพงเขม็งดู
หยิบพานมาวาจะกินหมาก มันผิดปากสงไพลไปรูหู
เคี้ยวเลนไบไบไดแตพลู เพื่อบาวเขารูหัวเราะฮา

(ขุนชางขุนแผน)
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3. ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ  ชวยใหรอยกรองไพเราะนาฟงยิ่งขึ้น  ดังตัวอยาง
ระทึกทนโทนทับฉ่ิงฉับฉ่ิง ติงทั่งติง ติงทั่งติง ทั่งติงทั่ง
เจาพลายงามศรีมาลาไมมาฟง เพลงก็พรากจากวังบางขุนพรหม

( บางขุนพรหม)

4.    การเลนคํา  เปนการใชคําเดียวในความหมายตางกัน  และการเลนคํายังรวมไปถึง
การซ้ําอักษร  ซ้ําคํา  และซ้ําความ  ดังตัวอยาง

จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสะการะวาตี
แขกเตาจับเตารางรอง เหมือนรางหองมาหยารัศมี
นกแกวจับแกวแลวพาที เหมือนตัวพี่จากสามสุดามา

(อิเหนา)

5.   การใชคําที่มีความหมายอันลึกซึ้งกินใจ   บทรอยกรองที่มีความหมายอันลึกซึ้งกินใจ  
จะทําใหผูอานประทับใจ  เพราะผูอานสามารถคลอยตามไปกับจินตนาการ   และภาพที่ส่ือออกมา
จากบทรอยกรอง  ความหมายอันลึกซึ้งกินใจมักเกิดจากการใชคํามาเปรียบเทียบ  พรอมอธิบายให
เห็นภาพพจน  ไดแก  อุปมา  อุปลักษณ  ปรพากย  อติพจน  สัญลักษณ  บุคลาธิษฐาน  ดังนี้
                     5.1  การเปรียบเทียบแบบอุปมาเปนการเอาสิ่งที่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันชวย
ใหเกิดความซาบซึ้งในสิ่งใหม  เชน

ฉุกใจไดคิดสิการแลว ดังดวงแกวตกตองแผนผา
รักระกําช้ําจิตเจ็บอุรา ดังวาจะวายชีวี

(อิเหนา)

5.2  การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณเปนการนําลักษณะอาการของสิ่งหนึ่งโอนไป
ใชกับอีกสิ่งหนึ่ง  ที่ไมเหมือนกันเลย  เพื่อจูงใจวาสิ่งสองสิ่งนั้นมีคุณสมบัติ คลายคลึงกันเปนการ
เปรียบเทียบโดยนัย    เชน

เราก็ชายหมายมาดวาชาติเชื้อ ถึงปะเสีอก็จะสูดูสักหน
ไมรักวอนงอนงอทรชน แลวพาพลกลับมาเภตราพลัน
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5.3  การเปรียบเทียบแบบปรพากย  เปนการเปรียบเทียบโดยอาศัยความขัดแยง
คือ  เปนการนําสิ่งที่ตรงกันขามมาเปรียบเทียบกัน  เชน  ขาวกับดํา  ดีกับชั่ว   เร็วกับชาดังตัวอยาง

เขายอมเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก แตน้ําตมผักขมชมวาหวาน
เมื่อจืดจางหางเหินไปเนิ่นนาน   แตน้ําตาลก็วาเปรี้ยวไมเหลียวแล

5.4   การกลาวเกินจริง  เรียกวา   อติพจนหรืออธิพจน   เปนการพรรณนาหรือ
บรรยายเกินความเปนจริง  เชน

ครืนครืนใชฟารอง เรียมครวญ
เรียมรํ่าน้ําเนตรถวม ถึงพรหม

5.5  การใชบุคลาธิษฐาน (บุคลวัต)  เปนการสมมติส่ิงที่ไมใชมนุษย อาจเปนสิ่งที่ไม
มีชีวิต สัตว พืช ใหมีความรูสึกและ การกระทําที่เหมือนคน  เชน  ซุงรอยทอนนอนรองไหอยู  
ชายปา     พระอาทิตยโบกมือลา    ดอกไมยิ้ม  สายน้ํากระซิบ  เปนตน

6.  การบรรยายหรือพรรณนาอยางตรงไปตรงมา  เปนการใชคํางายๆ  แตเห็นภาพหรือ
เขาใจไดชัดเจน  เชน

เจารางนอยนอนนิ่งบนเตียงต่ํา คมขํางามแฉลมแจมใส
ค้ิวคางบางงอนออนละไม รอยไรเรียบรับประดับดี

7.  การบรรยายใหเห็นนาฏการ  เปนการใชถอยคําทําใหเห็นภาพความเคลื่อนไหวทาง
กิริยาทาทาง  เคลื่อนไหวทางจิตใจ  เคลื่อนไหวทางธรรมชาติ  เชน

แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ
ลูกก็แลดูแมแมดูลูก ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล
สะอื้นรํ่าอําลาดวยอาลัย แลวแข็งใจจากนางตามทางมา

(ขุนชางขุนแผน)
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 7

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา   1  ชั่วโมง
 วิชา  ท  32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระภาษาไทย     สาระที่ 1  :การอาน

สาระที่ 2 :  การเขียน
สาระที่ 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3.  มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 5.1,
4.  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรณคดี    พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป   
เนื้อเร่ือง  สังคมและนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง  ดวยการอภิปรายหรือเขียน  แสดงความคิดเห็น

 จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกคุณคาดานวรรณศิลปจากวรรณคดีที่อานไดถูกตอง
2. บอกคุณคาดานสังคมจากวรรณคดีที่อานไดถูกตอง
3. บอกคุณคาดานเนื้อหาจากวรรณคดีที่อานไดถูกตอง
4. สรุปผลการอภิปรายเนื้อเร่ืองไดถูกตอง

6.   สาระการเรียนรู
1. หลักการพินิจวรรณคดี
2. ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7.  กิจกรรมการเรียนรู
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ทบทวนการพินิจวรรณคดีและสุนทรียภาพของวรรณคดีจากชั่วโมงที่แลว

      ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนทั้ง  6  กลุม  ฝกพินิจวรรณคดี เร่ืองขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงาน

กับนางพิม  เพื่อพิจารณาคุณคาในดาน วรรณศิลป  เนื้อหา  คุณคาทางสังคม
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   2.  นักเรียนนําผลงานของแตละกลุมมาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันโดยแลกเปลี่ยน
กันอานผลงานของเพื่อนตางกลุมครูคอยใหคําแนะนําประเด็นที่แตกตางหรือสอดคลองกัน

     ข้ันสรุป
1. ครู – นักเรียนรวมกันประเมินผลงานของเพื่อนตางกลุม  แลวนําไปจัดเปนปายนิเทศ

ภายในหอง
8.  ส่ือการเรียนรู

1. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
2. ปายนิเทศ

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  ผลงานการพินิจวรรณคดี
2. เครื่องมือในการประเมิน  แบบประเมินผลงาน
3. ประเด็นการประเมิน    -  ความถูกตองของเนื้อหา

   -  การใชถอยคํา สํานวน
   -  การแสดงความคิดเห็น
   -  การตรงตอเวลา

10.  สรุปผลการเรียนรู
       ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...
11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                            ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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แบบประเมินผลงานการพินิจวรรณคดี

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน ดี(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1)

1.  เนื้อหา เนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็น และ
ครอบคลุมเร่ือง

เนื้อหาถูกตองตรง
ประเดน็แตขาประเดน็
สําคญั 1 ประเดน็

เนือ้หาไมถกูตองไมตรง
ประเดน็และขาดประเด็น
สําคญัตัง้แต   2 ประเดน็ขึน้ไป

2.  การใชถอยคํา
สํานวน

ใชถอยคําสํานวน
ถูกตองสื่อความได
ชัดเจน

ใชถอยคําสํานวนผิด
1 - 2 แหง  แตยัง
ส่ือความได

ใชถอยคําสํานวนผิดมาก
กวา 2 แหง ส่ือความไม
ชัดเจน

3.  การแสดง
ความคิดเห็น

แสดงความคิดอยาง
สรางสรรค มีเหตุผล
และนาสนใจ

แสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผลและ
นาสนใจ

แสดงความคิดเห็นอยาง
ไมมเีหตผุลหรือไมนาสนใจ

4.  การตรงตอ
เวลา

สงงานตามเวลาที่
กําหนดและเสนอ
งานได

สงงานชากวากําหนด
แตเสนองานได

สงงานชากวากาํหนดจน
ไมสามารถเสนองานได

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
12 - 10        ดี
  9  - 7           พอใช
  6 – 1       ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………
        (……………………………..)
                         ผูประเมิน
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 8

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา   1  ชั่วโมง
 วิชา  ท  32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระภาษาไทย     สาระที่ 1  :การอาน

สาระที่ 2 :  การเขียน
สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด
สาระที่ 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 4 :  ประวัติศาสตร

3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 3.1,  ท 5.1,  ส 4.3
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

สามารถสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทยสมัยอยุธยาไดอยางตอเนื่องโดย
อาศัยความรูที่เกิดจากการศึกษาประวัติศาสตรและอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู
1. วิเคราะหการปกครองสมัยอยุธยาได
2. ลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาได
3. บันทึกเรื่องราวอยางเปนระบบและอางอิงแหลงที่มาได

6. สาระการเรียนรู
1. พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา

7. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. นักเรียนรวมกันรองเพลง  “กรุงศรีอยุธยาไมส้ินคนดี”
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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       ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนรวมกันวิเคราะหเนื้อเพลง      “กรุงศรีอยุธยาไมส้ินคนดี”    โดยตั้งคําถามวา

เนื้อเพลงบอกอะไรแกผูฟงบางจากนั้นครูจึงแนะนํา ติ – ชม การวิเคราะหเนื้อเพลงของนักเรียน
2. นักเรียนแบงกลุม   กลุมละ  5  คน เลือกประธานและเลขานุการกลุมศึกษาใบความ

รูเร่ือง ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา  แลวรวมกันบันทึกสรุปเร่ืองราวจากใบความรู ที่อานลง
สมุด

3. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทําใบงานเรื่อง   พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัย
อยุธยา

     ข้ันสรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  แลวประเมินจากคะแนนของแตละ

กลุม  จากนั้นรวมกันยกยอง ชมเชย กลุมที่ทําคะแนนไดดี
8.  ส่ือการเรียนรู

1. ใบความรู “ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
2. ใบงาน “พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
3. เนื้อเพลง “กรุงศรีอยุธยาไมส้ินคนดี”

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน -  การตอบคําถามของนักเรียนจากใบงาน  10  ขอ
2. เครื่องมือการประเมิน - ใบงาน เร่ือง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
3. ประเด็นการประเมิน  - ตอบคําถามไดถูกตอง

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………..

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………..

12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
       …………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ                                         ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู  เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 8 และแผนที่ 9

มีหลักฐานปรากฎวาป พ.ศ.1890  พระเจาอูทองพยายามมาสรางเมืองใหมข้ึนที่อโยธยา  
โดยสรางพระราชนิเวศนชั่วคราว  เรียกวา  “ตําหนักเวียงเหล็ก”  ตอมาโปรดใหต้ังนครแหงใหมที่
บริเวณหนองโสนหรือบึงชีขัน(เปลี่ยนเปนบึงพระราม ตามชื่อวัด พระราม)    สรางนาน 3 ป  ถวาย
นามราชธานีใหมวา “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตนราชธานี
บุรีรมย”  สวนตําหนักเวียงเหล็กเปนวัดพุทไธศวรรย ในปจจุบัน

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งอยูในชัยภูมิที่ดีทั้งดานยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และการเมือง  
มีแมน้ําลอมรอบมีลักษณะเปนเกาะ  สามารถปองกันศัตรูไดดี  สวนรอบเกาะเมืองเปนที่ราบลุม  
น้ําจะทวมในฤดูน้ําหลาก  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการตั้งทัพของศัตรู  แตก็เหมาะแกการเพาะปลูกและ
สามารถติดตอคาขายกับหัวเมืองทางเหนือ  ภาคกลาง  สะดวก อีกทั้งอยูใกลกับอาวไทยสามารถ
ติดตอกับชาวตางชาติไดอีกดวย

ตลอดระยะเวลา  400  กวาปที่อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยามีความเจริญสูงสุด  ตีไดเมือง  
ชากังราว  เชียงใหม  กัมพูชา  มะละกา  เชลียง  และทวายใต    ผูคนพลเมืองดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขสงบรมเย็นวัดวาอารามสรางขึ้นมากมาย แตพอถึงสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช        
ราว  พ.ศ. 2111 ถึง พ.ศ.  2112 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลง  กองทัพพมายกเขามา
ประชิดเมืองถึง  3 ดาน ดวยกําลังพลที่มากกวา ทําใหอาณาจักรอยุธยาตองยอมพายแพ  แกขาศึก  
นับเปนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก  เมื่อ  พ.ศ. 2112  นานถึง  15 ป    ตอมา  สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  ทรงประกาศอิสระภาพของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  ที่เมืองแครงเมื่อ พ.ศ. 
2127  ไดสําเร็จ    และชัยชนะครั้งนี้ทําใหสมเด็จพระนเรศวรมีพระเกียรติ  ระบือไกลทั่วทั้งสิบทิศ   
คือ  สงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช      ตอจากนั้นก็ไมมีศัตรูกลาเขามารุกรานกับอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยานานถึง  150  ป

เมื่อถึงสมัย  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร (สมเด็จพระเจาเอกทัศน) ราว พ.ศ. 2301 
ถึง 2310  อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลงอีกครั้ง  พมายกกองทัพมานําโดยพระเจา   
มังรายกะยอฉะวา  ยกทัพเขามาตีทางทวาย  และกรุงศรีอยุธยา  เมื่อถูกลอมอยูนาน เสบียงอาหาร
เร่ิมหมด  เกิดไฟไหมพระนคร  ทําใหผูคนขาดแคลนอาหารมากขึ้น  พมาก็จุดไฟเผากําแพงเมืองจน
ทรุดและยิงปนระดมเขามาในพระนคร  กรุงศรีอยุธยาเหลือกําลังที่จะรับได  จึงทําใหกรุงศรีอยุธยา
เสียแกพมาครั้งที่สอง  ใน พ.ศ. 2310  และสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ไดทรงประกาศอิสระ
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ภาพและทรงขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทยไดสําเร็จและยายอาณาจักรมาอยูที่แหงใหม คือ  
อาณาจักรกรุงธนบุรี

กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางของประเทศสยามสืบตอยาวนานถึง  417 ป  มีพระมหา
กษัตริยปกครองถึง  33  พระองค จาก 5 ราชวงศ  คือ  ราชวงศอูทอง  ราชวงศสุพรรณภูมิ  ราชวงศ
สุโขทัย  ราชวงศปราสาททอง  และราชวงศบานพลูหลวง  ศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมตางๆ   
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบันตราบเทาทุกวันนี้

การปกครอง
สถาบันกษัตริย
การปกครองสมัยอยุธยาเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  เพราะรับลัทธิเทวราชของ

ขอมและรับคัมภีรพระธรรมศาสตรจากมอญซึ่งรับมาจากอินเดียอีกตอหนึ่งพระมหากษัตริยจึงทรง
มีฐานะเทียบเทาพระศิวะหรือองคอวตารของพระเจา  ซึ่งเปนผลใหเกิดระเบียบพิธีการเกี่ยวกับองค
พระมหากษัตริยเปนไปอยางมีระเบียบพิธีการและเครงครัด  ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหสอดคลองกับฐานะ  
พระมหากษัตริยจะตองทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม  10  ประการ  ราชจรรยานุวัตร  4  ประการ
และจักรวรรดิวัตร  12  ประการ  ขณะเดียวกันก็มีกฎเกณฑเพื่อรักษาความปลอดภัยแกพระมหา
กษัตริยและราชบัลลังกดวย

กฎหมายและศาล
กฎหมายเปนสิ่งจําเปนในการปกครอง  เพื่อธํารงความยุติธรรมในสังคม  สมัยสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1  ทรงตรากฎหมาย  10  ฉบับ  กฎหมายรับฟอง  ลักพา  อาญาราษฏร  อาญา
หลวง  เปนตน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดตรากฎหมายหลายฉบับ    เชน     การเทียบศักดินา  
กฎมณเฑียรบาล  เปนตน  ระบบศาลมีผูเชี่ยวชาญเรียกวา  ลูกขุน ณ ศาลหลวงเปนที่ปรึกษาและ
ตัดสิน

ระบบการปกครอง
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  โปรดใหใชระบบการปกครองแบบจตุสดมภ มีเสนาบดี  4  คน  

เปนผูดูแล  คือ    กรมเมือง  ดูแลความเรียบรอยของบานเมือง
กรมวัง  ดูแลกิจการภายในวัง
กรมคลัง  จายและเก็บรักษาพรราชทรัพยและการเงินของประเทศ
กรมนา  ดูแล ควบคุมเร่ืองเลือกสวนไรนา
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นอกจากนี้ยังแบงเปนการปกครองสวนภูมิภาค ไดแก  เมืองหนาดาน  4  ทิศ  หัวเมือง
ชั้นใน  หัวเมืองชั้นนอก  หัวเมืองประเทศราช

ระบบสังคม
คนทุกคนในสังคมกรุงศรีอยุธยาไมวาจะเปนเจา  ขุนนาง  หรือไพร  ยอมอยูในฐานะเปน

ขาแผนดินเหมือนกันหมด  เสมอกันภายใตพระราชอํานาจ  อันเปนลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ระบบสังคมสมัยอยุธยา  โดยใชระบบศักดินาเปนเครื่องมือในการจัดระบบชนชั้น  ซึ่งมิไดแบง     
ชนชั้นจากชาติกําเนิดแตข้ึนอยูกับบทบาทหนาที่ ยศ ตําแหนง ที่พระมหากษัตริยจะแตงตั้ง       
หรือถอดถอน

พอสรุปไดวาสมัยอยุธยาจําแนกบุคคลเปน  2  ชนชั้น คือ  ชนชั้นปกครอง  และผูอยูใต
ปกครอง  โดยใชศักดินาเปนตัวกําหนดหนาที่ตามศักดิ์

ประเพณี
ประเพณีหลวง  เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย
ประเพณีราษฎร  มศูีนยกลางอยูที่วัด  การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน  ผูกพันอยู

กับความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณปนกัน  ไมวาจะเปนประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  การบวช  
การแตงงาน  และการตาย  ลวนเกี่ยวกับความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์ของเทพยดาและคุณพระ
รัตนตรัยทั้งสิ้น

วัฒนธรรม
บานเรือนราษฎรซึ่งประมวลไดจากภาพจิตรกรรม  สันนิษฐานวาสรางดวยไมแบบยกพื้น  

ใตถุนสูงโปรง  ฝาแบบปะกน  หนาตางแคบ  หลังคาสูงชันอาจมุงดวยกระเบื้อง  แฝก จาก มีปนลม
ที่ยอดจั่วหลังคา  มีชานติดตอกับหองครัว  จํานวนคูหา  หอนั่ง ข้ึนอยูกับฐานะของเจาของบาน

นาฏดุริยางคศิลป
จากกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  บัญญัติวา  …..หามรองเพลงเรือ  

เปาขลุย  สีซอ  ดีดกระจับป  ดีดจระเข  ตีโทนทับ  ในเขตพระราชฐาน    แสดงวา  สมัยอยุธยามี
เครื่องดนตรีครบทุกประเภท  ทั้ง ดีด  สี  ตี  เปา  และเปนหลักฐานวาเพลงเรือ เปนการละเลน    
พื้นบานมีในสมัยอยุธยาแลว
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ใบความรู เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 8 และ9

มีหลักฐานปรากฎวาป พ.ศ. 1890 พระเจาอูทองพยายามมาสรางเมืองใหมข้ึนที่อโยธยา  
โดยสรางพระราชนิเวศนชั่วคราว  เรียกวา  “ตําหนักเวียงเหล็ก”  ตอมาโปรดใหต้ังนครแหงใหมที่
บริเวณหนองโสนหรือบึงชีขัน(เปลี่ยนเปนบึงพระราม ตามชื่อวัด พระราม)  ถวายนามราชธานีใหม
วา “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย”      
สวนตําหนักเวียงเหล็กเปนวัดพุทไธศวรรย ในปจจุบัน

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งอยูในชัยภูมิที่ดีมีแมน้ําลอมรอบมีลักษณะเปนเกาะ  สามารถ
ปองกันศัตรูไดดี  สวนรอบเกาะเมืองเปนที่ราบลุม  น้ําจะทวมในฤดูน้ําหลาก  ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การตั้งทัพของศัตรู  แตก็เหมาะแกการเพาะปลูกและสามารถติดตอคาขายกับหัวเมืองทางเหนือ  
ภาคกลาง  สะดวก อีกทั้งอยูใกลกับอาวไทยสามารถติดตอกับชาวตางชาติไดอีกดวย

ตลอดระยะเวลา  400  กวาปที่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยามีความเจริญสูงสุด  ตีไดเมือง  
ชากังราว  เชียงใหม  กัมพูชา  มะละกา  เชลียง  และทวายใต    ผูคนพลเมืองดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขสงบรมเย็น  วัดวาอารามสรางขึ้นมากมาย แตพอถึงสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช  
ราว  พ.ศ. 2111  ถึง-พ.ศ.  2112  อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลง  กองทัพพมายกเขา
มาประชิดเมืองถึง  3  ดาน  ดวยกําลังพลที่มากกวา  ทําใหอาณาจักรอยุธยาตองยอมพายแพ    
แกขาศึกนับเปนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก  เมื่อ  พ.ศ. 2112  นานถึง  15  ป    ตอมา  สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  ทรงประกาศอิสระภาพของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่เมืองแครง เมื่อ พ.ศ. 
2127  ไดสําเร็จ และชัยชนะครั้งนี้ทําใหสมเด็จพระนเรศวรมีพระเกียรติ ระบือไกลทั่วทั้งสิบทิศ   คือ      
สงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ตอจากนั้นก็ไมมีศัตรูกลาเขามารุกรานกับอาณาจักร         
กรุงศรีอยุธยานานถึง  150  ป

เมื่อถึงสมัย  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร (สมเด็จพระเจาเอกทัศน)  ราว  พ.ศ. 
2301 ถึง 2310  อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลงอีกครั้ง  พมายกกองทัพมานําโดยพระ
เจามังรายกะยอฉะวา  ยกทัพเขามาตีทางทวาย  และกรุงศรีอยุธยา  เมื่อถูกลอมอยูนาน  เสบียง
อาหารเริ่มหมด  เกิดไฟไหมพระนคร  ทาํใหผูคนขาดแคลนอาหารมากขึ้น  พมาก็จุดไฟเผากําแพง
เมืองจนทรุดและยิงปนระดมเขามาในพระนคร  กรุงศรีอยุธยาเหลือกําลังที่จะรับได  จึงทําใหกรุง
ศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 2310  และสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงประกาศ
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อิสระภาพและทรงขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทยไดสําเร็จและยายอาณาจักรมาอยูที่แหงใหม 
คือ  อาณาจักรกรุงธนบุรี

กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางของประเทศสยาม       สืบตอยาวนานถึง  417 ป  มีพระ
มหากษัตริยปกครองถึง  33  พระองค  จาก  5  ราชวงศ  คือ  ราชวงศอูทอง  ราชวงศสุพรรณภูมิ  
ราชวงศสุโขทัย  ราชวงศปราสาททอง  และราชวงศบานพลูหลวง  ศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรม
ตางๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบันตราบเทาทุกวันนี้

การปกครอง
สถาบันกษัตริย
การปกครองสมัยอยุธยาเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  เพราะรับลัทธิเทวราชของ

