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บทท่ี 1

บทนํ า

ความสํ าคัญของปญหา

การดํ ารงชีวิตของมนุษยโลกในยุคปจจุบันนั้น   ตางตองดิ้นรนอยูทามกลางการแยงชิงกัน
ในการใชทรัพยากรตางๆ ซึ่งนับวันก็มีแตจะคอยๆ รอยหรอลงไปทุกที ทุกประเทศตางแขงขันใน
การแยงชิงความไดเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทํ าใหประเทศตนเองนั้นกาวขึ้นชั้นใหเปนที่หน่ึง
ในโลก แตละประเทศตางก็มุงมั่นที่จะแขงขันกันทางดานการทหาร เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
ฯลฯ แตไมวาจะเปนการแขงขันในดานใดก็ตาม  เบื้องหลังกวาที่ประเทศนั้นจะกาวไปสูความเปน
ที่หน่ึงนั้น    เราปฏิเสธไมไดวาเขาประสบความสํ าเร็จไดเพราะการวางแผนการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศ   ซึ่งเปนผลสะทอนกลับมาสูความเจริญของประเทศนั้นๆ
ซึ่งสอดคลองกับที่     ตองตา (2546: 1) ไดกลาวไววาการศึกษาเปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่งที่จะชวย
พัฒนามนุษยใหไปสูความสํ าเร็จ นํ าความเจริญกาวหนามาสูตนเองและสวนรวม สามารถนํ าความรู
ที่ไดเลาเรียนมาไปใชในการแกปญหาตางๆ ที่พบในการดํ ารงชีวิตประจํ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรเปนไปเพื่อชวยแกปญหาในชีวิตประจํ าวันและตอบสนองความ
ตองการของแตละบุคคล   เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีความรูความสามารถทันตอความกาวหนาทางดาน
ตางๆไมวาจะเปน   วิทยาศาสตร   เทคโนโลยี    สังคม  และเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอยาง
ไมหยุดยั้งและคณิตศาสตร ก็เปนวิชาที่สํ าคัญมากในการชวยพัฒนาความเจริญกาวหนาในดานตางๆ
เนื่องจากเปนวิชาพื้นฐาน ในการพัฒนาวิทยาการแขนงตางๆ  ดังที่ สิริพร (2533: 1) ไดกลาวไววา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยกอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทํ าใหโลกเจริญเพราะจากการคิด
คนทางดานวิทยาศาสตร ตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร    นอกจากนั้นคณิตศาสตรยังชวยให
บุคคลเปนคนที่สมบูรณเปนพลเมืองที่ดีเพราะชวยสรางความมีเหตุมีผล  ความเปนคนชางคิด
ชางริเร่ิมสรางสรรค รูจักทํ างาน ที่เปนระบบระเบียบ มีการวางแผนในการทํ างาน มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับมอบหมายและมีลักษณะของความเปนผูนํ าในสังคม   นอกจากนี้ ยุพิน (2539: 1) ได
ใหความสํ าคัญของคณิตศาสตรวา   “…วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิดกระบวนการ
และเหตุผล คณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของวิทยาการหลายๆ สาขา
ไมวาจะเปน     ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี    วิทยาศาสตร    วิศวกรรมศาสตร  เปนตน
ก็ลวนแตอาศัยคณิตศาสตรทั้งสิ้น…”
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การที่รัฐบาลไดจัดใหมีการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเร่ิมต้ังแตระดับประถมศึกษา
จึงถือเปนการปูพื้นฐานในเรื่องความสามารถทางการคิดคํ านวณซึ่งจะทํ าใหนักเรียนสามารถนํ าไป
ประยุกตใชในการดํ ารงชีวิตประจํ าวัน และเปนพื้นฐานในการสงเสริมใหนักเรียนนํ าความรูไปใช
ในการศึกษาตอในระดับสูงตอไป   แตการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ผานมาทั้งในอดีตจนถึง
ปจจุบันนั้นประสบปญหาหลายประการ      สิ่งที่สํ าคัญคือนักเรียนสวนใหญไมประสบผลสํ าเร็จใน
การเรียนคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับที่ วรสุดา (ม.ป.ป อางถึงใน อัจฉรา, 2542: 32) ไดกลาวไววา

…ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับไมนาพอใจ   นักเรียน
จํ านวนมากไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร   โดยมีความคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก
พลิกแพลง   มีกฎ-ระเบียบที่ทองจํ ามาก   และเปนวิชาที่ตองทํ าแบบฝกหัดมาก  นักเรียนจึง
รูสึกกลัว ทอแท   ขาดความมั่นใจในการเรียน  และหากนักเรียนไดรับประสบการณในการ
เรียนคณิตศาสตรเบื้องตนที่นาเบื่อหนายดวยแลว    ทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียน
วิชาคณิตศาสตรก็จะเปนไปในทางลบมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอสัมฤทธิ์ผลทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตรและนับเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรดวย…

ในปจจุบันสภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก        มีความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานการสื่อสาร    ซึ่งสามารถคนควาหาขอมูล ความรูในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง  ทํ าใหการเรียนการสอนในระบบแบบเดิมๆ น้ันไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนและสังคมไดอยางเชนเคย     ครูยุคใหมจึงจะตองปรับตัว
ใหทันและเสาะแสวงหาวิธีการสอนที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ซึ่งจะเปนการ
วางรากฐานที่สํ าคัญสํ าหรับการศึกษาใหมีความยั่งยืนตลอดชีวิตและนํ าความรูไปใชในการดํ ารง
ชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุขตอไป

สํ าหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจะสามารถประสบความส ําเร็จมากนอยเพียงใด
น้ัน สิริพร (2536: 57)  กลาวถึงการที่นักเรียนจะประสบความสํ าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตรน้ัน
สิ่งที่ชวยสงเสริมไดแกบรรยากาศในการเรียนที่ต้ังของโรงเรียน เจตคติที่ดีของนักเรียนตอวิชา
คณิตศาสตร และครูผูสอนตองเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา    พรอมทั้งมีการใหการเสริม
แรงแกนักเรียนจะทํ าใหนักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียนและประสบความสํ าเร็จในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร



3

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 มาตราที่ 24 (4) ไดกํ าหนดใหจัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน    รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา   สวนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  หนา 21   ไดกลาวไวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไววา  “…การจัดการเรียนรูในแต
ละชวงชั้นควรใชรูปแบบ/วิธีการ  ที่หลากหลาย   เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง…การ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการ…”      ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูจึงมี
ความจํ าเปนตองจัดการเรียนรูในลักษณะเปนองครวมหรือที่เรียกวาการบูรณาการ

ในสภาพการณปจจุบัน สังคมโลกอยูในภาวะสํ าลักกับความรูที่มากมายมหาศาลจนคนเรา
ไมสามารถที่จะเรียนรูอะไรไดทุกสิ่งทุกอยางและการเรียนที่คอยไลตามความรูมากมายที่กระจัด
กระจายอยูในกลุมสาระตางๆ ผูเรียนไมสามารถนํ ามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ในการดํ ารงชีวิต
ทิศทางการศึกษาปจจุบันจึงไดใหความสํ าคัญกับการศึกษาแบบบูรณาการมากขึ้นเร่ือยๆ (นาตยา,
2546: 3)    การปฏิรูปการศึกษาแผนใหม ควรหลุดออกมาจากกรอบเดิมๆ วิธีการเรียนการสอนอยา
ทํ าอยางแยกสวน  บูรณาการการตั้งแตหลักสูตร   วิธีการเรียน   การสอน  จัดระบบการศึกษาแบบ
หลุดโลก คือการเรียนแบบที่มีระบบการเรียนการสอนที่สรางสรรคไดอยางเต็มที่ ปลอยพลังสมอง
ใหเต็มที่ เรียนหลายรูปแบบและหลากหลาย (ทักษิณ, 2545)

ดังนั้นครูที่ดีควรชวยสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูที่จะคิดและลงมือทํ างานดวยตนเอง  โดยให
นักเรียนเชื่อมโยงความรูใหมโดยปรับใหเขากับประสบการณเดิมของนักเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรู
จริงๆ ปฏิบัติจริง เขาใจไดดวยตัวของนักเรียนเอง โดยครูเปรียบเสมือนผูชี้แนะและใหคํ าปรึกษา อีก
ทั้งครูควรจะมีการสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวย

ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาไดเล็งเห็นวาการที่จะสอนให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหประสบผลสํ าเร็จนั้นตองสรางใหนักเรียนเกิด
เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเสียกอนจึงมีความคิดที่จะนํ าเร่ืองราวของความบันเทิงความสนุก
สนานในรูปแบบของเรื่องราวทางทางวรรณกรรมที่มีผูประพันธขึ้นมาชวยในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรและงานประพันธที่ใกลตัวของนักเรียนมากที่สุดคือเร่ืองราววรรณคดีของไทย   ซึ่งสอด
คลองกับแนวทางการจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยประถมศึกษาตอนปลายซึ่ง    นาตยา (2545: 79)
ไดกลาวถึงวัยประถมศึกษาตอนปลายไววา วัยน้ีเร่ิมมองเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดเร่ืองกลุมพวก การเรียนคณิตศาสตรจึงควรสะทอนแนวคิดในเรื่องนี้  ใหผู
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เรียนไดเรียนกันเปนกลุม   สนุกกับการเรียน   เรียนจากกันและกันและพูดคุยกันถึงเร่ืองคณิตศาสตร
การเห็นคุณคาของคณิตศาสตร ปญหาที่เรียนควรเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันของเขา    ซึ่งสาระอาจ
จะยังคงมาจาก   นิทาน    การตูน โปรแกรมคอมพิวเตอรก็ตาม สิ่งสํ าคัญของการเรียนคณิตศาสตรก็
คือ ปญหาควรนาสนใจ ทาทายเขา เขามีความรูสึกเปนเจาของกับปญหานั้นและแกปญหานั้น

นอกจากนี้สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ ผูวิจัยตองการที่จะนํ าเร่ืองราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทยมา
ชวยในการสอนคณิตศาสตรเพราะเด็กในวัยประถมศึกษาคอนขางสนใจเรื่องวรรณคดีน้ีพอสมควร
ดังเชนดูจากรายงานการสัมมนาการจัดทํ าหนังสือสํ าหรับเด็ก   กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป อางถึง
ใน หทัย, 2529: 18) ไดกลาวไววา ด.ญ. ศรวณี  จินายน นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูเขารวมสนทนาในที่สัมมนาแหงเดียวกันนี้ไดยืนยันรวมกันกับ
เพื่อนเด็กที่รวมอภิปรายวา เธอชอบอานหนังสือประเภทตางๆ ของไทยสวน ด.ญ. ศรีสมร  มุรพันธ
นักเรียนโรงเรียนลาดปลาเคา กรุงเทพมหานคร ผูรวมอภิปรายอีกคนหนึ่ง ก็ยืนยันวาชอบนิทานพื้น
บานของไทยมากกวาเร่ืองแปล ถาเปนเร่ืองแปลก็อยากอานชนิดที่ตัวละครเปนคนไทย

จากเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจทํ าการทดลองสอนคณิตศาสตร โดยการ
นํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร    ซึ่งจะใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่   5   โดยใชหนวยการเรียนที่บูรณาการกับวิชาภาษาไทยในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
วรรณคดีไทย  เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนการเคหะทาทราย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลงานวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พรอมทั้ง
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามธรรมชาติตามความสนใจและ
เต็มตามศักยภาพของตนอีกทั้งนํ าไปใชในชีวิตใหไดประโยชนสูงสุด
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1.  เพื่อพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยการนํ าวรรณคดี
ไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร

2.  เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ที่สอนโดยการนํ าวรรณคดีไทย
เขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5

3.  เพื่อศึกษาเจตคติของผูเรียนตอการเรียนคณิตศาสตรที่สอนโดยใชนํ าวรรณคดีไทยเขามา
พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.  ไดรายวิชา  “คณิตศาสตร” ที่พัฒนาขึ้นโดยนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
 