ขอมและรับคัมภีรพระธรรมศาสตรจากมอญซึ่งรับมาจากอินเดียอีกตอหนึ่ง พระมหากษัตริยจึงทรง
มีฐานะเทียบเทาพระศิวะหรือองคอวตารของพระเจา  ซึ่งเปนผลใหเกิดระเบียบพิธีการเกี่ยวกับองค
พระมหากษัตริยเปนไปอยางมีระเบียบพิธีการและเครงครัด ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหสอดคลองกับฐานะ  
พระมหากษัตริยจะตองทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม  10  ประการ  ราชจรรยานุวัตร  4  ประการ
และจักรวรรดิวัตร  12  ประการ      ขณะเดียวกันก็มีกฎเกณฑเพื่อรักษาความปลอดภัยแกพระ
มหากษัตริยและราชบัลลังกดวย

กฎหมายและศาล
กฎหมายเปนสิ่งจําเปนในการปกครอง  เพื่อธํารงความยุติธรรมในสังคม  สมัยสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1  ทรงตรากฎหมาย  10  ฉบับ  กฎหมายรับฟอง  ลักพา  อาญาราษฏร  อาญา
หลวง  เปนตน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดตรากฎหมายหลายฉบับ    เชน       การเทียบศักดินา
กฎมณเฑียรบาล  เปนตน  ระบบศาลมีผูเชี่ยวชาญเรียกวา  ลูกขุน ณ ศาลหลวงเปนที่ปรึกษาและ
ตัดสิน

ระบบการปกครอง
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โปรดใหใชระบบการปกครองแบบจตุสดมภ  มีเสนาบดี  4  คน

เปนผูดูแล  คือ    กรมเมือง  ดูแลความเรียบรอยของบานเมือง
กรมวัง  ดูแลกิจการภายในวัง
กรมคลัง  จายและเก็บรักษาพรราชทรัพยและการเงินของประเทศ
กรมนา  ดูแล ควบคุมเร่ืองเลือกสวนไรนา
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นอกจากนี้ยังแบงเปนการปกครองสวนภูมิภาค ไดแก  เมืองหนาดาน  4  ทิศ  หัวเมือง
ชั้นใน  หัวเมืองชั้นนอก  หัวเมืองประเทศราช

ระบบสังคม
คนทุกคนในสังคมกรุงศรีอยุธยาไมวาจะเปนเจา  ขุนนาง  หรือไพร  ยอมอยูในฐานะเปน

ขาแผนดินเหมือนกันหมด  เสมอกันภายใตพระราชอํานาจ  อันเปนลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ระบบสังคมสมัยอยุธยา  โดยใชระบบศักดินาเปนเครื่องมือในการจัดระบบชนชั้น  ซึ่งมิไดแบงชน
ชั้นจากชาติกําเนิดแตข้ึนอยูกับบทบาทหนาที่  ยศ ตําแหนง ที่พระมหากษัตริยจะแตงตั้งหรือ    
ถอดถอน

พอสรุปไดวาสมัยอยุธยาจําแนกบุคคลเปน  2  ชนชั้น คือ  ชนชั้นปกครอง      และผูอยู
ใตปกครอง  โดยใชศักดินาเปนตัวกําหนดหนาที่ตามศักดิ์

ประเพณี
ประเพณีหลวง  เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย
ประเพณีราษฎร  มีศูนยกลางอยูที่วัด  การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน  ผูกพันอยู

กับความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณปนกัน  ไมวาจะเปนประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  การบวช  
การแตงงาน  และการตาย ลวนเกี่ยวกับความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์ของเทพยดาและคุณพระ
รัตนตรัยทั้งสิ้น

วัฒนธรรม
บานเรือนราษฎรซึ่งประมวลไดจากภาพจิตรกรรม  สันนิษฐานวา  สรางดวยไมแบบยก

พื้น  ใตถุนสูงโปรง  ฝาแบบปะกน  หนาตางแคบ  หลังคาสูงชันอาจมุงดวยกระเบื้อง  แฝก  จาก     
มีปนลมที่ยอดจั่วหลังคา  มีชานติดตอกับหองครัว  จํานวนคูหา หอนั่ง ข้ึนอยูกับฐานะของเจา    
ของบาน

นาฏดุริยางคศิลป
จากกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  บัญญัติวา  …..หามรองเพลงเรือ  

เปาขลุย  สีซอ  ดีดกระจับป  ดีดจระเข  ตีโทนทับ  ในเขตพระราชฐาน    แสดงวา  สมัยอยุธยามี
เครื่องดนตรีครบทุกประเภท  ทั้งดีด  สี  ตี  เปา  และเปนหลักฐานวาเพลงเรือ  เปนการละเลน    
พื้นบานมีมาในสมัยอยุธยาแลว
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ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 8
เพลงกรุงศรีอยุธยาไมสิ้นคนดี

คํารอง  พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

(สรอย) กรุงศรีอยุธยาราชธานีไทย  ถึงเคยไดแตกแยกไป  ก็ไมส้ินคนดี  เราจะรบกับศัตรู  
ตอสูไพรี  เราจะกูเกียรติศรีอยุธยาไวเอย

1. อยุธยาธานีศรีสยามเมืองงามธรรมชาติชวยสนอง  บริบูรณลุมน้ําและลําคลอง
ทาวอูทองทรงสรางใหชาวไทย

(สรอย)………………
2. คร้ังโบราณแพพมาเปนขาเขา  พระนเรศวรเจา ทรงกูได ไลศัตรูไปใหพนแผนดินไทย

กรุงศรีอยุธยาไมส้ินคนดี
(สรอย)………………

3. ชาวศรีอยุธยามาดวยกัน  เลือดไทยใจมั่น  ไมพร่ันหนี ถาแมนใครใจกลามาราวีเรา
จะกูเกียรติศรีอยุธยาไวเอย

(สรอย)………………
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ใบงานเรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 8

คําส่ัง     จงตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยอยุธยาใหถูกตอง  ชัดเจน

1. ผูสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี คือ
…………………………………………………………………………………………………

2. บึงพระรามมีความสําคัญตอกรุงศรีอยุธยาอยางไร ?
…………………………………………………………………………………………………

3. “ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว “  แสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูของชาวอยุธยาอยางไร  ?
…………………………………………………………………………………………………

4. ระบบศาลในสมัยอยุธยา  จะมีผูเชี่ยวชาญในศาลซึ่งเรียกวา  ลูกขุน ณ ศาลหลวง  ทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาและตัดสิน   ถาในปจจุบันควรเปนตําแหนงใด ?
…………………………………………………………………………………………………

5. ผูที่ทรงกอบกูเอกราชในคราวเสียกรุงครั้งที่ 1 คือ ใคร
…………………………………………………………………………………………………

6. สาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
จงอธิบายใหชัดเจน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. การแบงชนชั้นในสังคมสมัยอยุธยา  เปนอยางไร  จงอธิบายใหชัดเจน
…………………………………………………………………………………………………

8. การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  เปนอยางไร  จงอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………

9. การละเลนร่ืนเริงของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  ไดแกอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………

10. วัดที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดแกวัดอะไรบาง  จงยกตัวอยางมา  4  ชื่อ
…………………………………………………………………………………………………
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แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 9

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา   1  ชั่วโมง
 วิชา  ท  32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระภาษาไทย   สาระที่ 1  :การอาน

สาระที่ 2 :  การเขียน
สาระที่ 3 :  การฟง การดู และการพูด
สาระที่ 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 4 :  ประวัติศาสตร

3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1, ท 3.1,  ท 5.1,  ส 4.3
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เมื่ออานวรรณคดีพื้นบานเรื่อง ขุนชางขุนแผนแลว สามารถเขาใจและวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางพัฒนาการทางประวัติศาสตรดานตางๆ ที่มีตอกันจนเปนผลใหเกิดลักษณะ    
เฉพาะของสมัยอยุธยา

จุดประสงคการเรียนรู
1.  วิเคราะหการปกครองสมัยอยุธยาได
2. บอกวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยาได
3. เปรียบเทียบดานการปกครอง  วิถีชีวิตของคนสมัยอยุธยากับปจจุบันได
4. บันทึกเรื่องราวอยางเปนระบบและอางอิงแหลงที่มาได

6.  สาระการเรียนรู
1. พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา ( เหมือนแผนที่ 8 )
2. ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
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7.  กิจกรรมการเรียนรู
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. สนทนากับนักเรียนถึง  ละครโทรทัศนเร่ือง  ”สายโลหิต”  วานักเรียนดูละครเรื่องนี้
แลว  คิดอยางไร และใหความรูอะไรแกนักเรียนบาง

2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

     ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  5  คน  ทําใบงานเรื่อง การเปรียบเทียบดานการปกครอง

และการดําเนินชีวิตในสมัยอยุธยากับสมัยปจจุบันวา    มีความสอดคลองและเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร  โดยศึกษาจากใบความรูเร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยาและเนื้อ
เร่ืองขุนชางขุนแผน    ประกอบการเปรียบเทียบ  ใน  2  ประเด็น ดังนี้

1. การปกครอง
2. การดําเนินชีวิตของคน

2. แตละกลุมบันทึกเรื่องราวที่รวมกันคิดอยางมีเหตุผลและสามารถอางอิงหลักฐานได
อยางถูกตอง

      ข้ันสรุป
1. ครู – นักเรียนรวมกันสรุปเร่ือง  การปกครอง  และการดําเนินชีวิตของคนสมัยอยุธยา

กับปจจุบันวามีความสอดคลองและเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  อีกครั้งหนึ่ง
2.  นําผลงานของนักเรียนไปจัดเปนปายนิเทศหนาชั้นเรียน  เพื่อใหศึกษารวมกัน

8.  ส่ือการเรียนรู
1. หนังสือทักษสัมพันธเลม 2
2. ใบงานเรื่อง  การเปรียบเทียบดานการปกครองและการดําเนินชีวิต สมัยอยุธยากับ

สมัยปจจุบัน
3. ใบความรูเร่ือง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา ( เหมือนแผนที่ 8 )

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่ประเมิน  การเปรียบเทียบเหตุการณสมัยอยุธยากับสมัยปจจุบัน
2. เครื่องมือการประเมิน  แบบประเมินการเขียน
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3. ประเด็นการประเมิน  - ใชภาษาไดถูกตอง เหมาะสม
- เขียนแสดงความคิดเห็นไดถูกตอง

10. สรุปผลการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………...
11.  แนวทางในการแกไขและพัฒนา
       ……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………...
12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
      …………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                       ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู  เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 8 และแผนที่ 9

มีหลักฐานปรากฎวาป พ.ศ.1890  พระเจาอูทองพยายามมาสรางเมืองใหมข้ึนที่อโยธยา  
โดยสรางพระราชนิเวศนชั่วคราว  เรียกวา  “ตําหนักเวียงเหล็ก”  ตอมาโปรดใหต้ังนครแหงใหมที่
บริเวณหนองโสนหรือบึงชีขัน(เปลี่ยนเปนบึงพระราม ตามชื่อวัด พระราม)    สรางนาน 3 ป  ถวาย
นามราชธานีใหมวา “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตนราชธานี
บุรีรมย”  สวนตําหนักเวียงเหล็กเปนวัดพุทไธศวรรย ในปจจุบัน

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งอยูในชัยภูมิที่ดีทั้งดานยุทธศาสตร เศรษฐกิจ และการเมือง  
มีแมน้ําลอมรอบมีลักษณะเปนเกาะ  สามารถปองกันศัตรูไดดี  สวนรอบเกาะเมืองเปนที่ราบลุม  
น้ําจะทวมในฤดูน้ําหลาก  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการตั้งทัพของศัตรู  แตก็เหมาะแกการเพาะปลูกและ
สามารถติดตอคาขายกับหัวเมืองทางเหนือ  ภาคกลาง  สะดวก อีกทั้งอยูใกลกับอาวไทยสามารถ
ติดตอกับชาวตางชาติไดอีกดวย

ตลอดระยะเวลา  400  กวาปที่อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยามีความเจริญสูงสุด  ตีไดเมือง  
ชากังราว  เชียงใหม  กัมพูชา  มะละกา  เชลียง  และทวายใต    ผูคนพลเมืองดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขสงบรมเย็นวัดวาอารามสรางขึ้นมากมาย แตพอถึงสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช        
ราว  พ.ศ. 2111  ถึง-พ.ศ.  2112   อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลง  กองทัพพมายกเขา
มาประชิดเมืองถึง  3  ดาน  ดวยกําลังพลที่มากกวา  ทําใหอาณาจักรอยุธยาตองยอมพายแพ    
แกขาศึก  นับเปนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก  เมื่อ  พ.ศ. 2112  นานถึง  15 ป    ตอมา  สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  ทรงประกาศอิสระภาพของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  ที่เมืองแครงเมื่อ พ.ศ. 
2127  ไดสําเร็จ    และชัยชนะครั้งนี้ทําใหสมเด็จพระนเรศวรมีพระเกียรติ  ระบือไกลทั่วทั้งสิบทิศ   
คือ  สงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช      ตอจากนั้นก็ไมมีศัตรูกลาเขามารุกรานกับอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยานานถึง  150  ป

เมื่อถึงสมัย  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร (สมเด็จพระเจาเอกทัศน) ราว พ.ศ. 2301 
ถึง 2310  อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลงอีกครั้ง  พมายกกองทัพมานําโดยพระเจา   
มังรายกะยอฉะวา  ยกทัพเขามาตีทางทวาย  และกรุงศรีอยุธยา  เมื่อถูกลอมอยูนาน เสบียงอาหาร
เร่ิมหมด  เกิดไฟไหมพระนคร  ทําใหผูคนขาดแคลนอาหารมากขึ้น  พมาก็จุดไฟเผากําแพงเมืองจน
ทรุดและยิงปนระดมเขามาในพระนคร  กรุงศรีอยุธยาเหลือกําลังที่จะรับได  จึงทําใหกรุงศรีอยุธยา
เสียแกพมาครั้งที่สอง  ใน พ.ศ. 2310  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ไดทรงประกาศอิสระภาพ
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และทรงขับไลพมา ออกไปจากแผนดินไทยไดสําเร็จและยายอาณาจักรมาอยูที่แหงใหม คือ  
อาณาจักรกรุงธนบุรี

กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางของประเทศสยาม    สืบตอยาวนานถึง  417  ป      มีพระ
มหากษัตริยปกครองถึง  33  พระองค จาก 5 ราชวงศ  คือ  ราชวงศอูทอง  ราชวงศสุพรรณภูมิ  
ราชวงศสุโขทัย  ราชวงศปราสาททอง  และราชวงศบานพลูหลวง  ศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรม
ตางๆ   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบันตราบเทาทุกวันนี้

การปกครอง
สถาบันกษัตริย
การปกครองสมัยอยุธยาเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  เพราะรับลัทธิเทวราชของ

ขอมและรับคัมภีรพระธรรมศาสตรจากมอญซึ่งรับมาจากอินเดียอีกตอหนึ่งพระมหากษัตริยจึงทรง
มีฐานะเทียบเทาพระศิวะหรือองคอวตารของพระเจา  ซึ่งเปนผลใหเกิดระเบียบพิธีการเกี่ยวกับองค
พระมหากษัตริยเปนไปอยางมีระเบียบพิธีการและเครงครัด  ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหสอดคลองกับฐานะ  
พระมหากษัตริยจะตองทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม  10  ประการ  ราชจรรยานุวัตร  4  ประการ
และจักรวรรดิวัตร  12  ประการ      ขณะเดียวกันก็มีกฎเกณฑเพื่อรักษาความปลอดภัยแกพระ
มหากษัตริยและราชบัลลังกดวย

กฎหมายและศาล
กฎหมายเปนสิ่งจําเปนในการปกครอง  เพื่อธํารงความยุติธรรมในสังคม  สมัยสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1  ทรงตรากฎหมาย  10  ฉบับ  กฎหมายรับฟอง  ลักพา  อาญาราษฏร  อาญา
หลวง  เปนตน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดตรากฎหมายหลายฉบับ    เชน     การเทียบศักดินา  
กฎมณเฑียรบาล  เปนตน  ระบบศาลมีผูเชี่ยวชาญเรียกวา  ลูกขุน ณ ศาลหลวงเปนที่ปรึกษาและ
ตัดสิน

ระบบการปกครอง
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  โปรดใหใชระบบการปกครองแบบจตุสดมภ มีเสนาบดี  4  คน  

เปนผูดูแล  คือ    กรมเมือง  ดูแลความเรียบรอยของบานเมือง
กรมวัง  ดูแลกิจการภายในวัง
กรมคลัง  จายและเก็บรักษาพรราชทรัพยและการเงินของประเทศ
กรมนา  ดูแล ควบคุมเร่ืองเลือกสวนไรนา
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นอกจากนี้ยังแบงเปนการปกครองสวนภูมิภาค ไดแก  เมืองหนาดาน  4  ทิศ  หัวเมือง
ชั้นใน  หัวเมืองชั้นนอก  หัวเมืองประเทศราช

ระบบสังคม
คนทุกคนในสังคมกรุงศรีอยุธยาไมวาจะเปนเจา  ขุนนาง  หรือไพร  ยอมอยูในฐานะเปน

ขาแผนดินเหมือนกันหมด  เสมอกันภายใตพระราชอํานาจ  อันเปนลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ระบบสังคมสมัยอยุธยา  โดยใชระบบศักดินาเปนเครื่องมือในการจัดระบบชนชั้น  ซึ่งมิไดแบง     
ชนชั้นจากชาติกําเนิดแตข้ึนอยูกับบทบาทหนาที่ ยศ ตําแหนง ที่พระมหากษัตริยจะแตงตั้ง       
หรือถอดถอน

พอสรุปไดวาสมัยอยุธยาจําแนกบุคคลเปน  2  ชนชั้น คือ  ชนชั้นปกครอง      และผูอยู
ใตปกครอง  โดยใชศักดินาเปนตัวกําหนดหนาที่ตามศักดิ์

ประเพณี
ประเพณีหลวง  เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย
ประเพณีราษฎร  มศูีนยกลางอยูที่วัด  การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน  ผูกพันอยู

กับความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณปนกัน  ไมวาจะเปนประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  การบวช  
การแตงงาน  และการตาย  ลวนเกี่ยวกับความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์ของเทพยดาและคุณพระ
รัตนตรัยทั้งสิ้น

วัฒนธรรม
บานเรือนราษฎรซึ่งประมวลไดจากภาพจิตรกรรม  สันนิษฐานวาสรางดวยไมแบบยกพื้น  

ใตถุนสูงโปรง  ฝาแบบปะกน  หนาตางแคบ  หลังคาสูงชันอาจมุงดวยกระเบื้อง  แฝก จาก มีปนลม
ที่ยอดจั่วหลังคา  มีชานติดตอกับหองครัว  จํานวนคูหา  หอนั่ง ข้ึนอยูกับฐานะของเจาของบาน

นาฏดุริยางคศิลป
จากกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  บัญญัติวา  …..หามรองเพลงเรือ  

เปาขลุย  สีซอ  ดีดกระจับป  ดีดจระเข  ตีโทนทับ  ในเขตพระราชฐาน    แสดงวา  สมัยอยุธยามี
เครื่องดนตรีครบทุกประเภท  ทั้ง ดีด  สี  ตี  เปา  และเปนหลักฐานวาเพลงเรือ เปนการละเลน    
พื้นบานมีในสมัยอยุธยาแลว
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ใบความรู เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 8 และ9

มีหลักฐานปรากฎวาป พ.ศ. 1890 พระเจาอูทองพยายามมาสรางเมืองใหมข้ึนที่อโยธยา  
โดยสรางพระราชนิเวศนชั่วคราว  เรียกวา  “ตําหนักเวียงเหล็ก”  ตอมาโปรดใหต้ังนครแหงใหมที่
บริเวณหนองโสนหรือบึงชีขัน(เปลี่ยนเปนบึงพระราม ตามชื่อวัด พระราม)  ถวายนามราชธานีใหม
วา “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา  มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย”      
สวนตําหนักเวียงเหล็กเปนวัดพุทไธศวรรย ในปจจุบัน

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งอยูในชัยภูมิที่ดีมีแมน้ําลอมรอบมีลักษณะเปนเกาะ  สามารถ
ปองกันศัตรูไดดี  สวนรอบเกาะเมืองเปนที่ราบลุม  น้ําจะทวมในฤดูน้ําหลาก  ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การตั้งทัพของศัตรู  แตก็เหมาะแกการเพาะปลูกและสามารถติดตอคาขายกับหัวเมืองทางเหนือ  
ภาคกลาง  สะดวก อีกทั้งอยูใกลกับอาวไทยสามารถติดตอกับชาวตางชาติไดอีกดวย

ตลอดระยะเวลา  400  กวาปที่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยามีความเจริญสูงสุด  ตีไดเมือง  
ชากังราว  เชียงใหม  กัมพูชา  มะละกา  เชลียง  และทวายใต    ผูคนพลเมืองดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขสงบรมเย็น  วัดวาอารามสรางขึ้นมากมาย แตพอถึงสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช  
ราว  พ.ศ. 2111  ถึง-พ.ศ.  2112  อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลง  กองทัพพมายกเขา
มาประชิดเมืองถึง  3  ดาน  ดวยกําลังพลที่มากกวา  ทําใหอาณาจักรอยุธยาตองยอมพายแพ    
แกขาศึกนับเปนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก  เมื่อ  พ.ศ. 2112  นานถึง  15  ป    ตอมา  สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  ทรงประกาศอิสระภาพของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่เมืองแครง เมื่อ พ.ศ. 
2127  ไดสําเร็จ และชัยชนะครั้งนี้ทําใหสมเด็จพระนเรศวรมีพระเกียรติ ระบือไกลทั่วทั้งสิบทิศ   คือ      
สงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ตอจากนั้นก็ไมมีศัตรูกลาเขามารุกรานกับอาณาจักร         
กรุงศรีอยุธยานานถึง  150  ป

เมื่อถึงสมัย  สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร (สมเด็จพระเจาเอกทัศน)  ราว  พ.ศ. 
2301 ถึง 2310  อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มออนอํานาจลงอีกครั้ง  พมายกกองทัพมานําโดยพระ
เจามังรายกะยอฉะวา  ยกทัพเขามาตีทางทวาย  และกรุงศรีอยุธยา  เมื่อถูกลอมอยูนาน  เสบียง
อาหารเริ่มหมด  เกิดไฟไหมพระนคร  ทาํใหผูคนขาดแคลนอาหารมากขึ้น  พมาก็จุดไฟเผากําแพง
เมืองจนทรุดและยิงปนระดมเขามาในพระนคร  กรุงศรีอยุธยาเหลือกําลังที่จะรับได  จึงทําใหกรุง
ศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่สอง ใน พ.ศ. 2310  และสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงประกาศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172

อิสระภาพและทรงขับไลพมาออกไปจากแผนดินไทยไดสําเร็จและยายอาณาจักรมาอยูที่แหงใหม 
คือ  อาณาจักรกรุงธนบุรี

กรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางของประเทศสยาม   สืบตอยาวนานถึง  417 ป      มีพระ
มหากษัตริยปกครองถึง  33  พระองค  จาก  5  ราชวงศ  คือ  ราชวงศอูทอง  ราชวงศสุพรรณภูมิ  
ราชวงศสุโขทัย  ราชวงศปราสาททอง  และราชวงศบานพลูหลวง  ศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรม
ตางๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบันตราบเทาทุกวันนี้

การปกครอง
สถาบันกษัตริย
การปกครองสมัยอยุธยาเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  เพราะรับลัทธิเทวราชของ

ขอมและรับคัมภีรพระธรรมศาสตรจากมอญซึ่งรับมาจากอินเดียอีกตอหนึ่ง พระมหากษัตริยจึงทรง
มีฐานะเทียบเทาพระศิวะหรือองคอวตารของพระเจา  ซึ่งเปนผลใหเกิดระเบียบพิธีการเกี่ยวกับองค
พระมหากษัตริยเปนไปอยางมีระเบียบพิธีการและเครงครัด ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใหสอดคลองกับฐานะ  
พระมหากษัตริยจะตองทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม  10  ประการ  ราชจรรยานุวัตร  4  ประการ
และจักรวรรดิวัตร  12  ประการ  ขณะเดียวกันก็มีกฎเกณฑเพื่อรักษาความปลอดภัยแกพระมหา
กษัตริยและราชบัลลังกดวย

กฎหมายและศาล
กฎหมายเปนสิ่งจําเปนในการปกครอง  เพื่อธํารงความยุติธรรมในสังคม  สมัยสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1  ทรงตรากฎหมาย  10  ฉบับ  กฎหมายรับฟอง  ลักพา  อาญาราษฏร  อาญา
หลวง  เปนตน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดตรากฎหมายหลายฉบับ    เชน       การเทียบศักดินา
กฎมณเฑียรบาล  เปนตน  ระบบศาลมีผูเชี่ยวชาญเรียกวา  ลูกขุน ณ ศาลหลวงเปนที่ปรึกษาและ
ตัดสิน

ระบบการปกครอง
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 โปรดใหใชระบบการปกครองแบบจตุสดมภ  มีเสนาบดี  4  คน

เปนผูดูแล  คือ    กรมเมือง  ดูแลความเรียบรอยของบานเมือง
กรมวัง  ดูแลกิจการภายในวัง
กรมคลัง  จายและเก็บรักษาพรราชทรัพยและการเงินของประเทศ
กรมนา  ดูแล ควบคุมเร่ืองเลือกสวนไรนา
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นอกจากนี้ยังแบงเปนการปกครองสวนภูมิภาค ไดแก  เมืองหนาดาน  4  ทิศ  หัวเมือง
ชั้นใน  หัวเมืองชั้นนอก  หัวเมืองประเทศราช

ระบบสังคม
คนทุกคนในสังคมกรุงศรีอยุธยาไมวาจะเปนเจา  ขุนนาง  หรือไพร  ยอมอยูในฐานะเปน

ขาแผนดินเหมือนกันหมด  เสมอกันภายใตพระราชอํานาจ  อันเปนลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ระบบสังคมสมัยอยุธยา  โดยใชระบบศักดินาเปนเครื่องมือในการจัดระบบชนชั้น  ซึ่งมิไดแบงชน
ชั้นจากชาติกําเนิดแตข้ึนอยูกับบทบาทหนาที่  ยศ ตําแหนง ที่พระมหากษัตริยจะแตงตั้งหรือ    
ถอดถอน

พอสรุปไดวาสมัยอยุธยาจําแนกบุคคลเปน  2  ชนชั้น คือ  ชนชั้นปกครอง  และผูอยูใต
ปกครอง  โดยใชศักดินาเปนตัวกําหนดหนาที่ตามศักดิ์

ประเพณี
ประเพณีหลวง  เปนประเพณีที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย
ประเพณีราษฎร  มีศูนยกลางอยูที่วัด  การดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน  ผูกพันอยู

กับความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณปนกัน  ไมวาจะเปนประเพณีเกี่ยวกับการเกิด  การบวช  
การแตงงาน  และการตาย ลวนเกี่ยวกับความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์ของเทพยดาและคุณพระ
รัตนตรัยทั้งสิ้น

วัฒนธรรม
บานเรือนราษฎรซึ่งประมวลไดจากภาพจิตรกรรม  สันนิษฐานวา  สรางดวยไมแบบยก

พื้น  ใตถุนสูงโปรง  ฝาแบบปะกน  หนาตางแคบ  หลังคาสูงชันอาจมุงดวยกระเบื้อง  แฝก  จาก     
มีปนลมที่ยอดจั่วหลังคา  มีชานติดตอกับหองครัว  จํานวนคูหา หอนั่ง ข้ึนอยูกับฐานะของเจา    
ของบาน

นาฏดุริยางคศิลป
จากกฎมณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  บัญญัติวา  …..หามรองเพลงเรือ  

เปาขลุย  สีซอ  ดีดกระจับป  ดีดจระเข  ตีโทนทับ  ในเขตพระราชฐาน    แสดงวา  สมัยอยุธยามี
เครื่องดนตรีครบทุกประเภท  ทั้งดีด  สี  ตี  เปา  และเปนหลักฐานวาเพลงเรือ  เปนการละเลน    
พื้นบานมีมาในสมัยอยุธยาแลว
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ใบงาน เรื่อง  การเปรียบเทียบการปกครองและวิถีชีวิตสมัยอยุธยากับสมัยปจจุบัน
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 9

                            สมัยอยุธยา                           สมัยปจจุบัน
1. การปกครอง
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
2. การดําเนินชีวิตของคนในสมัยอยุธยา
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

1.    การปกครอง
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
2. การดําเนินชีวิตของคนในปจจุบัน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
แผนการเรียนรูที่ 10

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระภาษาไทย สาระที่  5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม
      สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวรรณกรรม สาระที่ 4  :  ประวัติศาสตร
3. มาตรฐาน   ท 5.1, ส 4.3
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เมื่ออานวรรณคดีพื้นบานเรื่อง ขุนชางขุนแผนแลวสามารถยกตัวอยางผลงาน การสราง
สรรคภูมิปญญาไทยได

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของภูมิปญญาไทยได
2. ยกตัวอยางภูมิปญญาไทยได

6. สาระการเรียนรู
1. ภูมิปญญาไทย ไดแก

- ดนตรีไทย
- อาหารไทย
- การละเลนของไทย

2. วรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
7. กิจกรรมการเรียนรู

ข้ันนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนดูภาพภูมิปญญาไทย  แลวสอบถามวาเปนภูมิปญญาประเภทใด  เกี่ยวของ

กับเร่ืองขุนชางขุนแผนอยางไร
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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      ข้ันปฏิบัติ
1. นักเรียนศึกษาภูมิปญญาไทย    จากใบความรู  เร่ือง    ภูมิปญญาไทย   แลวตอบ

      คําถามวาภูมิปญญาคืออะไร    ไดแกอะไรบาง     ครูอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณ
2. นักเรียนรวมกันคนหาวาภูมิปญญาที่พบจาก   เร่ืองขุนชางขุนแผน     ตอนที่เรียนนี้มี

อะไรบาง   มีลักษณะอยางไร ใหชวยกันยกตัวอยาง ภูมิปญญาเหลานั้นปจจุบันยังคงมีอยู  
หรือไม  หากยังคงมีอยู  มีลักษณะเหมือนหรือตางจากเดิมอยางไร

3. นักเรียนนําเสนอผลงานจากการคนควาโดยสงตัวแทนมาอภิปรายรวมกัน

     ข้ันสรุป
1.   เขียนสรุปเร่ืองภูมิปญญาไทยโดยเนนใหนักเรียนรวมมือกันอนุรักษใหคงอยูตลอดไป
2. นักเรียนตอบคําถามเรื่องภูมิปญญาไทย  5  ขอ
3. ใหทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ขุนชางขุนแผน   ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

จํานวน  40  ขอ  ประมาณ  30  นาที   (การทําแบบทดสอบหลังเรียนอาจเลื่อนไปเปนชั่วโมง
ตอไป  ถาเวลาไมเพียงพอกับการสอบ )

8.  ส่ือการเรียนรู
1. ใบความรู “ภูมิปญญาไทย”
2. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
3. ภาพภูมิปญญาไทย

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน   ความรู เร่ืองภูมิปญญาไทย
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน     แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคํา  จํานวน  5  ขอ
3. ประเด็นการประเมิน    ตอบคําถามไดถูกตอง

10.  สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………..

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………..

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ                                       ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรูและใบความรู  เรื่อง  ภูมิปญญาไทย
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 10

1. ความหมายของภูมิปญญา
ภูมิปญญา  หมายถึง  พื้นความรู  ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ  ความเจนจัด

และประสบการณดานตาง ๆ ที่คนเราสั่งสมและสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต  จนถึงปจจุบัน  สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดแตยังคงรักษาเคาเดิมอยูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภูมิปญญา    เปนกระบวนการที่สะสมเปนระยะเวลายาวนาน       เปนกลวิธีที่ประชาชน
ในทองถิ่นใช  เพื่อใหพวกเขามีชีวิตอยูไดโดยสอดคลองกับธรรมชาติที่นั่น   ชาวอยุธยาริเร่ิมคิดคน
วิธีการตาง ๆ  เชน  การทํามาหากิน  การรักษาโรค  การกินอยู  เปนตน  แลวสืบทอดสิ่งที่คิดคนสู
ลูกหลานเพื่อการปฏิบัติสืบทอดกันตอๆ มา

2. ประเภทของภูมิปญญาไทยที่ควรรูจัก
2.1  การทํานา  การทํานาเปนอาชีพหลัก    ซึ่งชาวอยุธยาไดส่ังสมวิธีการทํานาใหแก

บุตรหลาน  โดยเริ่มจากการใชวัว ควายในการไถนาซึ่งใชเชือกรอยสนตะพายที่ชองจมูกไวสําหรับ
จูงและอีกปลายหนึ่งผูกเขากับคันไถ     การไถนาในรอบแรกเรียกวา ไถดะ    เมื่อหวานขาวแลวจึง
ไถอีกครั้งหนึ่ง  เรียกวา  ไถแปร หรือไถกลบ    ซึ่งจะชวยใหขาวเจริญงอกงามดี  เมื่อขาวเจริญเติบ
โตเต็มที่ก็ถึงขั้นเก็บเกี่ยว ในกรณีที่ขาวสุกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวชาวบานมักใชวิธีลงแขกเพื่อใหการ
เกี่ยวขาวเสร็จทันเวลา และนํามานวด โดยจะนําขาวมานวดที่ลานบาน  การนวดอาจใชวิธีทุบ    
หรือใชควายเหยียบใหขาวหลุดจากรวง  แลวจึงนําไปโรยในที่สูงเพื่อใหลมพัดเอาขาวลีบและกาก
ออกไปใหหมด     และเก็บเขายุง ฉาง  ตอไป  ตอมากรรมวิธีโรยขาวเปลี่ยนแปลงไปชาวบานมักใช
เครื่องสีขาวซึ่งเปนเครื่องมือที่เปนภูมิปญญาชาวบานที่คิดคนมาใชในทองถิ่น ทําดวยไมใชสําหรับ
สีขาว    กากและขาวลีบจะออกมาทางดานหลังของเครื่องสีขาวชวยใหไดขาวเปลือกที่สะอาดขึ้น

2.2  การละเลนพื้นบาน    การละเลนพื้นบานมี  2  ประเภท  คือ   การละเลนของเด็ก
และการละเลนของผูใหญ

การละเลนของเด็ก  ไดแก  เลนรีรีขาวสาร  ลิงชิงหลัก  แมงู  มากานกลวย  ข่ีมาสง
เมือง  ลูกหิน  หมากเก็บ  ฯลฯ

การละเลนของผูใหญ  ไดแก  ชวงรํา  ชักกะเยอ ปดตาตีหมอ  ผีพุงใต หัวลานชนกัน  
ตะกรอ  ชกมวย  กระบี่กระบอง  ชนไก  กัดปลา  หมากรุก  เปนตน
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นอกจากนี้ยังมีการละเลนที่เปนนาฏศิลปพื้นบาน  เชน  เพลงพวงมาลัย  เพลงเรือ
เพลงสักวา  เพลงเกี่ยวขาว  เปนตน

2.3 ดนตรีไทย
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาเจริญรุงเรืองมาก  มีเครื่องดนตรีไทยทั้ง 4 ประเภท      คือ

เครื่องดีด  เครื่องสี  เครื่องตี  เครื่องเปา  ในสวนของการผสมวงนั้นในสมัยอยุธยาแบงออกไดดังนี้
1.) วงขับไม  ใชบรรเลงในงานพระราชพิธีชั้นสูง  ประกอบดวย  คนรอง  หรือคน

ขับลํานํา  1 คน    คนไกวบัณเฑาะว 1 คน    คนสีซอสามสาย 1 คน
          2 )  วงมโหรี  แบงยอยไดเปน  2  วง  คือ

  -  วงมโหรีเครื่องสี่    ประกอบดวย  ซอสามสาย  กระจับป   โทน   กรับพวง
  -  วงมโหรีเครื่องหก    ประกอบดวย  ซอสามสาย   กระจับป   ขลุย   โทน

รํามะนา   กรับพวง
สําหรับบทเพลงนั้น  ในสมัยอยุธยานิยมเพลงบรรเลงและขับรองเพลงจังหวะ 2 ชั้น  ตาม

หลักฐานปรากฎวามี  ไมตํ่ากวา  200 เพลง  เชน  ชมทะเล  ลมพัดชายเขา  คําหวาน  เหราเลนน้ํา  
ฯลฯ

ภูมิปญญาไทยในสมัยอยุธยายังมีอีกมากมาย  เชน  เครื่องมือจับสัตวน้ํา  อาหารและ
ขนมไทย  ยาสมุนไพรไทย   การตอเรือ  เปนตน     ถานักเรียนสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
หองสมุดกลุมสาระภาษาไทย  หองสมุดโรงเรียน  และบุคลากรภายในทองถิ่น
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ใบงาน  เรื่อง  ภูมิปญญาไทย
ประกอบแผนบูรณาการแผนที่ 10

คําสั่ง     จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองสมบูรณ

1. ภูมิปญญาหมายถึง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. ภูมิปญญาที่แสดงถึงการทํามาหากินของคนในสมัยอยุธยา  ไดแกอะไรบาง  จงอธิบายวิธีการ
ทํามา  1  อยาง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. การละเลนของเด็กไทยมีอะไรบาง  ใหอธิบายวิธีการเลน  1  อยาง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. ใหยกตัวอยางเครื่องดนตรีไทยที่นักเรียนรูจักมา  5  ชนิด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. นักเรียนพบภูมิปญญาไทยจากเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม ตอนใด
บางใหนักเรียนยกคําประพันธเหลานั้น  มา  1  -  2  บท
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข
แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 1

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา ท 32101   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. .ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระที่ 1  :  การอาน
     สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม
3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีพื้นบานเรื่อง ขุนชางขุนแผน อยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วโดยสามารถ
อานจับใจความสําคัญ  ตอบคําถาม  และนําเสนอขอความจากเรื่องที่อานได

จุดประสงคการเรียนรู
1. อานไดคลองและเร็วตามเวลาที่กําหนด
2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได
3. นําเสนอความรูจากเรื่องที่อานได

6.  สาระการเรียนรู
1. หลักการอานจับใจความสําคัญ
2. ประวัติผูแตง
3. ที่มาและจุดมุงหมายของเรื่อง  ที่มาของการขับเสภา
4. เนื้อเร่ืองยอกอนถึงตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. นักเรียนดูภาพพิธีแตงงานจากบทเรียนและสนทนารวมกันวาเปนพิธีแตงงานในสมัย
ใด ควรอยูในวรรณคดีเร่ืองใด  โดยสังเกตจากการแตงกายของบุคคลในภาพ

2. ครูเฉลยคําตอบที่ถกูตองและแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ
3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 40 ขอ  จากเรือ่งขุนชางขุนแผนใชเวลาประมาณ

30 นาที
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     ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  8  คน เลือกประธานและเลขานุการกลุมศึกษาใบความรู

เร่ืองการอานจับใจความสําคัญ  ใชเวลาประมาณ  5  นาที หลังจากนั้นครูจึงสรุปความรูจาก
ใบความรูเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ

2. ใหนักเรียนอานบทนําเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิมใชเวลา
ประมาณ  15  นาที

3. นักเรียนเขียนสรุปบทนําเรื่อง  แลวสุมนักเรียนอานขอความที่เขียนสรุป
4. เพื่อนและครู  ติ – ชม แกไขใหถูกตอง

        ข้ันสรุป
1. นักเรียนบันทึกความรูลงสมุด

8.  ส่ือการเรียนรู
1.  ใบความรูเร่ืองการอานจับใจความสําคัญ
2. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  การเขียนสรุปความ
2. เครื่องมือในการประเมิน  แบบประเมินการเขียนสรุปความ
3. ประเด็นการประเมิน 1.  ความถูกตองของการใชภาษา

2.  ความถูกตองของเนื้อหา
3.  นําเสนอและทันเวลา

10.  สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………

11.  แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………

12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                       ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรูเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 1

ผูแตง  
เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ประวัติผูแตง   
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเปนพระมหากษัตริยองคที่   2  ในพระบรมราช

จักรีวงศทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และ
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิมวา “ฉิม”   ทรงพระราชสมภพ  พ.ศ. 2310  ข้ึนครอง
ราชยเมื่อ   พ.ศ.  2352  และครองราชยอยูเปนเวลา  16  ป

เมื่อไดสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ  พระบรมชนกไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ตอมาไดรับพระราชทานอุปราชาภิเษกเปนกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ทรงมีพระอัจฉริยะเปนพิเศษทางศิลปะ  ทั้งใน
ดานปฏิมากรรม  สถาปตยกรรม  วรรณคดี  ดนตรี  และนาฏศิลป  ทรงพระราชนิพนธบทละคร
นอก เร่ือง  ไชยเชษฐ   สังขทอง   มณีพิชัย   ไกรทอง   คาวี    บทละครในเรื่อง อิเหนา  รามเกียรติ์  
บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน   กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน  บทพากยรามเกียรติ์ ตอน นางลอย  
เอราวัณ  นาคบาศ  พรหมาสตร   เสด็จสวรรคตเมื่อ  พ.ศ. 2367  พระชนมายุ  58  พรรษา
ทํานองแตง

เปนกลอนเสภา
จุดมุงหมายในการแตง         

เพื่อใชในการขับเสภาและเพื่อใหผูอานไดศึกษาวรรณคดี  ที่เปนวรรณคดีมรดก    ซึ่ง
ถายทอดชีวิตและความเปนอยูรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในสมัยอยุธยา
ที่มาของเรื่อง

เร่ืองขุนชางขุนแผน เปนวรรณคดีมรดกของไทยที่นักกลอนหลายทานในสมัยกรุงศรี
อยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5  แหงกรุงรัตนโกสินทรรวมกันแตงขึ้น    เร่ืองนี้เกี่ยวของกับชีวิตความเปน
อยูของคนไทยพื้นบานในสมัยกอน  ใชวิธีการถายทอดสืบตอกันมาเปนนิทานจนกระทั่งมีผูคิดวิธี
การเลาเรื่องดวยการขับเสภาเปนลํานําเพื่อใหไพเราะและนาฟง
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เนื้อเรื่องกอนถึงตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
เสภาเรื่องนี้เปดเรื่องดวยการเลาถึงกําเนิดของตัวละครสําคัญสามตัว คือ ขุนชาง ขุนแผน 

และนางพิม  โดยเลาวา  พลายแกวเปนลูกของขุนไกรพลพายกับนางทองประศรี    ขุนไกรถูก
ประหารชีวิตเพราะมีความผิดที่ไดฆากระบือเปนจํานวนมากหนาพระที่นั่ง  เมื่อคร้ังเสด็จประพาส
เพื่อจับกระบือที่เมืองสุพรรณ มารดาจึงพาไปอยูกับญาติที่กาญจนบุรี ขุนชางเปนขุนศรีวิชัยกับนาง
เทพทอง  บิดาถูกโจรฆาตาย   นางพิมพิลาไลย  เปนลูกของพันศรโยธากับนางศรีประจัน  บิดาเปน
ไขถึงแกความตาย

ทั้งพลายแกว  ขุนชางและนางพิมพิลาไลย    เปนเพื่อนเลนกันมาตั้งแตเด็ก  พลายแกว
ไดบวชเปนสามเณรและเลาเรียนวิชาที่กาญจนบุรี  ตอมายายมาอยูวัดปาเลไลยกเมืองสุพรรณบุรี      
สวนขุนชางแตงงานกับนางแกนแกวไดปกวาภรรยาก็ตาย  นางพิมพบกับเณรแกวที่วัดปาเลไลยก
เมื่อคราวไปทําบุญกับมารดา  ตางก็จํากันไดจึงมีจิตผูกพันรักตอกัน  ตอมาไดนางสายทองพี่เลี้ยง
ของนางพิมเปนสื่อนัดแนะจนเณรแกวไดเสียกับนางพิม  เมื่อถูกสมภารไลออกจากวัดปาเลไลยกก็
ไปอยูกีบสมภารคงวัดแค  และไดเลาเรียนวิชาไสยศาสตรหลายอยาง  ตอมาเมื่อทราบวาขุนชางได
มาสูขอนางพิม  เณรแกวจึงลาอาจารยสึกแลวใหมารดามาสูขอนางพิมและแตงงานกันตาม
ประเพณี
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สาระการเรียนรู เรื่อง  การอานจับใจความสําคัญ
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 1

การอานจับใจความสําคัญ
การอานเพื่อจับใจความสําคัญ  เปนการอานที่ชวยใหการอานแบบตาง ๆ     ไดผลดีมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได  ไมวาจะเปนการอานแบบใดก็ตาม ถาผูอานไมสามารถจับใจ
ความสําคัญของเรื่องที่อานได  ไมรูวาเรื่องที่อานนั้น ผูเขียนกลาวถึงอะไร    ก็จัดวาการอานครั้งนั้น
ประสบความลมเหลว  ผูอานจึงควรฝกตนเองใหอานหนังสือแลว สามารถจับใจความสําคัญของ
เร่ืองที่ตนอานไดถูกตอง ตรงประเด็นและรวดเร็ว

ใจความสําคัญคือความคิดสําคัญของผูเขียนที่แสดงไวในงานเขียนถาผูอานจับความคิด
ของผูเขียนได  ก็จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได

การอานจับใจความสําคัญ  ควรมีขอคํานึงดังตอไปนี้
1.  ผูอานตองมีความสนใจ และมีสมาธิอยางแทจริง  มิฉะนั้นก็อาจไมเขาใจขอความที่

อานหรือตองใชเวลานาน กวาจะเขาใจ
2.  ผูอานตองมีพื้นความรูในเร่ืองที่อาน  ถาไมมีพื้นความรูเลย    ก็อาจจะตีความหมาย

ของขอความผิดพลาดไดงาย

หลักการอานเพื่อจับใจความสําคัญ  มีดังนี้
1.  อานผาน ๆ โดยตลอด  เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นวาดวยเรื่องอะไรบาง  จุดใดที่เห็นวาเปน

จุดสําคัญของเรื่อง
2.  อานโดยละเอียด  โดยอานตลอดอีกครั้ง  ทําความเขาใจใหชัดเจนและเห็นความ

สัมพันธระหวางความคิดตาง ๆในเรื่อง  โดยอาจมีการขีดเสนใตขอความที่เห็นวาสําคัญไวดวยก็ได
3.  อานซ้ําเฉพาะตอนที่ไมเขาใจ  ควรตรวจสอบความเขาใจในบางแหงใหแนนอน  ควร

ทําความเขาใจศัพท สํานวนจากเรื่องดวย
4.  ทดสอบความเขาใจดวยการตอบคําถามสั้น ๆเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องและใจความ

สําคัญ เชน ถามวาเรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม เปนตน
   5. พยายามจับใจความในแตละยอหนาใหได     ดวยการหาประโยคหลักที่เปนความคิด

สําคัญของยอหนา  ซึ่งจะอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังนี้
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4.1 ประโยคแรกของยอหนา
4.2 ประโยคกลาง ๆ ของยอหนา
4.3 ประโยคทายของยอหนา
4.4 ประโยคขึ้นตนและประโยคทายของยอหนา
4.5 ผูอานสรุปข้ึนเองจากการอานทั้งยอหนา  ในกรณีที่ใจความสําคัญอยูรวม ๆ

กันในความคิดยอย ๆ โดยไมมีขอความที่เปนประโยคหลัก
5. เรียบเรียงใจความสําคัญดวยภาษาของตนเอง และอาจเรียงลําดับเนื้อหาใหมเพื่อให

เขาใจเรื่องไดขัดเจนที่สุด  (โดยอาจใหรายละเอียดที่จําเปนของใจความสําคัญเพิ่มเติม เพื่อใหได
เนื้อความที่สมบูรณ )

ตัวอยางการอานจับใจความสําคัญ
สมัยกอนคนมีความเชื่อวา บาปเคราะหอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนนั้นสามารถ

ถายโอนไปยังสิ่งอื่นได  จึงคิดปนดินใหเปนตุกตา แลวนําไปตัดศีรษะ  จึงเกิดมีตุกตาเสียกบาลที่
ชาวบานมักทิ้งไวริมทางหรือทางแยก  ตุกตาเสียกบาลเหลานี้จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิง ใน
อิริยาบทตาง ๆ ถาเปนหญิงจะเกลาผมมวย มีจุก เปลือยอก นั่งตัวตรง อุมทารกไวแนบอกพนมมือ      
ทั้งสองขางถือดอกไม  สวนชายจะปนใหหัวแบน แกมตุยคลายอมหรือเคี้ยวหมากหรือเมี่ยง  มือจะ
อุมไกชนหรือปลากัด

(ตุกตาเสียกบาล : 3 นาทีมีสาระ)

ใจความสําคัญ  :   สมัยกอนคนมีความเชื่อวา  บาปเคราะห อันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคนนั้น
    สามารถถายโอนไปยังสิ่งอื่นได
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ใบความรู  เรื่อง  การอานจับใจความสําคัญ
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 1

การอานจับใจความสําคัญ
ใจความสําคัญ คือ ความคิดสําคัญของผูเขียนที่แสดงไวในงานเขียน  ถาผูอานจับความ

คิดของผูเขียนได  ก็จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
หลักการอานเพื่อจับใจความสําคัญ  มีดังนี้

1.  อานผาน ๆ โดยตลอด  เพื่อใหรูวาเรื่องนั้นวาดวยเรื่องอะไรบาง  จุดใดที่เห็นวาเปน
จุดสําคัญของเรื่อง

2.  อานโดยละเอียด  โดยอานตลอดอีกครั้ง  ทําความเขาใจใหชัดเจนและเห็นความ
สัมพันธระหวางความคิดตาง ๆในเรื่อง  โดยอาจมีการขีดเสนใตขอความที่เห็นวาสําคัญไวดวยก็ได

3.  อานซ้ําเฉพาะตอนที่ไมเขาใจ  ควรตรวจสอบความเขาใจในบางแหงใหแนนอน  ควร
ทําความเขาใจศัพท สํานวนจากเรื่องดวย

4.  ทดสอบความเขาใจดวยการตอบคําถามสั้น ๆ           เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องและ
ใจความสําคัญ เชน ถามวาเรื่องอะไร  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ทําไม เปนตน

5.  พยายามจับใจความในแตละยอหนาใหได   ดวยการหาประโยคหลักที่เปนความคิด
สําคัญของยอหนา    ใจความสําคัญจะอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังนี้

5.1 ประโยคแรกของยอหนา
5.2 ประโยคกลาง ๆ ของยอหนา
5.3 ประโยคทายของยอหนา
5.4 ประโยคขึ้นตนและประโยคทายของยอหนา
5.5 ผูอานสรุปข้ึนเองจากการอานทั้งยอหนา  ในกรณีที่ใจความสําคัญอยูรวม ๆ

กันในความคิดยอย ๆ โดยไมมีขอความที่เปนประโยคหลัก
6.   เรียบเรียงใจความสําคัญดวยภาษาของตนเอง  และอาจเรียงลําดับเนื้อหาใหมเพื่อ

ใหเขาใจเรื่องไดขัดเจนที่สุด  (โดยอาจใหรายละเอียดที่จําเปนของใจความสําคัญเพิ่มเติม เพื่อให
ไดเนื้อความที่สมบูรณ)
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ตัวอยางการอานจับใจความสําคัญ
สมัยกนคนมีความเชื่อวา บาปเคราะหอันตรายตาง ๆ     ที่จะเกิดขึ้นกับคนนั้นสามารถ

ถายโอนไปยังสิ่งอื่นได    จึงคิดปนดินใหเปนตุกตาแลวนําไปตัดศีรษะ จึงเกิดมีตุกตาเสียกบาลที่
ชาวบานมักทิ้งไวริมทางหริทางแยก  ตุกตาเสียกบาลเหลานี้จะมีทั้งเพสชายและเพศหญิง ในอิริยา
บทตาง ๆ ถาเปนหญิงจะเกลาผมมวย มีจุก เปลือยอก นั่งตัวตรง  อุมทารกไวแนบอก  พนมมือทั้ง
สองขางถือดอกไม  สวนชายจะปนใหหัวแบน แกมตุยคลายอมหรือเคี้ยวหมากหรือเมี่ยง  มือจะอุม
ไกชนหรือปลากัด

( ตุกตาเสียกบาล : 3 นาทีมีสาระ )

ใจความสําคัญ  :  สมัยกอนคนมีความเชื่อวา บาปเคราะหอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
    คนนั้นสามารถถายโอนไปยังสิ่งอื่นได 
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แบบประเมินการเขียนสรุปความ

                                        ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี (3)           พอใช (2)        ปรับปรุง (1)
1. ความถูกตอง
ของการใชภาษา

ใชคําและสํานวนถูกตอง
ส่ือความหมายชัดเจน

ใชคําและสํานวนถูกตอง
ส่ือความหมายไมชัดเจน

ใชคําและสํานวน
ไมถูกตอง ส่ือความ
หมายไมชัดเจน

2. ความถูกตอง
ของเนื้อหา

เนื้อหาถูกตอง  ครบถวน เนื้อหาถูกตองแตใจ
ความขาด 1 ประเด็น

เนื้อหาไมถูกตอง
และใจความขาด
มากกวา 1 ประเด็น

3. นําเสนอและ
สงงานทันเวลา

สงผลงานในเวลาที่
กาํหนดและนําเสนองานได

สงผลงานชากวากําหนด
แตนําเสนองานได

สงผลงานชากวา
กําหนดและนํา
เสนอผลงานไมได

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8        ดี
7 – 6      พอใช
5 – 1      ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………..
        (……………………………..)

        ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 2

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  วรรณคดีและวรรณกรรม
3. มาตรฐาน  ท 1.1, ท 5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานออกเสียงและอานทํานองเสนาะไดไพเราะ  ถูกตองตามลักษณะคําประพันธ  มีลีลา
และทวงทํานองถูกตองตามฉันทลักษณ

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกหลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภาได
2. อานกลอนสุภาพและกลอนเสภาไดชัดเจน ถูกตองตามฉันทลักษณ
3. ใชน้ําเสียงใหสอดคลองกับเนื้อเร่ืองอยางเหมาะสม
4. แสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการอานได

6.   สาระการเรียนรู
1. ลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา
2. หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
3.   ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7.  กิจกรรมการเรียนรู
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ซักถามนักเรียนถึงคําประพันธจากเรื่อง ขุนชางขุนแผนวาเปนคําประพันธประเภท
ใด โดยใหนักเรียนสังเกตจากบทเรียน

2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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     ข้ันสอน
1. ใหนักเรียนอานคําประพันธจากเรื่องขุนชางขุนแผน  แลวออกมาเขียนแผนผังโยง

สัมผัส  อธิบายฉันทลักษณของกลอนสุภาพ
2. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง ลักษณะของรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ  มาเปรียบ

เทียบกับแผนผังที่นักเรียนทํา   แลวจึงสรุปความรูที่ถูกตอง
3. นักเรียนฟงแถบบันทึกเสียงการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา จากเรื่อง ขุนชาง

ขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม  แลวสังเกตวิธีการอาน
4. นักเรียนบอกวิธีการอานคําประพันธ ทั้ง 2 ประเภทครูจึงสรุปหลักการอานกลอน

สุภาพ / กลอนเสภา
5. นักเรียนฝกอานคําประพันธจากเรื่อง  เปนทํานองเสนาะและทํานองเสภาทั้งอานเปน

กลุม และจับคู     โดยครูคอยแนะนํา แกไข ชมเชยการอานของนักเรียน

  ข้ันสรุป
1. ครู – นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะคําประพันธของกลอนสุภาพ  หลักการอานกลอน

สุภาพทั้งทํานองเสนาะและทํานองเสภา
8.  ส่ือการเรียนรู

1. ใบความรูเร่ือง  ลักษณะของรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ
2. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
3. แถบบันทึกเสียงการอานทํานองเสนาะกลอนสุภาพและกลอนเสภา

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  การอานออกเสียงรอยกรอง
2. เครื่องมือในการประเมิน  แบบประเมินการอานกลอนสุภาพ / กลอนเสภา
3. ประเด็นการประเมิน  อานกลอนสุภาพไดไพเราะ ถูกตองตามฉันทลักษณ

เกณฑการใหคะแนน
1.  ออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี
2.  อานถูกตองตามฉันทลักษณ
3. น้ําเสียงสอดคลองกับเนื้อหา
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10.  สรุปผลการเรียนรู
       …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
11.   แนวทางในการแกไขและพัฒนา

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                          ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู  เรื่อง  รอยกรองประเภทกลอนสุภาพและกลอนเสภา
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 2

1.  รอยกรอง
รอยกรองเปนการเขียนที่กําหนดขอบังคับในการแตง ซึ่งเรียกวา“ฉันทลักษณ” ไวแนนอน 

เชน  กําหนดวา  บทหนึ่งมีกี่บาท   บาทหนึ่งมีกี่วรรค  วรรคหนึ่งมีกี่คํา      คําไหนบังคับเสียงสูงต่ํา  
หนักเบา อยางไร  บังคับสัมผัสอยางไร  เปนตน

รอยกรองมี  5  ประเภท  คือ    กลอน    โคลง    ฉันท     กาพยและราย    แตละประเภท
มีขอบังคับในการแตงแตกตางกัน  การแตงตองถูกตองตามขอบังคับและใหไพเราะดวย  เชน
2.  ลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา

2.1  กลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  มีขอบังคับ ดังนี้
1  บท        =  2  คํากลอน(บาท)
1  คํากลอน     =  2  วรรค
1  วรรค =  7 – 9  คํา
บาทแรก  เรียกวา  บาทเอก
บาทที่สอง  เรียกวา  บาทโท

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การสงสัมผัส  การสงสัมผัสระหวางวรรค  จะใชสัมผัสสระเทานั้นเรียกวา  สัมผัสนอก
การสงสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน  จะใชทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  เรียกวา  สัมผัสใน

2.2  กลอนเสภา
กลอนเสภาเปนกลอนลํานําสําหรับขับรองเปนเรื่องราว  นิยมขับเร่ืองขุนชางขุนแผน  

กลอนเสภามีลักษณะคลายกลอนสุภาพ   แตมักขึ้นตนบทใหมวา  “ ครานั้น ”  มีลักษณะบังคับ
เชนเดียวกับกลอนบทละครใชคําวรรคละ  7 – 10 คํา        สุดแตจะเหมาะเพราะเสภาเปนกลอน

สัมผัสระหวางบท
 1  บท
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ขับเลาเรื่องอยางนิทาน จึงใชคําไดมากเพื่อจุถอยคําใหชัดเจนแกผูฟงและมุงการขับไดไพเราะเปน
สําคัญ  เพราะฉะนั้นคําที่ใชแตละวรรคอาจไมเทากันก็ได

การขับเสภา   เปนเรื่องของทํานองขับมิใชเร่ืองของกลอน   ฉะนั้นอาจใชกลอน 6  
กลอน 8  หรือกลอนผสมก็ไดเพราะกลอนเสภาโดยตรงนั้นไมมี

มูลเหตุการขับเสภา สันนิษฐานวามาจากการเลานิทาน ซึ่งแตเดิมเลากันอยางธรรมดา
ภายหลังปรับปรุงวิธีเลาโดยแตงนิทานเปนกลอน  แลวขับกลอนเปนทํานอง มีเครื่องประกอบ
จังหวะ คือ  ฉ่ิงและกรับพวง  ตามหลักฐานวามีการขับเสภามาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ดังปรากฏ
ในกฎมนเทียรบาล  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา “หกทุมเบิกเสภาดนตรี  เจ็ดทุมเบิกนิยาย”   
ในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ไดนําปพาทยมาประกอบการขับเสภาทําใหนาฟงยิ่งขึ้น 
ดังปรากฏในกลอนไหวครูเสภาตอนหนึ่งวา

“เดิมเมื่อคร้ังจอมบดินทรแผนดินลับ เสภาขับหามีปพาทยไม
คร้ันมาถึงพระองคผูทรงชัย ก็เกิดมีข้ึนในอยุธยา “

ภายหลังมีผูนําการขับเสภามาใชในการแสดงละครเสภา เรียกวา  “เสภาทรงเครื่อง”
หรือละครเสภา

ตัวอยางกลอนเสภา   ( กลอนเสภามีแผนผังเหมือนกับกลอนสุภาพ )
คร้ันรุงแจงแสงสางสวางหลา ทองประศรีต่ืนตาหาชาไม

ลางหนาตําหมากใสปากไว นั่งเคี้ยวไบไบแลวตรองการ
จึงรองเรียกตาสนกับตาเสา ยายมิ่งยายเมาเปนเพื่อนบาน
ปรึกษาวาตูขาจะขอวาน คิดอานขอลูกสาวศรีประจัน

สัมผัสของกลอนเสภามีลักษณะเชนเดียวกับกลอนสุภาพ  กลาวคือ  คําสุดทายวรรค
สดับสัมผัสกับคําที่  1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5  ของวรรครับ ( แตนิยมคําที่ 3 )  คําสุดทายของ
วรรครับสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง  และคําที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ของวรรคสง      
( แตนิยมคําที่ 3 )      ถามีหลายบทตองมีสัมผัสระหวางบทดวยเชนเดียวกับกลอนสุภาพ
3.  สัมผัสในรอยกรอง

สัมผัสมีหลายอยางไดแก
3.1 สัมผัสสระหมายถึง  คําที่มีเสียงสระเดียวกัน และหากมีตัวสะกดจะตองอยูในมาตรา

ตัวสะกดเดียวกัน เชน    ดี – ศรี – มี – ป ,    ออน – ผอน – ขอน – สอน  เปนตน
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3.2  สัมผัสอักษรหมายถึง   คําที่มีพยัญชนะตนเหมือนกัน หรือคําที่พยัญชนะตางกัน
แตออกเสียงเหมือนกัน เชน  ฉาด – ชัด,  แซง – ทรัพย,  ทรัพย – สาง,  กอย – กุง

3.3  สัมผัสนอก  หมายถึง  สัมผัสนอกวรรค  เปนสัมผัสบังคับ ใชสัมผัสสระเทานั้น
เชน “ พระรูวาอนุชามาดวยบุตร ยิ่งแสนสุดชื่นชมสมประสงค

จึงตรัสบอกอุศเรนเจนณรงค นี่แหละองคสินสมุทรบุตรขานอย”
สัมผัสนอก  ไดแก  บุตร – สุด  สงค – ณรงค,  ณรงค – องค

3.4 สัมผัสใน  หมายถึง  สัมผัสภายในวรรค  มีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เชน
“อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซากแตลมปากหวานหูไมรูหาย”

 สัมผัสใน  ที่เปนสัมผัสสระ เชน  ตาล – หวาน,  ล้ิน – ส้ิน,   และที่เปนสัมผัสอักษร
เชน  อัน – ออย,  ล้ิน – แลว
4.  หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา

การอานกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  คือ กลอนแปด  เปนคําประพันธที่นิยมแตงกันมาแตโบราณ  กลอนสุภาพ

มีหลายชนิด  ไดแก สักวา ดอกสรอย  เสภา นิราศ  เพลงยาว ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะบังคับตางกัน  
กลอนทุกชนิดมีลีลาหรือกระบวนความบรรยายทํานองเดียวกัน  การอานกลอนสุภาพ  นิยมอาน
เสียงสูง  2  วรรค ในวรรคสดับ กับ  วรรครับ  และเสียงต่ํา  2  วรรค  ในวรรครอง กับ วรรคสง

หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
การอานคําในแตละวรรคของกลอนสุภาพและกลอนเสภา    จะตองแบงคําใหเปนจังหวะ

จึงจะไพเราะ   เชน    2 / 2 / 3 /  หรือ  3 / 2 / 3 /  หรือ  3 /3 / 3 /  ดังนี้
ถึงบางพูด / พูดดี / เปนศรีศักดิ์/ มีคนรัก / รสถอย / อรอยจิต /
แมนพูดชั่ว / ตัวตาย / ทําลายมิตร / จะชอบผิด / ในมนุษย / เพราะพูดจา

การอานรอยกรองทํานองเสนาะ  มีหลักการอานดังนี้
1.  รูลักษณะบังคับของคําประพันธที่จะอาน  เชน  จํานวนคํา  สัมผัส  เสียงวรรณยุกต

เสียงหนัก เบา  การแบงวรรคตอน  อานตามจังหวะโดยใสอารมณตามใจความ
2.  อานเนนคําในตําแหนงสัมผัสนอก
3.  อานเอื้อสัมผัสใน เพื่อเพิ่มความไพเราะ เชน

ขาขอเคารพอภิวันท  อานวา  อบ – พิ – วัน
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4.   อานใหถูกตองตามทํานองเสนาะของคําประพันธชนิดนั้น ๆ
การอานรอยกรองเปนการอาน  เพื่อรับรสไพเราะของบทประพันธในดานเสียงเสนาะ

การฝกฝนใหอานไดไพเราะถูกตอง จะชวยใหทั้งผูอานและผูฟงไดรับรสไพเราะของบทรอยกรอง
อยางเต็มที่   แตการฝกฝนเกี่ยวกับการอานทํานองเสนาะเปนเรื่องคอนขางลําบาก เพราะขึ้นอยูกับ
น้ําเสียงของแตละบุคคล
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ใบความรู  เรื่อง ลักษณะและการอานกลอนสุภาพและกลอนสุภาพ
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 2

1.  รอยกรอง
รอยกรองเปนการเขียนที่กําหนดขอบังคับในการแตง ซึ่งเรียกวา“ฉันทลักษณ” ไวแนนอน 

เชน  กําหนดวา  บทหนึ่งมีกี่บาท   บาทหนึ่งมีกี่วรรค  วรรคหนึ่งมีกี่คํา คําไหนบังคับเสียงสูงต่ํา  
หนักเบา อยางไร  บังคับสัมผัสอยางไร  เปนตน

รอยกรองมี  5  ประเภท   คือ   กลอน   โคลง    ฉันท    กาพยและราย       แตละประเภท
มีขอบังคับในการแตงแตกตางกัน  การแตงตองถูกตองตามขอบังคับและใหไพเราะดวย  เชน
2.  ลักษณะของกลอนสุภาพและกลอนเสภา

2.1  กลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  มีขอบังคับ ดังนี้
1  บท        =  2  คํากลอน(บาท)
1  คํากลอน     =  2  วรรค
1  วรรค =  7 – 9  คํา
บาทแรก  เรียกวา  บาทเอก
บาทที่สอง  เรียกวา  บาทโท

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การสงสัมผัส  การสงสัมผัสคนละวรรค  จะใชสัมผัสสระเทานั้น  เรียกวา  สัมผัสนอก
การสงสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน  จะใชทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  เรียกวา  สัมผัสใน

2.2   กลอนเสภา
กลอนเสภาเปนกลอนลํานําสําหรับขับรองเปนเรื่องราว  นิยมขับเร่ืองขุนชางขุนแผน  

กลอนเสภามีลักษณะคลายกลอนสุภาพ   แตมักขึ้นตนบทใหมวา  “ครานั้น …”  มีลักษณะบังคับ
เชนเดียวกับกลอนบทละคร    ใชคําวรรคละ  7 – 10 คํา        สุดแตจะเหมาะเพราะเสภาเปนกลอน

สัมผัสระหวางบท
 1  บท
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ขับเลาเรื่องอยางนิทาน  จึงใชคําไดมากเพื่อจุถอยคําใหชัดเจนแกผูฟง  และมุงการขับไดไพเราะ
เปนสําคัญ  เพราะฉะนั้นคําที่ใชแตละวรรคอาจไมเทากันก็ได

การขับเสภาเปนเรื่องของทํานองขับมิใชเร่ืองของกลอน   ฉะนั้นอาจใชกลอน 6  
กลอน 8  หรือกลอนผสมก็ไดเพราะกลอนเสภาโดยตรงนั้นไมมี

ตัวอยางกลอนเสภา
คร้ันรุงแจงแสงสางสวางหลา ทองประศรีต่ืนตาหาชาไม

ลางหนาตําหมากใสปากไว นั่งเคี้ยวไบไบแลวตรองการ
จึงรองเรียกตาสนกับตาเสา ยายมิ่งยายเมาเปนเพื่อนบาน
ปรึกษาวาตูขาจะขอวาน คิดอานขอลูกสาวศรีประจัน

สัมผัสของกลอนเสภามีลักษณะเชนเดียวกับกลอนสุภาพ  กลาวคือ คําสุดทายวรรคสดับ
สัมผัสกับคําที่  1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5  ของวรรครับ ( แตนิยมคําที่ 3 )     คําสุดทายของ
วรรครับสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง  และคําที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5  ของวรรคสง         
(แตนิยมคําที่ 3)    ถามีหลายบทตองมีสัมผัสระหวางบทดวยเชนเดียวกับกลอนสุภาพ
3.  หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา

การอานกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ  คือ กลอนแปด  เปนคําประพันธที่นิยมแตงกันมาแตโบราณ  กลอนสุภาพ

มีหลายชนิด  ไดแก   สักวา  ดอกสรอย  เสภา  นิราศ  เพลงยาว    ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะบังคับ
ตางกัน  กลอนทุกชนิดมีลีลาหรือกระบวนความบรรยายทํานองเดียวกัน  การอานกลอนสุภาพ  
นิยมอานเสียงสูง  2  วรรค ในวรรคสดับ กับ  วรรครับ  และเสียงต่ํา  2  วรรค  ในวรรครอง กับ 
วรรคสง

หลักการอานกลอนสุภาพและกลอนเสภา
การอานคําในแตละวรรคของกลอนสุภาพ  จะตองแบงคําใหเปนจังหวะจึงจะไพเราะ   

เชน    2 / 2 / 3 /  หรือ  3 / 2 / 3 /  หรือ  3 /3 / 3 /  ดังนี้
ถึงบางพูด / พูดดี / เปนศรีศักดิ์/ มีคนรัก / รสถอย / อรอยจิต /
แมนพูดชั่ว / ตัวตาย / ทําลายมิตร / จะชอบผิด / ในมนุษย / เพราะพูดจา
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แบบประเมินการอานทํานองเสนาะ

                                    ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี(3)            พอใช(2)         ปรับปรุง(1)
1.ออกเสียงได
ชัดเจน

ออกเสียงคําควบกล้ํา
ร,ล ชัดเจนทุกคํา

ออกเสียงคําควบกล้ํา
ร,ล  ผิดไมเกิน  4 คํา

ออกเสียงคําควบกล้ํา
ร,ล ผิดเกิน 4 คํา

2. อานถูกตอง
ตามฉันทลักษณ

อานทํานองถูกตอง
ตามลักษณะ
คําประพันธและแบง
วรรคตอนถูกตอง
ทุกแหง

อานทํานองถูกตองตาม
ลักษณะคําประพันธและ
แบงวรรคตอนไมถูกตอง
ไมเกิน 3 แหง

อานทํานองไมถูกตอง
ตามลักษณะคํา
ประพันธและแบง
วรรคตอนไมถูกตอง
ไมเกิน 3 แหง

3. น้ําเสียงสอด
คลองกับเนื้อหา

ใชน้ําเสียงสอดคลอง
กับเนื้อหาและเปน
ธรรมชาติ

ใชน้ําเสียงสอดคลองกับ
เนื้อหาแตติดขัดบาง
ไมเกิน 3 คํา

ใชน้ําเสียงไมสอด
คลองกบัเนือ้หาแต
ติดขดับางเกนิ 3 คํา

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8       ดี
7 – 6     พอใช
5 – 1     ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………..
         (…………………………..)
                   ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 3

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย       เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  การเขียน
     สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3.  มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 5.1
4.   มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีพื้นบาน   เร่ืองขุนชางขุนแผน และสามารถใชบริบทสรางความเขาใจใน
การอานโดยการสรุปความ  แปลความ  ตีความ  จากเรื่องที่อานจุดประสงคการเรียนรู

1. แปลความหมายจากคําศัพทได
2. อธิบายความหมายของถอยคําและสํานวนจากเรื่องได
3. ลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อานได
4. มีมารยาทในการอาน

6.  สาระการเรียนรู   ขุนชางขุนแผนตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
7.  กิจกรรมการเรียนรู
   ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ครูนําบทรอยกรอง  1  บท  มาใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญ
2. เฉลยคําตอบที่ถูกตอง  แลวแจงจุดประสงคการเรียนรูใหทราบ

     ข้ันสอน
1. ทบทวนหลักการอานจับใจความสําคัญ ของรอยกรองวาควรทําความเขาใจคําศัพท

     สํานวนจากเนื้อเร่ืองใหถูกตองกอนแลวจึงจะจับใจความสําคัญของเรื่องได
2. แบงเนื้อหาจากเรื่องขุนชางขุนแผนออกเปน 6 ตอนแลวแบงนักเรียนออกเปน 6 กลุม

      กลุมละ 8 คน  อานเรื่องแปลความหมายของคําศัพท  ตีความจากสํานวนการพูด   การสนทนา
 ของตัวละครและเขียนสรุปใจความสําคัญเรื่องขุนชางขุนแผน
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3. ครูคอยใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองผลงานของนักเรียนแตละกลุม  และเตรียมตัว
นําเสนอในชั่วโมงตอไป

4. ครู – นักเรียนอภิปรายมารยาทในการอานและสรุปเปนประเด็นเพื่อใหนักเรียนนําไป
ปฏิบัติเชน  ไมขีดเขียนขอความที่ไมเหมาะสมในหนังสือแบบเรียน   ไมสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน
ในขณะที่เขากําลังอานหนังสือ  เปนตน

      ข้ันสรุป
1. นักเรียนบันทึกเรื่องราวลงสมุด  ในประเด็น ดังนี้

- ใจความสําคัญของตอนที่ไดรับมอบหมาย
- คําศัพทที่ควรรู
- สํานวนที่นาสนใจ

8.  ส่ือการเรียนรู
1.  บทรอยกรองสั้น ๆ    1  บท
2.  หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  การทํางานกลุม
2. เครื่องมือในการประเมิน  แบบประเมินการทํางานกลุม
3. ประเด็นการประเมิน

การทํางานกลุม - รับผิดชอบตองานที่มอบหมาย
- ชวยเหลือเพื่อน
- รวมแสดงความคิดเห็น

10.  สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………

11.  กําหนดแนวทางในการแกไขและพัฒนา
    ……………………………………………………………………………………………………

12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ                                    ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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สาระการเรียนรู   เรื่องยอของเสภาขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 3

1.  เรื่องยอขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
นางทองประศรีแมของพลายแกวไดชักชวนเพื่อนบานไปเปนเถาแกสูขอนางพิมใหกับ

พลายแกวกอนเดินทางไปบานนางศรีประจันพลายแกวไดเสกขี้ผ้ึงใหเถาแกสีปาก  เพื่อใหฝายหญิง
เห็นใจ

เมื่อถึงบานนางศรีประจัน       นางศรีประจันไดไตถามทุกขสุขของนางทองประศรี      จน
เขาใจกัน      นางทองประศรีจึงแจงจุดมุงหมายวาตองการมาสูขอนางพิมพิลาไลยใหกับพลายแกว  
นางศรีประจันพอใจและไดถามเรื่องราวของพลายแกว     เถาแกจึงรีบบอกวาพลายแกวเปนคนดี
วานอนสอนงาย เปนคนฉลาด เรียบรอย นางศรีประจันยินยอมยกลูกสาวใหโดยเรียกเงินสิบหาชั่ง  
ขันหมากมีผาไหวสํารับหนึ่ง  และไดตกลงสรางเรือนหอและกําหนดฤกษแตงงาน  นางทองประศรี
จึงกลับมาแจงขาวแกพลายแกว  และสั่งบาวไพรเตรียมจัดหาขาวของสําหรับใชในวันพิธีแตงาน

พลายแกวเมื่อใกลวันนัดหมาย  ก็บอกเพื่อนบานผูชายใหมาชวยกันปลูกเรือนหอบริเวณ
บานนางศรปีระจันโดยนางศรีประจันจัดหาอาหารมาตอนรับ  เลี้ยงดูกันเปนอยางดี  ตอจากนั้นได
ฤกษถึงวันแตงงาน  นางทองประศรีจัดขันหมากบรรทุกใสเรือมาเทียบทาหนาบานนางศรีประจัน  
และทําพิธีแตงงานตามขั้นตอน คือ มีการกั้นขันหมาก  แลวใหเถาแกฝายหญิงเปนผูนับเงินสินสอด  
ผาไหว  หลังจากนั้นก็ยกอาหารมาเลี้ยงดูกัน

พลายแกวไดใหคนรับใชไปเชิญขุนชางมาเปนเพื่อนเจาบาว ขุนชางเมื่อรูวานางพิมกําลัง
จะแตงงานก็เสียใจ  แตก็รับมาเปนเพื่อนเจาบาวให   เมื่อมาถึงพลายแกวจึงพูดแหยขอนางพิมแก
ขุนชางเพราะนึกถึงเรื่องที่เคยเลนกันตั้งแตเด็กวานางพิมเปนคูของขุนชาง  เมื่อถึงเวลาบายมีพิธี
สงฆสวดมนตใหพร  นางศรีประจันไดส่ังสอนนางพิมเกี่ยวกับการครองเรือนและพานางพิมมาสง
ใหพลายแกว  หลังจากพลายแกวนอนหออยู  3  วัน
2.  วัฒนธรรมที่พบจากเรื่องขุนชางขุนแผน

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับ
นางพิมและชีวิตความเปนอยู มีดังนี้

1.  ประเพณีสูขอ  เมื่อหญิงชายรักใครชอบพอกันฝายชายจะจัดเถาแกไปสูขอโดยไปพูด
สูขอกับผูใหญฝายหญิงยกเอาคุณงามความดีของฝายชายมาพรรณนาใหผูใหญฝายหญิงเห็นใจ
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และตกลงยินยอมยกลูกสาวให  และมีการหมั้นหมายแตงงานออกเรือนพรอมทั้งเรียกคาสินสอด
ทองหมั้นพอสมควร เปนอันเสร็จพิธี

2.  ประเพณีแตงงาน เมื่อมีการสูขอกันตามประเพณีแลวจึงกําหนดวันแตงงานฝายหญิง
จึงจัดแจงไปนิมนตพระเตรียมจัดงานแตงงานเตรียมปลูกเรือนหอโดยฝายชายจะตองมาดําเนินการ  
เมื่อถึงฤกษดี     ฝายชายจะยกขบวนขันหมากไปบานฝายหญิง  มีการกั้นประตูเงิน  ประตูทอง
ตามธรรมเนียม มีการนับเงินสินสอด พอบายมีการเลี้ยงขาว  จากนั้นมีพิธีสงฆที่เรือนหอ  เสร็จแลว
จัดเลี้ยงอาหารแขกที่มา  แจกของชํารวย  ฝายเจาบาวตองนอนหอ 3 วัน  ผูใหญฝายเจาสาวจะนํา
ตัวเจาสาวมาสงใหเจาบาวและอบรมการครองเรือนใหอยูกันอยางอดทนและดูแลซึ่งกันและกัน

3.  การบอกแขก    เปนการขอแรงเพื่อนบานชวยกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งให
เสร็จส้ิน  แสดงถึงความสามัคคีและความมีน้ําใจของคนไทย

4.  เรือนไทยมีลักษณะพิเศษกวาเรือนอื่นๆ   เชน มีใตถุนสูงโปรง   ตัวเรือนสูง หลังคา
ทรงสูง  สรางดวยไมเนื้อแข็งทั้งหลัง  มีสวนประกอบตาง ๆ เชน  จั่ว  อกไก  กลอน แปลาน จันทัน   
เตา พรึง ข่ือ เสาด้ัง จันทัน เช็ดหนา เปนตน

5.  คานิยม   เร่ืองการครองเรือน  เมื่อหญิงที่แตงงานแลวจะทําอะไรตองบอกแกสามี   
ไมใหแสดงกิริยาหึงหวง  ไมลวงเกินสามี   ใหความเคารพนบนอบสามี คานิยมเลือกฝายชายมา
เปนเขย  นิยมเลือกเขยที่ขยัน และเปนคนดี
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แบบสังเกตความรวมมือในการทํางานกลุม

รับผิดชอบ
ตองานที่
มอบหมาย

แนะนําวิธี
และ

ชวยเหลือเพื่อน

รวมแสดง
ความคิดเห็น

ลําดับที่

พฤติกรรม/ระดับ
คะแนน

ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม
คะแนน

กลุมที่  1
1
2
3
4
5

กลุมที่  2
1
2
3
4
5

คําชี้แจง ผูสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน     เพื่อพิจารณาคุณภาพของผูเรียนใหขีด
เครื่องหมาย  /  ลงในชองระดับคะแนน

ระดับ  3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับสูง
ระดับ 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
ระดับ 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับตํ่า
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 4

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา ท 32101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.  สาระที่ 1  :  การอาน
    สาระที่ 2  :  การเขียน
    สาระที่ 3  :  การฟง การดู และการพูด
    สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3.  มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 3.1, ท 5.1
4.  มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

พูดนําเสนอความรูที่ไดจากการอานเรื่องราว  และเหตุการณ อยางมีเหตุผลดวยภาษาที่
ถูกตอง  ชัดเจนและสละสลวย

จุดประสงคการเรียนรู
1. พูดรายงานจากเรื่องที่อานได
2. เขียนสรุปความจากเรื่องที่อานได
3. อธิบายความหมายถอยคํา สํานวนจากเรื่องไดถูกตอง
4. มีมารยาทในการพูดและฟง

 6.  สาระการเรียนรู
1. การพูดรายงาน
2. ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
3. มารยาทในการพูดและฟง

7.  กิจกรรมการเรียนรู
    ข้ันนําเขาสูบทเรียน

 1.  ครูทบทวนการมอบหมายงานจากชั่วโมงที่แลววานักเรียนปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย
เสร็จหรือไม  พรอมกับเตรียมนําเสนอโดยการพูดรายงาน

2. แจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ
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ข้ันสอน
1.   ครูแนะนําการพูดรายงานวามีหลักการอยางไร  เพื่อใหการนําเสนอผลงานนาสนใจ

 2.   ทุกกลุมนําเสนอผลงานที่มอบหมาย ในชั้นเรียน  ในประเด็น
- เนื้อเร่ืองยอตอนที่ไดรับมอบหมาย
- คําศัพทที่ควรรู
- สํานวนที่นาสนใจ

3.   ครู – นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานของนักเรียน    พรอมกับ
ใหคําแนะนํา แกไขขอมูลที่ถูกตอง

4.   ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมารยาทในการพูดและฟงที่ดี

     ขั้นสรุป
1.   นักเรียนบันทึกผลการนําเสนอของทุกกลุมลงสมุด
2.   ครูตรวจผลการบันทึกขอมูลของนักเรียน

8.  ส่ือการเรียนรู
1. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
2. บัตรคํา สํานวน

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  การพูดนําเสนอความรูของกลุม
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  แบบประเมินการพูด
3. ประเด็นการประเมิน 1.  ความชัดเจนในการออกเสียง

2.  ความชัดเจนถูกตองของเนื้อหา
3.  บุคลิกภาพเหมาะสม

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                      ผูสอน
      (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



207

สาระและใบความรู  เรื่องการพูดรายงาน
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 4

การพูดรายงาน
การพูดลักษณะนี้เปนการพูดเลาเรื่องที่ศึกษาคนควา หรือเสนอผลการดําเนินงานตามที่

ไดรับมอบหมาย  ควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใหครบถวนและสมบูรณ   นํามาพูดรายงานโดยลําดับ
เร่ืองตั้งแตเร่ืองอะไร  มีวัตถุประสงคอยางไร    มีการดําเนินงานอยางไร    และผลสรุปมีอะไรบาง  
การรายงานที่นาสนใจอยูที่การเสนอขอมูล เนื้อหาสาระสําคัญใหครบถวน   ลําดับขอมูลตอเนื่อง
ไมสับสนอางอิงขอมูลหรือแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการคนควาและสรุปตอนทายดวยความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตาง ๆ   การพูดรายงานควรมีส่ือประกอบการนําเสนอเรื่องที่รายงานดวย  เชน  
ตาราง  สถิติ  แผนภูมิ  เปนตน 
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แบบประเมินการพูดนําเสนอความรู

                                        ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี (3)           พอใช (2)        ปรับปรุง (1)
1. ความชัดเจนใน
การออกเสียง

ออกเสียงถูกตองตาม
อักขรวิธีและดังชัดเจน

ออกเสียงไมถูกตองตาม
อักขรวิธีไมเกิน 3 คํา

ออกเสียงไมถูก
ตองตามอักขรวิธี
เกิน 3 คํา

2. ความถูกตอง
ชัดเจนของเนื้อหา

นําเสนอเนื้อหา ถูกตอง
ครอบคลุมครบถวน

นําเสนอเนื้อหาถูกตอง
แตขาด 1 ประเด็น

นําเสนอเนื้อหา
ไมถูกตองและขาด
มากกวา 1ประเดน็

3.  บุคลิกภาพ แตงกายสะอาดเรียบรอย
ยืนมั่นคง
มองผูฟงอยางทั่วถึง
พูดไมติดขัด

แตงกายสะอาด
เรียบรอย ยืนมั่นคง
มองผูฟงไมทั่วถึง
พูดติดขัด 1 – 2  คร้ัง

แตงกายไม
เรียบรอย ยืนไมนิ่ง
ขยบัไปมาไมมอง ผูฟง
พดูตดิขดัเกนิ 2  คร้ัง

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8        ดี
7 – 6      พอใช
5 – 1      ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

      ลงชื่อ…………………………………..
     (……………………………..)

              ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 5

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. .ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.   สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  การเขียน
สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3.    มาตรฐาน  ท 1.1, ท 2.1, ท 5.1
4.    มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรณคดีพิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อเร่ือง  สังคมและนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง  ดวยการอภิปรายหรือเขียนแสดงความคิดเห็น

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของการพินิจวรณคดีได
2. บอกหลักการพินิจวรรณคดีได
3. เขียนสรุปความจากการอานไดถูกตอง

6.  สาระการเรียนรู
1. หลักการพินิจวรรณคดี
2. ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. สนทนากับนักเรียนถึงความหมายของการพินิจวรรณคดีวานักเรียนเขาใจคํานีเ้พยีงใด
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหทราบ

     ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุม   กลุมละ 8  คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุมศึกษาหลักการ

พินิจวรรณคดีจากใบความรู  ใชเวลาประมาณ  10  นาที  แลวสรุปกันภายในกลุม
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2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการพินิจวรรณคดีวาคืออะไรมีหลักการอยางไร
ในการพินิจวรรณคดี

3. ครูยกตัวอยางคําประพันธ  ในเรื่อง  4 – 5 บท  ใหนักเรียนรวมกันฝกพินิจวรรณคดี
ตามหลักเกณฑที่เรียนมา

      ข้ันสรุป
1. นักเรียนสรุปเร่ืองการพินิจวรรณคดีในลักษณะของแผนที่ความคิดลงสมุด

8.  ส่ือการเรียนรู
1. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
2. ใบความรูหลักการพินิจวรรณคดี
3. ตัวอยางคําประพันธ

9.  การวัดผลและประเมินผล
1.  ส่ิงที่จะประเมิน   -    แผนที่ความคิดการพินิจวรรณคดี
2.  เครื่องมือในการประเมิน -    ชิ้นงานของนักเรียน

 3.  ประเด็นการประเมิน  -    ทําแผนที่ความคิดการพินิจวรรณคดีถูกตอง
10. สรุปผลการเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

11.  แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                        ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



211

สาระการเรียนรู  เรื่อง  หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 5

1. ความหมาย
การพินิจ คือ  การพิจารณาตรวจตราพรอมทั้งวิเคราะห     แยกแยะและประเมินคาได

นอกจากจะไดปะโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและขอเท็จจริง
ใหผูอ่ืนไดทราบดวย เชน  ใครเปนผูแตง  เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีประโยชนตอใครบาง  ทางดาน
ใด  ผูพินิจมีความเห็นอยางไร คุณคาในแตละดาน  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
อยางไร

วรรณคดี  หมายถงึ  หนังสือที่แตงดี  มีคุณคาทางจินตนาการและคุณคาทางปญญา    
มีศิลปะในการใชคําอยางประณีตบรรจง  ใชภาษาสละสลวย   ใชคําที่เราความสนใจของผูอานให
เกิดจินตนาการ  เกิดความรูสึกที่ซาบซึ้งทําใหเกิดแงคิดและปญญา

วรรณกรรม  หมายถึง  งานเขียนทุกประเภท    ไมวาจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด  
เชน  ตํารา  สารคดี  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  ฯลฯ และวรรณกรรมรอยกรอง
2. องคประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรม

องคประกอบที่สําคัญของงานประพันธ คือ เนื้อหาและรูปแบบ
เนื้อหา  หมายถึง  เร่ืองราวที่ผูเขียนเจตนาสื่อไปยังผูอานโดยมีจุดมุงหมายตางๆ กันอาจ

เปนการถายทอดความรูสึก  ประสบการณ   และแงคิดที่ซอนอยูในเนื้อเร่ือง  เนื้อหาของวรรณคดี
ไทยมีหลายประเภท  เชน  เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา  การสั่งสอน  ความรัก  เร่ืองเลา  ประวัติศาสตร  
เปนตน

รูปแบบ  หมายถึง  ลักษณะของงานประพันธที่ผูเขียนเลือกใชในการนําเสนอ
3. ขั้นตอนในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม

ข้ันตอนในการพินิจวรรณคดี วรรณกรรม รอยกรองมีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้
1. อานอยางชาๆ      ถาเปนรอยกรองควรอานออกเสียงเพื่อรับรสคําอยางเต็มที่และ

พยายามใสความรูสึกลงไปในบทกวี
2. คนหาความหมายของคําศัพทและความหมายที่ซอนอยูในกวีนิพนธ
3. ศึกษาดานวรรณศิลป  โดยศึกษาดานการใชถอยคําที่ทําใหเกิดความไพเราะ   เชน

การเลนคํา  การซ้ําคํา  การใชคําขัดแยง  ลีลา  จังหวะ  โวหาร  เปนตน
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หลักเกณฑกวาง ๆ  ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมรอยกรอง  มีดังนี้
1. ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตงเพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่นไดดีข้ึน
2. ลักษณะคําประพันธ
3. เร่ืองยอ
4. แนวคิด  จุดมุงหมาย  เจตนาของผูเขียน
5. คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน  4  ดานใหญ

ดังนี้
5.1 คุณคาดานวรรณศิลป  คือ  ความไพเราะของบทประพันธ อาจเกิดจากการ

นําถอยคํา  สํานวนโวหารที่ไพเราะกินใจ และใหความหมายกระทบใจผูอาน ดังตัวอยาง จากนิราศ  
ภูเขาทอง  ของสุนทรภู  ที่ใหอารมณสะเทือนใจวา

เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทานี้ ไมมีที่พสุธาจะอาศัย
ลวนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา

5.2  คุณคาดานเนื้อหา  คือ  การใหความรูดานตาง ๆ  ใหคุณคาทางปญญาและ
ความคิดแกผูอาน  ดังตัวอยาง จากเรื่องนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู ใหความรูดานการทอดกฐินวา

……………………….. เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
รับกฐินภิญโญโมทนา ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย

5.3  คุณคาดานสังคม    วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของสังคม
ในอดีตและสามารถจรรโลงสังคมได  เชน   ทําใหสามารถมองเห็นชีวิตความเปนอยู    คานิยม  
ความเชื่อ       จริยธรรมของคนในสังคม  เชน  มีความเชื่อถือผูใหญ  มีความเห็นใจ  เกรงใจ  พึ่งพา
อาศัยกัน   เอื้ออาทร   ซื่อสัตย  ฯลฯ  ดังตัวอยางจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง วา

ถึงบานญวนลวนแตโรงแลสะพรั่ง      มีของขังกุงปลาไวคาขาย
ตรงหนาโรงโพงพางเขาวางราย         พวกหญิงชายพรอมเพรียงมาเมียงมอง

5.4  การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคา
ของชีวิต      ไดความคิดและประสบการณจากเรื่องที่อาน  และนําไปใชในการดําเนินชีวิตนําไป
เปนแนวปฏิบัติหรือแกปญหารอบๆ ตัว  ดังตัวอยางจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง วา

มาทางทาหนาจวนจอมผูร้ัง คิดถึงครั้งกอนมาน้ําตาไหล
จะแวะหาถาทานเหมือนเมื่อเปนไวย ก็จะไดรับนิมนตข้ึนบนจวน
แตยามยากหากวาถาทานแปลก อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล
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เหมือนเข็ญใจใฝสูงไมสมควร จะตองมวนหนากลับอัปมาณ
ใบความรูเรื่อง  หลักการพินิจวรรณคดี
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 5

1. ความหมาย
การพินิจ  คือ  การพิจารณาตรวจตรา  พรอมทั้งวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาได  

นอกจากจะไดปะโยชนตอตนเองแลว ยังมีจุดประสงคเพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและขอเท็จจริง
ใหผูอ่ืนไดทราบดวย เชน  ใครเปนผูแตง  เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีประโยชนตอใครบางทางดานใด  
ผูพินิจมีความเห็นอยางไร คุณคาในแตละดาน  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางไร
2. ขั้นตอนในการพินิจวรรณคดแีละวรรณกรรม

การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม      มีแนวใหปฏิบัติอยางกวางๆ   เพื่อใหครอบคลุม
งานเขียนทุกชนิด   ผูพินิจตองดูวาจะพินิจหนังสือชนิดใด  มีลักษณะเฉพาะอยางไร   ซึ่งจะมีแนว
ในการพินิจใหเหมาะสมกับงานเขียนชิ้นนั้นๆ

หลักเกณฑกวาง ๆ  ในการพินิจวรรณคดีและวรณกรรม  มีดังนี้
1.   ความเปนมาหรือประวัติของหนังสือและผูแตงเพื่อชวยใหวิเคราะหในสวนอื่นไดดีข้ึน

 2.   ลักษณะคําประพันธ
 3.   เนื้อเรื่องโดยยอ
 4.   แนวคิด  จุดมุงหมาย  เจตนาของผูเขียน
5.   คุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม  ซึ่งโดยปกติแลวจะแบงออกเปน  4  ดานใหญ

ดังนี้
5.1 คุณคาดานวรรณศิลป   คือ  ความไพเราะของบทประพันธ   อาจเกิดจาก

การนําถอยคํา  สํานวนโวหารที่ไพเราะกินใจ และใหความหมายกระทบใจผูอาน  ดังตัวอยาง จาก
นิราศ  ภูเขาทอง  ของสุนทรภู  ที่ใหอารมณสะเทือนใจวา

เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทานี้ ไมมีที่พสุธาจะอาศัย
ลวนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา
5.2 คุณคาดานเนื้อหา คือ การใหความรูดานตาง ๆ     ใหคุณคาทางปญญา

และความคิดแกผูอาน  ดังตัวอยาง จากเรื่องนิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู  ใหความรูดานการทอด
กฐินวา

………………………… เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
รับกฐินภิญโญโมทนา ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



214

      5.3  คุณคาดานสังคม        วรรณคดีและวรรณกรรมสะทอนใหเห็นภาพของ
สังคมในอดีตและสามารถจรรโลงสังคมได  เชน  ทําใหสามารถมองเห็นชีวิตความเปนอยู   คานิยม  
ความเชื่อ       จริยธรรมของคนในสังคม  เชน มีความเชื่อถือผูใหญ  มีความเห็นใจ  เกรงใจ  พึ่งพา
อาศัยกัน    เอื้ออาทร ซื่อสัตย  ฯลฯ  ดังตัวอยางจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง วา

ถึงบานญวนลวนแตโรงแลสะพรั่ง     มีของขังกุงปลาไวคาขาย
ตรงหนาโรงโพงพางเขาวางราย        พวกหญิงชายพรอมเพรียงมาเมียงมอง
5.4   การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูอานไดประจักษในคุณคา

ของชีวิต         ไดความคิดและประสบการณจากเรื่องที่อานและนําไปใชในการดําเนินชีวิตนําไป
เปนแนวปฏิบัติหรือแกปญหารอบๆ ตัว  ดังตัวอยางจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง วา

มาทางทาหนาจวนจอมผูร้ัง คิดถึงครั้งกอนมาน้ําตาไหล
จะแวะหาถาทานเหมือนเมื่อเปนไวย ก็จะไดรับนิมนตข้ึนบนจวน
แตยามยากหากวาถาทานแปลก อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล
เหมือนเข็ญใจใฝสูงไมสมควร จะตองมวนหนากลับอัปมาณ
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ตัวอยางคําประพันธเรื่องขุนชางขุนแผน

ถึงยากจนอยางไรก็ไมวา แตพราขัดหลังมาจะยกให
อุตสาหทํามาหากินไป รูทํารูไดดวยงายดาย
ถึงเงินทองเปนของพอแมให ไมรูรักษาไวก็ฉิบหาย
ตูจะขอถามความทานยาย ลูกชายนั้นดีหรืออยางไร
ไมเลนเบี้ยกินเหลาเมากัญชา ฝนฝามันสูบบางหรือไม
จะสูงต่ําดําขาวสักคราวใคร ตูยังไมเห็นแกตาวาตามจริง

ตัวอยางการพินิจคุณคาวรรณคดีดานสังคม  ดังนี้
1.  คานิยมในการเลือกชายที่จะมาเปนเขย  นิยมเลือกชายที่มีความขยัน และเปน

คนดี รูจักทํามาหากินโดยไมสนใจวาจะยากจนอยางไร
2.  ผูชายไทยสมัยอยุธยาชอบเลนการพนัน     สูบยาเสน และสูบฝน  เนื่องจากมีความ

รับผิดชอบตอครอบครัวนอยกวาผูหญิง
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 6

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1.   ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวแตงงานกับนางพิม
2.   สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  การเขียน
สาระที่ 3  :  การฟง การดู และการพูด
สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3.   มาตรฐาน ท 1.1, ท 2.1, ท 3.1, ท 5.1
4.   มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5.   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรรคดี  พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อเร่ือง สังคม และนําไปใชในชีวิตจริง  ดวยการอภิปรายหรือเขียน แสดงความคิดเห็น

จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของสุนทรียภาพได
2. ยกตัวอยางขอความที่เปนสุนทรียภาพของวรรณคดีได
3. อธิบายการใชถอยคํา สํานวนจากเรื่องได
4. เขียนและพูดนําเสนอความรูที่ศึกษาได

6.  สาระการเรียนรู
1. สุนทรียภาพของวรรณคดี
2.  การพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลป
3.  ขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวแตงงานกับนางพิม

7.  กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ครูยกตัวอยางคําศัพทบางคําจากเรื่องขุนชางขุนแผน เชน  ไบไบ, เถาแก ใหนักเรียน
บอกความหมายของคําเหลานั้น  ครูเฉลยคําตอบหลังจากนักเรียนตอบคําถามแลว
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2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหทราบ
ข้ันสอน

1. นักเรียนแบงกลุม   กลุมละ  5  คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุม
2. แตละกลุมศึกษาใบความรู เร่ือง สุนทรียภาพของวรรณคดี  จากนั้นครูสอบถาม

      ความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม
3. นักเรียนทุกกลุมศึกษาตัวอยางการพิจารณาคุณคาวรณคดีดานวรรณศิลปเร่ือง

นิราศภูเขาทอง  จากใบความรู
4. ครู - นักเรียนรวมกันสรุปหลักการพินิจวรรณคดีดานวรรณศิลปจากตัวอยางที่ศึกษา
5. มอบหมายใหนักเรียนทุกกลุมหาคุณคาดานวรรณศิลปจากเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน

พลายแกวแตงงานกับนางพิม
6. ครูคอยใหคําแนะนํา  ตรวจสอบความถูกตองของนักเรียนแตละกลุม

     ข้ันสรุป
1. แตละกลุมแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  และจดบันทึกลงสมุด
2. ครูยกตัวอยางคําประพันธ  ใหนักเรียนบอกวาเปนวรรณศิลปลักษณะใด

8.  ส่ือการเรียนรู
1. ใบความรู  เร่ือง  สุนทรียภาพของวรรณคดี
2. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2
3. ใบความรูตัวอยางการพินิจวรรณคดี  เร่ือง   นิราศภูเขาทอง

9.  การวัดผลและประเมินผล
1.  ส่ิงที่จะประเมิน   ผลงานการพินิจวรรณคดี
2.  เครื่องมือในการประเมิน แบบประเมินการพินิจวรรณคดี
3.  ประเด็นการประเมิน 1.  ความถูกตองของเนื้อหา

2.  การใชถอยคําสํานวน
3.  การแสดงความคิดเห็น
4.  การตรงตอเวลา

10.  สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

12.  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

ลงชื่อ                                         ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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ใบความรู เรื่อง  ตัวอยางการพินิจวรรณคดีนิราศภูเขาทอง
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่  6

1. ประวัติความเปนมา
นิราศภูเขาทองเปนนิราศเรื่องเอกในบรรดานิราศทั้ง   8   เร่ืองของสุนทรภู   ทานแตง

นิราศภูเขาทองเมื่อบวชเปนพระอยูที่วัดราชบูรณะ และเดินทางมาทางเรือไปนมัสการพระเจดียภู
เขาทอง เมื่อ พ.ศ. 2371  เจดียนี้อยูวัดภูเขาทองซึ่งเปนวัดโบราณอยูกลางทุงนาทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาใจกันวามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยูในพระเจดียภู
เขาทอง    จึงเปนที่นับถือของคนทั่วไป
2.  เนื้อเรื่องยอนิราศภูเขาทอง

เนื้อเร่ืองเริ่มตอนที่สุนทรภูบวชเปนพระภิกษุและออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ  ทางเรือเมื่อ
เดือน  11  หลังจากรับกฐินแลว  โดยเดินทางไปกับนายพัด บุตรชาย  ซึ่งเกิดจากนางจัน เพื่อไป
นมัสการพระเจดียภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกเดินทางจากวัดราชบูรณะผาน       
พระบรมมหาราชวัง  สุนทรภูรําลึกถึงความหลังเมื่อคร้ัง  ตนเองไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก     
รัชกาลที่ 2  ที่ทรงชุบเลี้ยงไวในราชสํานัก  ผานทาแพ  โรงเหลา  บางจาก  บางพลู  บางพลัด     
บางโพ  ตลาดแกว  และที่ตลาดแกวนี้สุนทรภูครวญถึงแมจันซึ่งเปนภรรยา  สุนทรภูไดเดินทาง
เร่ือยมาโดยถาผานที่ใดก็กลาวถึงสถานที่เหลานั้นเปนลําดับ  จนมาถึงอยุธยา  ไดไปนมัสการพระ
เจดียภูเขาทอง  ไดพบพระบรมธาตุสถิตในเกสรดอกบัว  จึงไดอัญเชิญมาดวย  แตรุงเชาเมื่อจะ
บูชาองคพระธาตุกลับหายไปสุนทรภูพักคางคืนที่วัดภูเขาทองคืนหนึ่งจึงไดลองเรือกลับ
กรุงเทพมหานคร  มาจําพรรษาที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง)ในเย็นวันเดียวกัน
3.  ลักษณะคําประพันธ

ลักษณะคําประพันธในนิราศภูเขาทองเปน กลอนนิราศคือ กลอนสุภาพนั่นเองแตตางกัน
ตรงที่กลอนนิราศจะขึ้นตนดวยวรรคที่สอง  แลวแตงไปเรื่อย ๆ จนจบบท  บรรยายถึงสถานที่  
อารมณรัก  ครํ่าครวญถึงสตรีอันเปนที่รักโดยไปผูกพันกับธรรมชาติ  วรรคสุดทายจะลงดวย  “เอย”
4.คุณคาของวรรณคดี

1. คุณคาดานวรรณศิลป
1) การเลือกสรรคําของสุนทรภู  มีความดีเดน  มีทั้งเสียงสัมผัสสระ  สัมผัสอักษร

การซ้ําเสียง  และการเลือกคําที่มีความหมายเหมาะกับเนื้อหา เชน
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“ดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเปนเกลียวกลอก     กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน    ดูเปลี่ยนเปลี่ยนควางควางเปนหวางวน”

นอกจากนี้ยังนิยมสัมผัสอักษร  นับเปนการเลนคําที่ทําใหเกิดความไพเราะ  เชน
“  พระสุริยาลงลับพยับฝน         ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา
ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา         ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว”

2)  การใชกวีโวหาร  หรือภาพพจน  นิราศภูเขาทองมีภาพพจนลักษณะตาง ๆ ที่กวี
เลือกใช  ทําใหผูอานเขาถึงความคิดของกวีได  เชน

2.1  ภาพพจนอุปมา  สุนทรภูเปรียบเทียบชวงชีวิตรับราชการใกลชิดพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไววา

“เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
      ส้ินแผนดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็ส้ินเหมือนกลิ่นสุคนธ”

นอกจากนี้ยังไดกลาวเปรียบเทียบใหเห็นถึงความทุกขยากของตนเองวา
“เมื่อเคราะหรายกายเราก็เทานี้ ไมมีที่พสุธาจะอาศัย

      อันหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไรรังเรอยูเอกา”
2.2  ภาพพจนอธิพจน  คือ      การกลาวเกินจริงในแงอารมณความรูสึกเพื่อให

ผูฟง  ผูอานเกิดอารมณคลอยตามไปดวย  เชน
“  ขอเดชะพระพุทธคุณชวย แมนมอดมวยกลับชาติวาสนา
อายุยืนหมืนเทาเสาศิลา อยูคูฟาดินไดดังใจปอง“

2.3  ภาพพจนเลียนเสียงธรรมชาติทําใหเกิดมโนภาพและความไพเราะนาฟงวา
“  ไมเห็นคลองตองคางอยูกลางทุง พอหยุดยุงฉูชุมมารุมกัด
เปนกลุมกลุมกลุมกายเหมือนทรายซัด ตองนั่งปดแปะไปมไิดนอน“

2.4  ภาพพจนเลนคํา  คือใชถอยคําคําเดียวในความหมายตางกัน    เพื่อให
ไพเราะนาฟง

“เห็นโศกใหญใกลน้ําระกําแฝง      ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ
        เหมือนโศกพี่ที่ระกําก็ซ้ําเจือ           เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย “
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2.  คุณคาดานเนื้อหา
1) แสดงใหเห็นถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณของสุนทรภูที่รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  วา
“โอผานเกลาเจาประคุณของสุนทร แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น
พระนิพพานปานประหนึ่งศรีษะขาด ดวยไรญาติยากแคนถึงแสนเข็ญ
ทั้งโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเปน ไมเล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา“

2) แสดงใหเห็นโทษของสุรา  วา
“  ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไวปลายเสา
โอบาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย “

3) สุนทรภูชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตใจมนุษย  วา
“ โอสามัญผันแปรไมแทเที่ยง เหมือนอยางเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ ที่จิตใครจะเปนหนึ่งอยาพึงคิด “

3.  คุณคาดานสังคม    งานวรรณคดีเปนเหมือนกระจกสองใหเห็นภาพทางสังคมสมัย
ตาง ๆ ไดดี  เชน

1) แสดงใหเห็นถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงใหขาราชบริพาร
เขาเฝาอยางใกลชิด ในการเสด็จถวายผาพระกฐิน  วา

“ ถึงหนาแพแลเห็นเรือที่นั่ง คิดถึงครั้งกอนมาน้ําตาไหล
เคยหมอบรับกับพระจมื่นไวย แลวลงในเรือที่นั่งบัลลังกทอง
เคยทรงแตงแปลงบทพจนารถ เคยรับราชโองการอานฉลอง
จนกฐินสิ้นแมน้ําแลลําคลอง มิไดของเคืองขัดหัทยา “

2) เมื่อผานวัดเขมาภิรตาราม  ก็นึกถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 2  ที่โปรดให
ปฏิสังขรณวัดนี้  วา

    “ โอปางหลังครั้งสมเด็จพระบรมโกศ มาผูกโบสถก็ไดมาบูชาชื่น
   ชมพระพิมพริมผนังยังยั่งยืน ทั้งแปดหมื่นสี่พันไดวันทา

3) กลาวถึงการตั้งชื่อเมืองปทุมธานี  วา
“ ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว “
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4.   การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
1) ดานศาสนา  นิราศภูเขาทองแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อยางเดนชัด  โดยกลาวถึงการเดินทางไปนมัสการพระเจดียภูเขาทองที่บรรจุพระบรมธาตุ    และ
แสดงถึงความ

ผูกพันที่คนไทยไดผูกพันกับพระพุทธศาสนาและชวยกันบํารุงศาสนสถานมจีติใจ
ออนโยน มีคุณธรรม  ชวยใหการดําเนินชีวิตมีสติมากขึ้น

2) คานิยมในสถาบันกษัตริย  สถาบันกษัตริยเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมา
ต้ังแตอดีต เมื่อผานที่ตาง ๆ  สุนทรภูก็ไมเคยลืมที่จะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 2 
ตลอดไป

3) ใหคติสอนใจ  นิราศภูเขาทองใหขอคิดและคติสอนใจที่ดีตอการการใชชีวิต
เชน  ความกตัญู  การพูด  ความรัก  ซึ่งผูอานสามารถนํามาใชสอนผูคนไดในสมัยตอ ๆ มา   เชน

“ ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต
แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา “
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สาระและใบความรูเรื่อง  สุนทรียภาพของบทรอยกรอง
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 6

วรรณคดีและวรรณกรรมที่ควรแกการยกยองนั้น  ตองมีคุณสมบัติเดน ๆ  หลายประการ 
เชน  ศิลปะในการใชภาษา  เนื้อหา  กลวิธีในการเสนอความคิด  แตในที่นี้จะกลาวถึงศิลปะในการ
ใชภาษาที่ทําใหบทรอยกรองงดงาม  ที่เรียกวา  มีสุนทรียภาพ หรือสุนทรียรส

สุนทรียภาพ ( Aesthetics ) คือ การใชถอยคําที่ใหความไพเราะ  มีความหมายอันลึกซึ้ง
กินใจ  สามารถกระทบอารมณผูอานผูฟง  ใหเกิดความซาบซึ้งประทับใจ

การเลือกใชถอยคําที่ใหสุนทรียภาพ  มีดังตอไปนี้
1.   เลือกใชคําที่มีความหมายเหมือนๆ กัน  มาใชใหเหมาะกับฉันทลักษณ     เพื่อใหเกิด

ความลึกซึ้ง สะเทือนอารมณ  เชน  คําเรียกหญิงที่รัก  ใช เยาวมาลย  สมร  ทรามสงวน  ขวัญตา  
ขวัญออน  นงราม  นงลักษณ  เปนตน

2.    เสียงเสนาะ  บทรอยกรองที่ใหความไพเราะ  จะตองประกอบดวยการเลือกใชคําที่
ไพเราะแลว  ยังตองมีสัมผัสคลองจอง โดยเฉพาะสัมผัสนอก  สัมผัสใน  ซึ่งมีทั้งสัมผัสอักษรและ
สัมผัสสระ  เชน

รากไมจะตางหมอนนอนอนาถ ดาวดาดจะตางไตนาใจหาย
ลงบันไดใจเจียนจะขาดตาย น้ําตาตกกระจายพรางพรายลง

(ขุนชางขุนแผน )

นอกจากนี้ยังตองเลือกใชคําเพื่อใหเกิดอารมณตางๆ กัน เชน อารมณโศกเศรา  ระทด
ระทวย  อารมณสนุกสนาน  ดังตัวอยาง

ลําดวนเอยจะดวนไปกอนแลว เกดแกวพิกุลยี่สุนสี
จะโรยรางหางสิ้นกลิ่นมาลี จําปเอยกี่ปจะมาพบ

(ขุนชางขุนแผน)

ขุนชางเห็นพิมกระหยิ่มใจ ตะลึงไปตาเพงเขม็งดู
หยิบพานมาวาจะกินหมาก มันผิดปากสงไพลไปรูหู
เคี้ยวเลนไบไบไดแตพลู เพื่อนบาวเขารูหัวเราะฮา

(ขุนชางขุนแผน)
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3.   ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ  ชวยใหรอยกรองไพเราะนาฟงยิ่งขึ้น  ดังตัวอยาง
ระทึกทนโทนทับฉ่ิงฉับฉ่ิง ติงทั่งติง ติงทั่งติง ทั่งติงทั่ง
เจาพลายงามศรีมาลาไมมาฟง เพลงก็พรากจากวังบางขุนพรหม

( บางขุนพรหม)

4.   การเลนคํา  เปนการใชคําเดียวในความหมายตางกัน  และการเลนคํายังรวมไปถึง
การซ้ําอักษร  ซ้ําคํา  และซ้ําความ  ดังตัวอยาง

จากพรากจับจากจํานรรจา เหมือนจากนางสะการะวาตี
แขกเตาจับเตารางรอง เหมือนรางหองมาหยารัศมี
นกแกวจับแกวแลวพาที เหมือนตัวพี่จากสามสุดามา

(อิเหนา)

5.  การใชคําที่มีความหมายอันลึกซึ้งกินใจ    บทรอยกรองที่มีความหมายอันลึกซึ้งกินใจ  
จะทําใหผูอานประทับใจ  เพราะผูอานสามารถคลอยตามไปกับจินตนาการ   และภาพที่ส่ือออกมา
จากบทรอยกรอง  ความหมายอันลึกซึ้งกินใจมักเกิดจากการใชคํามาเปรียบเทียบ  พรอมอธิบายให
เห็นภาพพจน  ไดแก  อุปมา  อุปลักษณ  ปรพากย  อติพจน  สัญลักษณ  บุคลาธิษฐาน  ดังนี้

5.1  การเปรียบเทียบแบบอุปมา     เปนการเอาสิ่งที่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกัน
ชวยใหเกิดความซาบซึ้งในสิ่งใหม  เชน

ฉุกใจไดคิดสิการแลว ดังดวงแกวตกตองแผนผา
รักระกําช้ําจิตเจ็บอุรา ดังวาจะวายชีวี

(อิเหนา)

5.2  การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ    เปนการนําลักษณะอาการของสิ่งหนึ่งโอน
ไปใชกับอีกสิ่งหนึ่ง  ที่ไมเหมือนกันเลย  เพื่อจูงใจวาสิ่งสองสิ่งนั้นมคุีณสมบัติ คลายคลึงกันเปน
การเปรียบเทียบโดยนัย    เชน

เราก็ชายหมายมาดวาชาติเชื้อ ถึงปะเสีอก็จะสูดูสักหน
ไมรักวอนงอนงอทรชน แลวพาพลกลับมาเภตราพลัน

5.3  การเปรียบเทียบแบบปรพากย  เปนการเปรียบเทียบโดยอาศัยความขัดแยง
คือเปนการนําสิ่งที่ตรงกันขามมาเปรียบเทียบกัน  เชน  ขาวกับดํา  ดีกับชั่ว เร็วกับชา    ดังตัวอยาง

เขายอมเปรียบเทียบความเมื่อยามรัก แตน้ําตมผักขมชมวาหวาน
เมื่อจืดจางหางเหินไปเนิ่นนาน แตน้ําตาลก็วาเปร้ียวไมเหลียวแล
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5.4  การกลาวเกินจริง  เรียกวา   อติพจนหรืออธิพจน   เปนการพรรณนาหรือ
บรรยายเกินความเปนจริง  เชน

ครืนครืนใชฟารอง เรียมครวญ
เรียมรํ่าน้ําเนตรถวม ถึงพรหม

5.5  การใชบุคลาธิษฐาน (บุคลวัต)  เปนการสมมติส่ิงที่ไมใชมนุษย อาจเปนสิ่งที่ไม
มีชีวิต สัตว พืช ใหมีความรูสึกและ การกระทําที่เหมือนคน  เชน      ซุงรอยทอนนอนรองไหอยู
ชายปา     พระอาทิตยโบกมือลา    ดอกไมยิ้ม  สายน้ํากระซิบ  เปนตน

6.   การบรรยายหรือพรรณนาอยางตรงไปตรงมา  เปนการใชคํางายๆ  แตเห็นภาพหรือ
เขาใจไดชัดเจน  เชน

เจารางนอยนอนนิ่งบนเตียงต่ํา คมขํางามแฉลมแจมใส
ค้ิวคางบางงอนออนละไม รอยไรเรียบรับประดับดี

7.   การบรรยายใหเห็นนาฏการ  เปนการใชถอยคําทําใหเห็นภาพความเคลื่อนไหว
ทางกิริยาทาทาง  เคลื่อนไหวทางจิตใจ  เคลื่อนไหวทางธรรมชาติ  เชน

แลวพาลูกออกมาขางทาเกวียน จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ
ลูกก็แลดูแมแมดูลูก ตางพันผูกเพียงวาเลือดตาไหล
สะอื้นรํ่าอําลาดวยอาลัย แลวแข็งใจจากนางตามทางมา

(ขุนชางขุนแผน)
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 7

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  การเขียน
สาระที่ 3  :  การฟง การดูและการพูด
สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3. มาตรฐาน ท 1.1, ท 2.1, 3.1, ท5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรณคดี   พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหา  สังคมและนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง  ดวยการอภิปรายหรือเขียน แสดงความคิดเหน็

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายคุณคาดานเนื้อหาได
2. เขียนสรุปความจากเรื่องที่อานไดถูกตอง
3. มีมารยาทในการพูด

6. สาระการเรียนรู
1. การพินิจวรรณคดีดานเนื้อหา
2. ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
3. มารยาทในการพูด

7. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ใหนักเรียนศึกษาคําประพันธจากเรื่อง    แลวตอบคําถามวาจากคําประพันธที่ยกมา
นี้ใหขอคิดอะไรแกผูอาน  หลังจากไดคําตอบ  ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองใหทราบ

“……………………. เรงคิดถึงตัวเถิดเราทาน
สีกายายก็คลายลงครันครัน มันก็แกลงดวยกันแลวสีกา”
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2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหทราบ

      ข้ันสอน
1. นักเรียนทุกกลุมศึกษาตัวอยางการพิจารณาคุณคาดานเนื้อหาเรื่อง นิราศภูเขาทอง

จากใบความรู  ใชเวลาประมาณ  10  นาที  แลวสรุปความรูรวมกัน
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาคุณคาวรรณคดีดานเนื้อหา
3.   มอบหมายใหนักเรียนพิจารณาคุณคาดานเนื้อหา  จากวรรณคดีเร่ือง ขุนชางขุนแผน

ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม  ใชเวลาประมาณ  20  นาที
4.   แตละกลุมแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  โดยครูใหคําแนะนํา  ตรวจสอบความถูก

ตองผลงานของนักเรียน

     ข้ันสรุป
1.   นักเรียนเขียนสรุปคุณคาดานเนื้อหาลงสมุด

 2.   อภิปรายมารยาทของนักเรียน      ขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุมในการรวมแสดงความ
คิดเห็น

8.  ส่ือการเรียนรู
1. ตัวอยางการพิจารณาคุณคาดานเนื้อหาเรื่อง  นิราศภูเขาทอง
2. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  -  การสรุปคุณคาดานเนื้อหาของวรรณคดีขุนชางขุนแผน
2. เครื่องมือในการประเมิน  -  แบบประเมินผลการสรุปงาน
3. ประเด็นการประเมิน

1.  การเขียนสะกดคํา
2.  เนื้อหา
3.  การใชภาษา

10. สรุปผลการเรียนรู
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ                                         ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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แบบประเมินผลงานการพินิจวรรณคดี

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน ดี(3) พอใช(2) ปรับปรุง(1)

1.  เนื้อหา เนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็น และครอบคลุม
เร่ือง

เนื้อหาถูกตองตรง
ประเด็นแตขาด
ประเด็นสําคัญ 1
ประเด็น

เนือ้หาไมถกูตองไมตรง
ประเดน็และขาด
ประเด็นสาํคญัตัง้แต 2
ประเดน็ขึ้นไป

2.  การใชถอยคํา
สํานวน

ใชถอยคําสํานวนถูก
ตองสื่อความไดชัดเจน

ใชถอยคําสํานวนผิด
1 - 2 แหง  แตยัง
ส่ือความได

ใชถอยคําสํานวนผิด
มากกวา 2 แหง
ส่ือความไมชัดเจน

3.  การแสดง
ความคิดเห็น

แสดงความคิดอยาง
สรางสรรค มีเหตุผล
และนาสนใจ

แสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผลและ
นาสนใจ

แสดงความคิดเห็น
อยางไมมเีหตผุลหรือ
ไมนาสนใจ

4.  การตรงตอ
เวลา

สงงานตามเวลาที่
กําหนดและเสนองาน
ได

สงงานชากวากําหนด
แตเสนองานได

สงงานชากวากาํหนด
จนไมสามารถ
เสนองานได

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
12 - 10        ดี
  9  - 7           พอใช
  6 – 1       ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………
              (……………………………..)
                         ผูประเมิน
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แผนการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 8

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน ตอน พลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  การเขียน
      สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม
3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรณคดี พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหาสังคมและนําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันดวยการอภิปรายหรือเขียนแสดงความคิดเห็น

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายคุณคาดานสังคมจากวรรณคดีที่อานไดถูกตอง
2. เขียนสรุปความไดถูกตอง

6. สาระการเรียนรู
1. การพินิจวรรณคดีดานสังคม
2. ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. นักเรียนดูตัวอยางบานทรงไทย  แลวสอบถามวาเกี่ยวของกับเร่ืองขุนชางขุนแผน
ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม  อยางไร

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหทราบ
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      ข้ันสอน
1. นักเรียนแบงกลุม เปนกลุมละ 8 คน  เลือกประธานและเลขานุการกลุมฝกพิจารณา

คุณคาดานสังคม จากวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน   โดยแบงกลุมกันศึกษา   ใชเวลาประมาณ
20  นาที   ดังนี้

กลุมที่ 1  ศึกษาวิถีชีวิตของตัวละครในเรื่อง  การแตงกาย  อาชีพ
กลุมที่ 2  ศึกษาวิถีชีวิตของตัวละครในเรื่อง  การตอนรับแขก  การใชชีวิตประจําวัน
กลุมที่ 3  พิธีสูขอ
กลุมที่ 4  พิธีแตงงาน
กลุมที่ 5  การปลูกเรือนหอ
กลุมที่ 6  ความเชื่อ / คานิยม

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันภายในกลุม  โดยครูเปนผูใหคําแนะนําแกทุกกลุม
3. บันทึกขอมูลลงสมุด  เพื่อเตรียมนําเสนอในชั่วโมงตอไป

ข้ันสรุป
1.   ครูซักถามความรูของนักเรียนทั้ง  6  กลุม

8. ส่ือการเรียนรู
1.  หนังสือทักษสัมพันธเลม 2

9.  การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  - สังเกตการทํางานกลุม
2. เครื่องมือในการประเมิน -  แบบบันทึกการสังเกตความรวมมือในการทํางานกลุม
3. ประเด็นการประเมิน  

-     ความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย
- ความรวมมือในทํางาน
- การตรงตอเวลา

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                         ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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ความรูเพิ่มเติมประกอบการพินิจคุณคาดานสังคม
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 8 และแผนที่ 9

ความรูเพิ่มเติมจากการอานเรื่องขุนชางขุนแผนมีดังนี้
1.  การแตงกาย

เครื่องแตงกายชาย  ถาเปนผูมีตระกูลจะแตงกายดวยการนุงโจงกระเบนผาไหมผามวง  
ผาลาย  ใสสนับเพลาคลายกางเกงขายาวครึ่งหนาแขงแลวนุงโจงกระเบนทับ  สวมเสื้อคอกลม   
ผาอก  ใชผาคาดเอว ถาเปนชาวบาน  นุงโจงกระเบน  ไมนิยมสวมเสื้อ  มีผาคลองคอ  เมื่อจะ
ออกนอกบานจะสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น  ใชผาขาวมาคาดทับ

เครื่องแตงกายหญิง  ถาเปนผูมีตระกูล  จะนุงผาจีบหนานางยาวถึงขอเทา  สวมเสื้อ
แขนกระบอก  คอกลม  ผาอก  ถาเปนชาวบาน  จะนุงผานุงยาวจรดขอเทา  ไมสวมเสื้อ  แตใชผา
สไบพันรอบอกแลวตลบไปพาดเฉียงบาไว  หรือใชผารัดอกเฉย ๆ นิยมผาสีดําหรือผาลายดอก

ดังตัวอยาง
“นุงผาตามะกล่ําดูขําครัน หมปกไหมมันดูเหมาะตา

        ทองประศรีนุงผาตาบัวปอก หมขาวพุดดอกพอสมหนา”

2.  อาชีพ
สังคมในสมัยอยุธยาเปนสังคมเกษตรกรรม    มีอาชีพทํานา  ทําไร  ปนฝาย  ดังตัวอยาง

“จึงพูดกับมารดาดวยปราณี แลวงานวันนี้จะอยูไย
        ชางมาวัวควายไรนา ทั้งเคหาหามีใครอยูไม”

3.  การตอนรับแขก
การตอนรับแขกของคนในสมัยอยุธยา คือ   ตอนรับดวยการปูเสื่อใหนั่ง      หาหมากพลู

มาตอนรับ  ดังตัวอยาง
“บาวกลัวตัวสั่นลงบันได วิ่งไขวมารับข้ึนเรือนพลัน

        แลวเอาเสื่อสาดมาลาดปู หมากพลูใสเชี่ยนขมีขมัน”

4.  วิถีชีวิต
จากสภาพภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ และสงัคม ผูคนนิยมรับราชการทําใหเกิดความแตกตาง

ระหวางชนชั้น   จึงเกิดการแบงชนชั้นเปนเจานายและบาวไพร    เมื่อสังคมเปนสังคมเกษตรกรรม
ทําใหผูคนจําเปนตองชวยเหลือเกื้อกูลกันจะเห็นไดจากการลงแขกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งให
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สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เชื่อในกฎแหงกรรม  ซื่อสัตย
สุจริต  เชื่อถือโชคลางของขลัง  หญิงมีฐานะไมเทาเทียมกับชาย หญิงตองเปนแมศรีเรือนดูแล
ครอบครัวและบานชอง

ดังตัวอยาง
“บอกแขกปลูกเรือนเพื่อนผูชาย มายังบานทานยายศรีประจัน”
………………………………. เรงคิดถึงตัวเถิดเราทาน
สีกายายก็คลายลงครันครัน มันก็แกลงดวยกันแลวสีกา”

5.  พิธีสูขอ
ประเพณีสูขอฝายชายจะจัดเถาแกไปสูขอฝายหญิงเถาแกจะยกเอาความดีของฝายชาย

มาพรรณาใหฝายหญิงเห็นความดีและกลาวสูขอโดยใชคําพูดที่ไมตรงไปตรงมา  เชน
“จะขอพันธฟกแฟงแตงน้ําเตา ที่ออเจาไปปลูกในไรขา

        ทั้งอัตคัดขัดสนจนเงินตรา จะมาขายออแกวใหชวยใช”

6.  พิธีแตงงาน
เมื่อมีการตกลงสูขอกันตามประเพณีแลวฝายหญิงจะหาฤกษยามและตระเตรียมพิธีสงฆ  

ฝายชายจะเตรียมปลูกเรือนหอ  เมื่อถึงวันที่กําหนดฤกษยามแลวฝายชายจะยกขันหมากมาบาน
ฝายหญิง แตกอนจะเขาบานมีการกั้นประตูเงิน  ประตูทองตามธรรมเนียม  หลังจากนั้นจึงนับ    
สินสอด  จากนั้นมีพิธีสงฆ  พอบายมีเลี้ยงเหลายาที่บาน แจกของชํารวยฝายชายจะนอนหอ 3  วัน  
หลังจากนั้นจึงไดฤกษสงตัว  เปนอันเสร็จพิธี  เชน

“คร้ันรุงเชาขึ้นพลันเปนวันดี ทองประศรีจัดเรือกัญญาใหญ
เอาขันหมากบรรทุกขลุกขลุยไป หามโหรีใสทายกัญญา”

7.  การปลูกเรือนหอ
การปลูกเรือนหอเปนหนึ่งขั้นตอนของการแตงงาน  มีการขอรองใหเพื่อนผูชายมาชวยกัน

ปลูกเรือนหอซึ่งเปนเรือนไมใตถุนสูง ใชสลักแทนการตอกตะปู เรือนไทยมีสวนประกอบดังนี้  
ปนลม   จั่ว   อกไก   แปลาน   แปหัวเสา   จันทัน   กลอน   ข่ือ   เชิงชาย  เตา  ลูกประกน  เหงา  
ฝาประกน  หยอง  พรึง  รอด  เสา  ประตู  ระเบียง  ชาน  บันได  เปนตน

“ใหขุดหลุมระดับชักปกเสาหมอ เอาเครื่องเรือนมารอไวที่นั่น
ตีสิบเอ็ดใกลรุงฤกษสําคัญ ก็ทําขวัญเสาเสร็จเจ็ดนาที”
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8.  ความเชื่อ / คานิยม
ตัวละครจากเรื่องขุนชางขุนแผนดําเนินชีวิตภายใตอิทธิพลของไสยศาสตร  เชน การเสก

ข้ีผ้ึงใหเถาแกสีปากเพื่อใหการเจรจาสูขอเปนผลสําเร็จการเรียนเวทมนตรคาถาของพลายแกวที่ได
รับถายทอดจากพอขุนไกร  เชน   การสะเดาะกลอน  การปลุกเสกกุมารทอง  เปนตน       ในดาน
คานิยม  นิยมการรับราชการ  นิยมการทําบุญใหทาน  หญิงมีฐานะไมเทาเทียมกับชาย  หญิงเมื่อมี
สามีควรเปนแมศรีเรือน  ควรใหความเคารพนบนอบแกสามี  เปนตน  เชน

“พลายแกวก็เสกขี้ผ้ึงให ดวยหัวใจกรณียดีขยัน
        เถาแกรับเอาเขาสีพลัน ยายทองประศรีนั้นนําหนามา”
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แบบสังเกตความรวมมือในการทํางานกลุม

รับผิดชอบ
ตองาน

ที่มอบหมาย

แนะนําวิธี
และ

ชวยเหลือเพื่อน

รวมแสดงความ
คิดเห็นลําดับ

ที่

พฤติกรรม/ระดับ
คะแนน

ชื่อ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม
คะแนน

กลุมที่  1
1
2
3
4
5

กลุมที่  2
1
2
3
4
5

คําชี้แจง ผูสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน     เพื่อพิจารณาคุณภาพของผูเรียนใหขีด
เครื่องหมาย  /  ลงในชองระดับคะแนน

ระดับ  3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับสูง
ระดับ 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
ระดับ 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับตํ่า
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 9

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 3  :  การฟง  การดูและการพูด
สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 3.1,  ท 5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อานวรรณคดีที่กําหนดและใชหลักการพินิจวรรณคดี พิจารณาคุณคาดานวรรณศิลป
เนื้อหา  สังคมและนําขอคิดไปใชในชีวิตจริง  ดวยการอภิปรายหรือพูดแสดงความคิดเห็น

จุดประสงคการเรียนรู
1. อภิปรายคุณคาดานสังคมจากวรรณคดีที่อานได
2. พูดนําเสนอความรูที่ไดจากการอภิปรายโดยใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน

6. สาระการเรียนรู
1. การพินิจวรรณคดีดานสังคม
2. ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม

7. กิจกรรมการเรียนรู
ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ทบทวนความพรอมจากการทํางานกลุมเมื่อชั่วโมงที่แลว  เพื่อเตรียมนําเสนอ

     ข้ันสอน
1. นักเรียนทุกกลุมสงตัวแทน    มาพูดนําเสนอความรูการพินิจวรรณคดีดานสังคม  ที่

     ไดรับมอบหมายเมื่อชั่วโมงที่แลวทั้ง  6  กลุม  ดังนี้
กลุมที่ 1 กลาวถึง การแตงกาย อาชีพ
กลุมที่ 2 กลาวถึง  การตอนรับแขก  การใชชีวิตประจําวัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



238

กลุมที่ 3 พิธีสูขอ
กลุมที่ 4 พิธีแตงงาน
กลุมที่ 5 การปลูกเรือนหอ
กลุมที่ 6 ความเชื่อ / คานิยม

2. ครูและนักเรียน  ซักถามและเพิ่มเติมความถูกตองของเนื้อหาที่นําเสนอรวมทั้งภาษา
ที่ใชของผูนําเสนอดวย

     ข้ันสรุป
1. นักเรียนบันทึกขอมูลของทุกกลุมลงสมุด  แลวนําสงครู

8. ส่ือการเรียนรู
1. หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9. การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  -  การพูดนําเสนอความรู
2. เครื่องมือในการประเมิน  -  แบบประเมินการพูด
3. ประเด็นการประเมิน

- ความชัดเจนในการออกเสียง
- ความถูกตองของเนื้อหา
- บุคลิกภาพเหมาะสม

10. สรุปผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                          ผูสอน
        (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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ความรูเพิ่มเติมประกอบการพินิจคุณคาดานสังคม
ประกอบแผนตามคูมือครูแผนที่ 8 และแผนที่ 9

ความรูเพิ่มเติมจากการอานเรื่องขุนชางขุนแผนมีดังนี้
1.  การแตงกาย

เครื่องแตงกายชาย  ถาเปนผูมีตระกูลจะแตงกายดวยการนุงโจงกระเบนผาไหมผามวง  
ผาลาย  ใสสนับเพลาคลายกางเกงขายาวครึ่งหนาแขงแลวนุงโจงกระเบนทับ  สวมเสื้อคอกลม   
ผาอก  ใชผาคาดเอว ถาเปนชาวบาน  นุงโจงกระเบน  ไมนิยมสวมเสื้อ  มีผาคลองคอ  เมื่อจะ
ออกนอกบานจะสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น  ใชผาขาวมาคาดทับ

เครื่องแตงกายหญิง  ถาเปนผูมีตระกูล  จะนุงผาจีบหนานางยาวถึงขอเทา  สวมเสื้อ
แขนกระบอก  คอกลม  ผาอก  ถาเปนชาวบาน  จะนุงผานุงยาวจรดขอเทา  ไมสวมเสื้อ  แตใชผา
สไบพันรอบอกแลวตลบไปพาดเฉียงบาไว  หรือใชผารัดอกเฉย ๆ นิยมผาสีดําหรือผาลายดอก

ดังตัวอยาง
“นุงผาตามะกล่ําดูขําครัน หมปกไหมมันดูเหมาะตา

        ทองประศรีนุงผาตาบัวปอก หมขาวพุดดอกพอสมหนา”

2.  อาชีพ
สังคมในสมัยอยุธยาเปนสังคมเกษตรกรรม    มีอาชีพทํานา  ทําไร  ปนฝาย  ดังตัวอยาง

“จึงพูดกับมารดาดวยปราณี แลวงานวันนี้จะอยูไย
        ชางมาวัวควายไรนา ทั้งเคหาหามีใครอยูไม”

3.  การตอนรับแขก
การตอนรับแขกของคนในสมัยอยุธยา คือ   ตอนรับดวยการปูเสื่อใหนั่ง      หาหมากพลู

มาตอนรับ  ดังตัวอยาง
“บาวกลัวตัวสั่นลงบันได วิ่งไขวมารับข้ึนเรือนพลัน

        แลวเอาเสื่อสาดมาลาดปู หมากพลูใสเชี่ยนขมีขมัน”

4.  วิถีชีวิต
จากสภาพภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ และสงัคม ผูคนนิยมรับราชการทําใหเกิดความแตกตาง

ระหวางชนชั้น   จึงเกิดการแบงชนชั้นเปนเจานายและบาวไพร   เมื่อสังคมเปนสังคมเกษตรกรรม
ทําใหผูคนจําเปนตองชวยเหลือเกื้อกูลกันจะเห็นไดจากการลงแขกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งให
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สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เชื่อในกฎแหงกรรม  ซื่อสัตย
สุจริต  เชื่อถือโชคลางของขลัง  หญิงมีฐานะไมเทาเทียมกับชาย หญิงตองเปนแมศรีเรือนดูแล
ครอบครัวและบานชอง

ดังตัวอยาง
“บอกแขกปลูกเรือนเพื่อนผูชาย มายังบานทานยายศรีประจัน”
………………………………. เรงคิดถึงตัวเถิดเราทาน
สีกายายก็คลายลงครันครัน มันก็แกลงดวยกันแลวสีกา”

5.  พิธีสูขอ
ประเพณีสูขอฝายชายจะจัดเถาแกไปสูขอฝายหญิงเถาแกจะยกเอาความดีของฝายชาย

มาพรรณาใหฝายหญิงเห็นความดีและกลาวสูขอโดยใชคําพูดที่ไมตรงไปตรงมา  เชน
“จะขอพันธฟกแฟงแตงน้ําเตา ที่ออเจาไปปลูกในไรขา

        ทั้งอัตคัดขัดสนจนเงินตรา จะมาขายออแกวใหชวยใช”

6.  พิธีแตงงาน
เมื่อมีการตกลงสูขอกันตามประเพณีแลวฝายหญิงจะหาฤกษยามและตระเตรียมพิธีสงฆ  

ฝายชายจะเตรียมปลูกเรือนหอ  เมื่อถึงวันที่กําหนดฤกษยามแลวฝายชายจะยกขันหมากมาบาน
ฝายหญิง แตกอนจะเขาบานมีการกั้นประตูเงิน  ประตูทองตามธรรมเนียม  หลังจากนั้นจึงนับ    
สินสอด  จากนั้นมีพิธีสงฆ  พอบายมีเลี้ยงเหลายาที่บาน แจกของชํารวยฝายชายจะนอนหอ 3  วัน  
หลังจากนั้นจึงไดฤกษสงตัว  เปนอันเสร็จพิธี  เชน

“คร้ันรุงเชาขึ้นพลันเปนวันดี ทองประศรีจัดเรือกัญญาใหญ
เอาขันหมากบรรทุกขลุกขลุยไป หามโหรีใสทายกัญญา”

7.  การปลูกเรือนหอ
การปลูกเรือนหอเปนหนึ่งขั้นตอนของการแตงงาน  มีการขอรองใหเพื่อนผูชายมาชวยกัน

ปลูกเรือนหอซึ่งเปนเรือนไมใตถุนสูง ใชสลักแทนการตอกตะปู เรือนไทยมีสวนประกอบดังนี้  
ปนลม   จั่ว   อกไก   แปลาน   แปหัวเสา   จันทัน   กลอน   ข่ือ   เชิงชาย  เตา  ลูกประกน  เหงา  
ฝาประกน  หยอง  พรึง  รอด  เสา  ประตู  ระเบียง  ชาน  บันได  เปนตน

“ใหขุดหลุมระดับชักปกเสาหมอ เอาเครื่องเรือนมารอไวที่นั่น
ตีสิบเอ็ดใกลรุงฤกษสําคัญ ก็ทําขวัญเสาเสร็จเจ็ดนาที”
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8.  ความเชื่อ / คานิยม
ตัวละครจากเรื่องขุนชางขุนแผนดําเนินชีวิตภายใตอิทธิพลของไสยศาสตร  เชน การเสก

ข้ีผ้ึงใหเถาแกสีปากเพื่อใหการเจรจาสูขอเปนผลสําเร็จ  การเรียนเวทมนตรคาถาของพลายแกวที่
ไดรับถายทอดจากพอขุนไกร  เชน    การสะเดาะกลอน  การปลุกเสกกุมารทอง  เปนตน  ในดาน
คานิยม  นิยมการรับราชการ  นิยมการทําบุญใหทาน  หญิงมีฐานะไมเทาเทียมกับชาย  หญิงเมื่อมี
สามีควรเปนแมศรีเรือน  ควรใหความเคารพนบนอบแกสามี  เปนตน  เชน

“พลายแกวก็เสกขี้ผ้ึงให ดวยหัวใจกรณียดีขยัน
        เถาแกรับเอาเขาสีพลัน ยายทองประศรีนั้นนําหนามา”
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แบบประเมินการพูดนําเสนอความรู

                                        ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

           ดี (3)           พอใช (2)        ปรับปรุง (1)
1. ความชัดเจนใน
การออกเสียง

ออกเสียงถูกตองตาม
อักขรวิธีและดังชัดเจน

ออกเสียงไมถูกตองตาม
อักขรวิธีไมเกิน 3 คํา

ออกเสียงไมถูกตอง
ตามอักขรวิธีเกิน   
3 คํา

2. ความถูกตอง
ชัดเจนของเนื้อหา

นําเสนอเนื้อหา       
ถูกตองครอบคลุม
ครบถวน

นําเสนอเนื้อหาถูกตอง
แตขาด 1 ประเด็น

นําเสนอเนื้อหา
ไมถูกตองและขาด
มากกวา 1 ประเด็น

3.  บุคลิกภาพ แตงกายสะอาด
เรียบรอย  ยืนมั่นคง
มองผูฟงอยางทั่วถึง
พูดไมติดขัด

แตงกายสะอาดเรียบรอย
ยืนมั่นคง
มองผูฟงไมทั่วถึง
พูดติดขัด 1 – 2  คร้ัง

แตงกายไม
เรียบรอย
ยืนไมนิ่งขยับไปมา
ไมมองผูฟง
พูดติดขัดเกิน 2
คร้ัง

เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 8        ดี
7 – 6      พอใช
5 – 1      ปรับปรุง

ผลการประเมิน
………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน
       (………………………….)
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แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
แผนการเรียนรูที่ 10

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เวลา  1  ชั่วโมง
วิชา  ท 32101  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

1. ชื่อหนวยการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. สาระที่ 1  :  การอาน

สาระที่ 2  :  การเขียน
สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม

3. มาตรฐาน  ท 1.1,  ท 2.1,  ท 5.1
4. มาตรฐานชวงชั้นที่ 3
5. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

เมื่ออานวรรณคดีหรือเร่ืองราวตาง ๆ  แลว  สามารถนําเสนอความรู  ความคิด  วิเคราะห
และประเมินเกี่ยวกับเหตุการณ เร่ืองราวสถานการณอยางมีเหตุผล โดยใชภาษาอยางถูกตอง
เหมาะสม

จุดประสงคการเรียนรู
1. ตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อานไดถูกตอง
2. ตีความจากเรื่องที่อานได
3. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อานได

6.  สาระการเรียนรู  ขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
7.  กิจกรรมการเรียนรู
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน

1. ทบทวนเรื่องราวจากเรื่องขุนชางขุนแผนโดยใชคําถามสั้นๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
ชัดเจนขึ้น

     ข้ันสอน
1. ครูและนักเรียน  อภิปรายถึงความรูและขอคิดที่ไดจากการอานเนื้อเร่ืองขุนชาง

ขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. ครูสรุปและเพิ่มเติมขอมูลของนักเรียนจนครบถวนสมบูรณ
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ข้ันสรุป
1. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจากเรื่องขุนชางขุนแผน  จํานวน  40  ขอ

8. ส่ือการเรียนรู
หนังสือทักษสัมพันธ เลม 2

9. การวัดผลและประเมินผล
1. ส่ิงที่จะประเมิน  - ความรู  ความคิด วิเคราะห จากการอานเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน

พลายแกวแตงงานกับนางพิม
2. เครื่องมือในการประเมิน  แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน

40  ขอ
3. ประเด็นการประเมิน

- ตอบคําถามไดถูกตอง
10.  สรุปผลการเรียนรู

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. แนวทางในการแกไขและพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                       ผูสอน
       (นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์)
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิชา  ท 32101  ภาษาไทย   เร่ืองขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา  2546

คําชี้แจง   ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  จํานวน  40  ขอ
คําสั่ง        จงทําเครื่องหมาย  ×  ลงในชอง     ก  ข  ค  ง  ขอที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

     ลงในกระดาษคําตอบ
จุดประสงคที่ 1 บอกประวัติผูแตง จุดมุงหมาย ความเปนมาของเรื่องได (ความจํา - ความเขาใจ)
1. ใครเปนผูแตงเรื่อง “ขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม”

ก.  รัชกาลที่ 1 ข.  รัชกาลที่ 2
ค.  รัชกาลที่ 3 ง.  รัชกาลที่ 6

2. ผูแตงเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม  มีความสามารถในดานใดเปน
พิเศษ
ก.  ศิลปกรรม ข.  การละคร
ค.  โบราณคดี ง.  อักษรศาสตร

3. จุดมุงหมายในการแตงเรื่องขุนชางขุนแผนคือ
ก.  ใชแสดงละคร ข.  ใชในการฟอนรํา
ค.  ใชในการขับเสภา ง.  ใชในการแสดงประวัติศาสตร

4. เร่ืองขุนชางขุนแผน  มีลักษณะอยางไร
ก.  ตํานาน ข.  พงศาวดาร
ค.  นิทานพื้นบาน ง.  ประวัติศาสตร

5. เหตุการณในเรื่อง “ขุนชางขุนแผน”  เกิดขึ้นในสมัยใด
ก.  สุโขทัย ข.  อยุธยา
ค.  ธนบุรี ง.  รัตนโกสินทร

6. บุคคลในขอใดเกี่ยวของกับพลายแกว
ก.  ขุนไกรพลพาย – นางทองประศรี ข.  พันศรโยธา – นางศรีประจัน
ค. ขุนศรีวิชัย – นางเทพทอง ง.  ขุนศรีวิชัย – นางศรีประจัน
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7. บิดาของพลายแกว  ตองโทษเพราะทําความผิดใด
ก.  ถูกใสราย ข.  ขาดเวรราชการ
ค.  ฆาควายปาตอหนาพระที่นั่ง ง.  ไมจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

จุดประสงคที่ 2  บอกลักษณะคําประพันธ  คุณคาของคําประพันธและอาน
   คําประพันธไดถูกตอง (ความเขาใจ – สังเคราะห)

8. ขอใดไมเกี่ยวของกับการแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ
ก.  สัมผัส ข.  เสียงหนัก – เบา
ค.  จํานวนคํา ง.  เสียงวรรณยุกต

9. “คร้ันพระสุริยาเวลาบาย พลายแกวยางกรายมาจากบาน”
       จากคําประพันธขางตน  สัมผัสบังคับของกลอนสุภาพ ไดแก คําวา
       ก.  ยา – ลา ข.  บาย – ยาง
       ค.  บาย – กราย ง.  พลาย – กราย
10.  ขอใดอานเวนวรรคตอนไดถูกตอง

ก.  ครานั้น – จึงโฉม – เจาพลายแกว ข.  ครานั้นจึง – โฉมเจา – พลายแกว
ค.  ครานั้น – จึงโฉมเจา – พลายแกว ง.  ครานั้นจึง – โฉม – เจาพลายแกว

11.  ขอใดเรียงขอความไดถูกตองตามลักษณะบังคับของกลอนสุภาพ
1. ก็นับขานเงินตราและผาไหว
2. ใหขนเขาไปในเรื่อนพลัน
3. ยายเปาเถาแกอยูที่บาน
4. ครบจํานวนถวนที่สัญญาไว
ก.  3  1  4  2   ข.  2  1  3  4
ค.  3  2  1  4 ง.  1  4  3  2

12. พลายแกวก็เสกขี้ผ้ึงให  ดวยหัวใจกรณีดีขยัน
เถาแกรับเอาเขาสีพลัน ยายทองประศรีนั้นนําหนามา”
จากคําประพันธขางตน  แสดงใหเห็นถึงสิ่งใด
ก.  คุณคาดานวรรณศิลป ข.  คุณคาทางศิลปะดานตาง ๆ
ค.  แสดงใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี ง.  แสดงสภาพชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อ
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13.   “บาวกลัวตัวสั่นลงบันได วิ่งไขวมารับข้ึนเรือนพลัน
        แลวเอาเสื่อสาดมาลาดปู หมากพลูใสเชี่ยนขมีขมัน”
       จากคําประพันธขางตน  แสดงใหเห็นถึงสิ่งใด
        ก.  คุณคาดานวรรณศิลป ข.  คุณคาทางศิลปะดานตาง ๆ
        ค.  แสดงใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี        ง.  แสดงสภาพชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อ
จุดประสงคที่ 3  เลาเรื่องขุนชางขุนแผนได  (ความจํา – ความเขาใจ – วิเคราะห )
14. เหตุใดขุนชางจึงวางผาของตนเคียงผาของนางพิม  เมื่อตอนบูชากัณฑเทศน

ก.  เพราะไมพอใจนางพิมที่พอใจเณรแกว ข.  เพื่อขอรวมทําบุญกับนางพิม
ค.  เพื่อแสดงวาตนรักนางพิม ง.  เพื่ออธิษฐานใหตนไดแตงงานกับนางพิม

15.  “…………….” มันมีผัวไดแลวหรือหวา
      เมื่อปกลายกูไดเห็นมันมา ยังอาบน้ําแกผาตาแดงแดง”
      คําประพันธนี้  กลาวถึงผูใด
     ก.  นางศรีประจัน ข.  นางทองประศรี
     ค.  นางพิมพิลาไลย ง.  นางแวนแกว
16. “ถึงยากจนอยางไรก็ไมวา แตพราขัดหลังมาจะยกให”
     คําประพันธนี้มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด
     ก.  มีมีดเลมเดียวก็ยกลูกสาวให   ข.  ขอใหมีความขยันในการประกอบอาชีพ
ง. ถึงมีมีดเลมเดียวแตเปนคนดีจะยกลูกสาวให  ง. ขอใหเปนคนดีและขยันก็จะยกลูกสาวให

17. ผลการเจรจาขอนางพิมเปนอยางไร
ก. แมฝายหญิงยินยอม ข. แมฝายหญิงไมยินยอม
ค. แมฝายหญิงยินยอมบางอยาง ง. แมฝายหญิงขอผลัดไปอีก 3 เดือน

18. ในการปลูกเรือนสวนประกอบของเรือนสวนใดที่จะตองเขาพิธีทําขวัญและหาฤกษ
ก.  เสา ข.  จั่ว
ค.  คาน ง.  หลังคา

19. เรือนหอของพลายแกวกับนางพิม  ปลูกอยูที่บานของใคร
ก.  ขุนชาง ข.  ขุนแผน
ค.  นางทองประศรี ง.  นางศรีประจัน
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20. คําที่ขีดเสนใตขอใด  มิใช  เครื่องประกอบของเรือน
ก.  ใสเตาจึงเขาแปลานพลัน ข.  เอาจันทันไปรับกับอกไก
ค.  ตะปูตียกเสาดั้งขึ้นตั้งไว ง.  เกะกะกบไสไชเหล็กจึ้ง

21. ขอใด มิใช ส่ิงที่ไดจากเรื่องขุนชางขุนแผน  ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม
ก.  การละเลนพื้นเมือง ข.  ประเพณีสูขอของไทย
ค.  ลักษณะชายและหญิงในอุดมคติ ง.  ลักษณะของเรือนไทย

จุดประสงคที่ 4  บอกสภาพชีวิต  ความเปนอยู  วัฒนธรรม  ประเพณีของไทยสมัยอยุธยาได
(ความเขาใจ – วิเคราะห)

22. จากเรื่อง “ขุนชางขุนแผน” แสดงวาคนไทยเลือกหัวหนาครอบครัวที่มีลักษณะใด
ก.  รูปทรงสะอาดสําอางศรี ข.  ความชั่วไมมีสักสิ่งอัน
ค.  สูงต่ําดําขาวสักคราวใคร ง.  อัตคัตขัดสนจนเงินตรา

23.  “จึ่งจอดเรือเขาหนาสะพานใหญ ตาผลวิ่งไปเอาไมกั้น”   ตาผลเอาไมกั้นเพื่ออะไร
     ก.  เพื่อขอเงินคาผานทาง ข.  เพื่อรอใหเจาบาวมาพรอม ๆ กัน
     ค.  เพื่อหยุดตรวจนับสินสอดใหครบ ง.  เพื่อทดสอบความอดทนของเจาบาว
24. จากเรื่อง ขุนชางขุนแผน  ขอใดที่ยกเลิกไปแลวในปจจุบัน

ก.  ขันหมากเอกเลือกเอาที่รูปสวย ข.  แลวเอาเสื่อสาดมาลาดปู
ค.  วานทั่นมาเปนเพื่อนบาวกู ง.  นอนหอรอถวนกําหนดวัน

25. การแตงกายของชาย – หญิง สามัญชน สมัยอยุธยาเปนอยางไร
ก.  ชายนุงโจงกระเบน ไมสวมเสื้อ ข.  ชายนุงโจงกระเบน สวมเสื้อ

หญิงนุงผานุง ใชสไบพันรอบอก       หญิงนุงผานุง สวมเสื้อ
ค.  ชายนุงผานุง  ไมสวมเสื้อ ง.  ชายนุงผานุง  สวมเสื้อ

หญิงนุงผาโจงกระเบน  สวมเสื้อ       หญิงนุงผานุง  ใชสไบพันรอบอก
26. คําสอนของนางศรีประจันแกนางพิม  ขอใดที่คนในปจจุบันไมใหความสําคัญ

ก.  อยาทําชั่วชั้นเชิงใหชายชัง ข.  เขานอกออกในใหระวัง
ค.  ลุกนั่งนบนอบแกสามี ง.  อยาหึงหวงจวงจาบประจานเจิ่น

27.  ขันหมากหมายถึงสิ่งใด
ก.  เปนของถวายพระในพิธีแตงงาน ข.  เปนของรับรองในพิธีแตงงาน
ค.  เปนของไหวญาติผูใหญที่ลวงลับไปแลว ง.  เปนของไหวที่เจาบาวใหแกผูใหญเจาสาว
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28.  ขอใดเรียงลําดับข้ันตอนในพิธีแตงงานสมัยอยุธยาไดถูกตอง
ก. สูขอ  ยกขันหมาก ปลูกเรือหอ นอนหอ พรมน้ํามนต
ข. สูขอ  ปลูกเรือนหอ พรมน้ํามนต ยกขันหมาก นอนหอ
ค. สูขอ พรมน้ํามนต ปลูกเรือนหอ นอนหอ ยกขันหมาก
ง. สูขอ ปลูกเรือนหอ ยกขันหมาก พรมน้ํามนต นอนหอ

29. “ตูจะถามความทานยาย ลูกชายนั่นดีหรืออยางไร
        ไมเลนเบี้ยกินเหลาเมากัญชา  ฝนฝามันสูบบางหรือไม
        จะสูงต่ําดําขาวสักคราวใคร ตูยังไมเห็นแกตาวาตามจริง”

   จากคําประพันธนี้แสดงใหเห็นวาคนสมัยกอน    เลือกผูที่จะมาเปนลูกเขยโดยพิจารณา
        คุณสมบัติใดเปนสําคัญ
        ก.  ขยันทํามาหากิน ข.  ไมเลนการพนัน
        ค.  ความประพฤติดี ง.  รูปรางหนาตาดี
จุดประสงคที่ 5.  ตีความ  อธิบายความ  และแปลความหมายของคําประพันธได
                          (ความเขาใจ – วิเคราะห)
30. “ขาถือสมุกหมากสากตะบัน”  สมุก  หมายถึงสิ่งใด

ก.  ของขลังชนิดหนึ่ง ข.  ดอกไมชนิดหนึ่ง
ค.  เครื่องประดับชนิดหนึ่ง ง.  ภาชนะสานรูปส่ีเหลี่ยมมีฝาครอบ

31.   ตะบัน”  จากขอ  30  หมายถึง
      ก.  ครก ข.  เครื่องตําหมาก
      ค.  ภาชนะมีฝาครอบ ง.  ภาชนะใสหมากพลู
32.  “นุงยกหมผวยจับผิวหนา”  นุงยก  หมายถึงอะไร

ก.  นุงผายกชายใหสูงพนเขา ข.  นุงผาไหมที่ทอยกดอกใหลายเดน
ค.  นุงผายกดอกตรงเชิงผา ง.  นุงผาที่เขาชุดกัน

33. “แมนเอ็งไมรักกูจักเอา  วาแลวกินเหลาเมาสําราญ”  ขุนชางกลาวขอความนี้ดวยความรูสึก
อยางไร
ก.  แคนเคือง ข.  ริษยา
ค.  เอาจริงเอาจัง ง.  ยั่วเยาตอบโต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



250

34. “ทั้งอัตคัตขัดสนจนเงินตรา  จะมาขายออแกวใหชวยใช”  ขอความนี้หมายความวาอยางไร
ก. ขอฝากพลายแกวไวรับใช ข. จะขายพลายแกวใหรับใช
ค. ขอใหรับพลายแกวไวเปนเขย ง. จะขอมิใหเรียกสินสอดเพราะยากจน

จุดประสงคที่ 6.  บอกเหตุการณของประวัติศาสตรสมัยอยุธยาได  (ความเขาใจ – วิเคราะห)
35.    พระเจาอูทองมีความสําคัญตอประวัติศาสตรไทยอยางไร

ก.  กอบกูเอกราชจากพมา ข.  รวมสุโขทัยเปนสวนหนึ่งของอยุธยา
ค.  เปนผูสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ง.  ใชการปกครองดวยระบอบพอปกครองลูก

36.   ทําไมพระมหากษัตริยในสมัยนั้นจึงเลือกกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
      ก.  เพราะมีชายฝงทะเลลอมรอบ ข.  เพราะมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน
      ค.  เพราะอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรแรธาตุ ง.  เพราะตั้งในที่ราบลุมแมน้ําและไมไกลทะเล
37.  จากการอานเรื่องขุนชางขุนแผน  พบวาในสมัยอยุธยามีการปกครองเปนแบบใด

ก.  สังคมนิยม ข.  ประชาธิไตย
ค.  ปตุลาธิไตย ง.  สมบูรณาญาสิทธิราช

38.  ลักษณะครอบครัวของคนไทยสมัยอยุธยามีลักษณะเปนอยางไร
ก.  เปนครอบครัวขนาดใหญ ข.  เปนครอบครัวขนาดเล็ก
ค.  เปนครอบครัวเดียว ทุกคนรักสามัคคีกัน ง.  เปนครอบครัวขยายที่ ตางคนตางอยู

39. “ลัทธิเทวราชา” พระมหากษัตริยมีฐานะอยางไร
ก. เปนสมมติเทพ ข. เปนผูวิเศษ
ค. เปนพอบานพอเมือง ง. เปนนักรบที่เขมแข็ง

40. ภูมิปญญาไทยที่พบจากเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวแตงงานกับนางพิม คือขอใด
ก.  ลางหนาตําหมากใสปากไว นั่งเคี้ยวไบไบแลวตรองการ
ข.  อีนั่นอายนี่อีข้ีครอก แขกมาหาบอกแกกูไม
ค.  จะแตงงานออพิมพิลาไลย กําหนดนับวันไวอยาไหลหลง
ง.  เอาขันหมากลงบรรทุกขลุกขลุยไป  หามโหรีใสทายกัญญา
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเชี่ยวชาญ

ความคิดเห็นองคประกอบ
1 0 -1

คาเฉลี่ย หมายเหตุ

1. มาตรฐานชวงชั้น
1.1 สอดคลองกับจุดประสงค
1.2 สอดคลองกับเนื้อหา

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2.1 ถูกตองตามหลักการเขียน
2.2 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู

3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได
3.2 ระบุพฤติกรรมที่ครบถวน
3.3 สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

4. เนื้อหา
4.1 ถูกตองตามหลักวิชา
4.2 ครบถวนเพียงพอในการสรางความรูใหม
4.3 ชัดเจนไมสับสน

5. กิจกรรมการเรียนรู
5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
5.2 สอดคลองกับความตองการและวัยของผูเรียน
5.3 เหมาะสมกับเวลา
5.4 นาสนใจ จูงใจผูเรียนใหกระตือรือรน
5.5 เนนผูเรียนเปนสําคัญ

6. ส่ือการสอน
6.1 เหมาะสมกับผูเรียน
6.2 สอดคลองกับกิจกรรม

7. การวัดและประเมินผล
7.1 วิธีวัดและเครื่องมือสอดคลองกับจุดประสงค
7.2 วิธีวัดและเครื่องมือสอดคลองกับกระบวนการ

เรียนรู
7.3 ใชวิธีวัดและประเมินผลหลากหลายวิธี

1
1

1
1

1
0.66

1

1
0.66
0.66

1
1

0.66
1
1

1
1

1
1
1

IOC  มีคาเทากับ  0.932

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ
ตารางแสดงคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก

และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
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ตารางที่  4  คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น    ของแบบทดสอบ
                 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ท 32101  ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

     ขอ   คาความยาก คาอํานาจจําแนก ขอ  คาความยาก คาอํานาจจําแนก
       1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20

       0.68
       0.50
       0.73
       0.58
       0.75
       0.75
       0.50
       0.77
       0.66
       0.64
       0.68
       0.75
       0.80.
       0.39
       0.57
       0.77
       0.68
       0.80
       0.39
       0.39

        0.25
        0.27
        0.29
        0.32
        0.20
        0.41
        0.36
        0.29
        0.23
        0.26
        0.27
        0.24
        0.25
        0.25
        0.25
        0.20
        0.36
        0.36
        0.27
        0.32

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

      0.61
      0.52
      0.48
      0.52
      0.50
      0.55
      0.76
      0.66
      0.68
      0.71
      0.52
      0.39
      0.50
      0.36
      0.76
      0.73
      0.80
      0.57
      0.52
      0.36

      0.25
      0.27
      0.30
      0.41
      0.39
      0.39
      0.28
      0.34
      0.27
      0.24
      0.24
      0.32
      0.34
      0.39
      0.28
      0.22
      0.27
      0.33
      0.32
      0.23

คาความเชื่อมั่นเทากับ  0.72

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ
ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย

กอนและหลังการทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
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ตารางที่  5   คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  กอนและหลังเรียนของกลุมควบคุม
  และกลุมทดลอง

กลุมควบคุม กลุมทดลอง
เลขที่ คะแนน

กอนเรียน
คะแนน
หลังเรียน

เลขที่ คะแนน
กอนเรียน

คะแนน
หลังเรียน

1 22 26 1 11 23
2 12 25 2 13 24
3 2 24 3 23 31
4 8 20 4 19 22
5 15 32 5 25 28
6 16 26 6 22 31
7 15 18 7 27 32
8 11 19 8 21 30
9 11 26 9 21 26
10 19 31 10 20 31
11 6 10 11 17 19
12 12 28 12 26 28
13 15 28 13 22 30
14 11 26 14 20 26
15 18 16 15 21 24
16 16 23 16 16 27
17 17 30 17 25 29
18 19 25 18 24 30
19 18 19 19 18 28
20 13 24 20 22 22

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



254

ตารางที่  5  (ตอ)

กลุมควบคุม กลุมทดลอง
เลขที่ คะแนน

กอนเรียน
คะแนน
หลังเรียน

เลขที่ คะแนน
กอนเรียน

คะแนน
หลังเรียน

21 17 28 21 24 30
22 20 26 22 22 30
23 12 25 23 23 30
24 13 23 24 24 22
25 13 17 25 18 30
26 16 28 26 18 22
27 21 24 27 14 26
28 15 24 28 16 28
29 13 26 29 17 25
30 13 23 30 14 23

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ช
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนวิชาภาษาไทย

คําชี้แจง  ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ความคิดเห็นของผูเรียนเปนขอมูลที่มีประโยชนมาก
ในการนําไปเปนแนวทางปรับปรุงคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงขอใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นตามความเปนจริงที่มีตอการเรียนการสอนวิชานี้  โดยกาเครื่องหมาย   /   ลงใน
ชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานในแตละขอ

ระดับความคิดเห็น
ดานที่พิจารณา

เห็น
ดว
ย

อย
างย

ิ่ง
เห็น

ดว
ย

ไม
แน
ใจ

ไม
เห็น

ดว
ย

ไม
เห็น

ดว
ย

อย
างย

ิ่ง

     ดานกิจกรรมการเรียน
1. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดมากยิ่ง

ข้ึน
2. เปดโอกาสใหนักเรียน  เรียนและคนควาอยางมี

อิสระ
3. กิจกรรมทําใหนักเรียนเขาใจกระบวนการ

ทํางานมากขึ้น
4. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถใน

การเรียนมากขึ้น
5. กิจกรรมทําใหนักเรียนมีความสุขตอการเรียน
6. มีกระบวนการที่ทาทายความสามารถของนัก

เรียนอยางเต็มที่
7. ทําใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะตาง ๆ  มากขึ้น
8. ทําใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น
9. กิจกรรมชวยใหเห็นความสัมพันธระหวางวิชาได

ชัดเจนขึ้น
10. กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ นาสนใจ
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ระดับความคิดเห็นดานที่พิจารณา

เห็น
ดว
ย

อย
างย

ิ่ง
เห็น

ดว
ย

ไม
แน
ใจ

ไม
เห็น

ดว
ย

ไม
เห็น

ดว
ย

อย
างย

ิ่ง

ดานวิธีสอนของครู
11. ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี
12. ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการทํางานรวม

กับผูอ่ืนมากขึ้น
13. ทําใหนักเรียนรูจักตัดสินใจและแกปญหาการ

ทํางานไดดีข้ึน
14. ทําใหนักเรียนประเมินความสามารถของตนเอง

ไดมากขึ้น
15. ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการปฏิบัติงานและอยู

รวมกับผูอ่ืนไดดี
16. ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
17. การสอนชวยใหนักเรียนกระตือรือรนในการ

ศึกษาคนความากขึ้น
18. ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน

รวมชั้นไดดี
19. ทําใหเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเพิ่ม

ข้ึน
20. ทําใหนักเรียนเขาใจและสามารถนําความรูไป

ใชในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น

เกณฑการใหคะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง   ได    5   คะแนน
เห็นดวย    ได   4   คะแนน
ไมแนใจ    ได   3   คะแนน
ไมเห็นดวย           ได    2   คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่งได   1  คะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ซ
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ของแผนการจัดการเรียนรู / แบบสอบถามความคิดเห็น
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
ที่ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเพื่อใชในการทดลอง ผูวจิยัไดนาํไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองและความสอดคลองกับเนื้อหา  มีรายนามดังนี้

1.  นายสุชิน  มั่นศีล  ตําแหนง   รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ
โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

                                                 อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.  นางพรพิมล  ผลวัฒนะ  ตําแหนง    อาจารย 3    ระดับ 8

  โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
อําเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.  นางอมรา  สุดลาภา     ตําแหนง   อาจารย  2   ระดับ  7                 
โรงเรียนเสนา” เสนาประสิทธิ์”
อําเภอเสนา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 4.  นางสาวสุนีย  เกิดเพิ่มพูล ตําแหนง   อาจารย  2   ระดับ  7
                                       โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

                                                        อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวสุนันท  กลอมฤทธิ์
ที่อยู 45/130    หมูที่ 3     ตําบลบางนมโค
                                     อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13110
ที่ทํางาน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
                                     อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการศึกษา

   พ.ศ. 2525            สําเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต
                               วิชาเอกภาษาไทย  วิชาโทบรรณารักษศาสตร  
                               จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   พ.ศ. 2543             ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                                สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
   พ.ศ. 2520 ครู  2        โรงเรียนทาเรือ  “นิตยานุกูล”   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   พ.ศ. 2525 อาจารย 1  โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล”    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   พ.ศ. 2532 อาจารย 2  โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   พ.ศ. 2540 อาจารย 3  โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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