2.  เปนแนวทางในการพัฒนารายวิชาแบบบูรณาการสํ าหรับวิชาอ่ืนๆ กับวิชาคณิตศาสตร
ตอไป

3.  เปนแนวทางในการพัฒนารายวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ สํ าหรับครู
ผูสอนและผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาที่จะนํ าผลการวิจัยไปใช

ขอบเขตของการวิจัย

1.  ประชากรเปาหมายไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย
กรุงเทพฯ ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548

2.  กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพฯ
ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร ในภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2548      ที่ไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
จํ านวน 1 หองเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  38 คน
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3.  การวิจัยคร้ังนี้ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตร โดยผูวิจัยไดทํ าการสรางแผนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองและครอบคลุมหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรและหลักสูตรวิชาภาษาไทย      
(ในสวนของวรรณคดีไทย)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ของโรงเรียนการเคหะทาทราย
กรุงเทพฯ

4.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก

                   4.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก หนวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น

                   4.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สอนโดยการนํ า
วรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร

ขอตกลงเบื้องตน

1.  การวิจัยคร้ังนี้ไมศึกษาถึงความแตกตางในเรื่องสติปญญา  พื้นฐานทางครอบครัว  ความ
พรอมและเพศที่อาจมีผลตอการทํ าวิจัยในคร้ังนี้

2.  การตอบแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ถือวา
ตอบมาจากความรูสึกที่แทจริง

นิยามศัพท

              1.  รายวิชา “คณิตศาสตร” ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หมายถึง   รายวิชาที่ผูวิจัยได
สรางขึ้นโดยทํ าการ บูรณาการวิชาสองวิชา คือ คณิตศาสตรกับวิชาภาษาไทย โดยวิชาภาษาไทยนี้จะ
เจาะจงลงไปในสวนของวรรณคดีไทย โดยทํ าการออกแบบหนวยการเรียนในวิชาคณิตศาสตรระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ทุกหนวยการเรียนใหใชวรรณคดีไทยพื้นบาน นิทาน ฯลฯ  มาชวยในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู โดยยึดสาระมาตรฐานการเรียนรู   มาตรฐาน
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การเรียนรูชวงชั้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพฯ

2.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนการเคหะ
ทาทราย    กรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํ านวน 1 หองเรียน รวม 38 คน  ที่เรียนโดยใชราย
วิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5

3.  ความกาวหนาทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ผลที่ไดจากการเรียนและคุณลักษณะ
ของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเรียนโดยใชรายวิชา คณิตศาสตร ซึ่งไดมีการนํ าวรรณ
คดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งสามารถวัดผลและประเมิน
ผลไดจาก

                   3.1 แบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียน หมายถึง ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนแบบฝกหัดที่เปนโจทย
ปญหาการประยุกตเร่ืองราววรรณคดีกับวิชาคณิตศาสตรที่ใหนักเรียนทํ าเมื่อเรียนในแตละหนวย
การเรียนรู

                   3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงเคร่ืองมือที่สรางขึ้นเพื่อใชวัด
ความรูของนักเรียนหลังจากที่เรียนจบเนื้อหาแลวในตอนปลายภาคเรียนทั้งหมด (ปลายเทอม 2)

3.3 แบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครูและแบบการเขียนบันทึกสรุปความรู
(journal) ของนักเรียน

3.4 แบบวัดเจตคติหมายถึง แบบสํ ารวจวัดความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนกอน
และหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร

4.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 คือ

     75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทํ าแบบ
ฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการเรียนเมื่อเรียนในแตละหนวยการเรียนรู
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     75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ไดจากการทํ าแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5.  70% หมายถึง คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของจํ านวนคํ าตอบที่นักเรียนแตละคนตอบถูกจาก
การทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตอบถูกตอง 28 ขอ จากจํ านวนทั้งหมด 40 ขอ



บทท่ี 2

การตรวจเอกสาร

ในการทํ าวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย

1.  หลักการสอนคณิตศาสตร

      1.1  ปรัชญาการสอน
1.2  หลักการสอน

            1.3  ทักษะการสอน
            1.4  เทคนิคการสอน
            1.5  วิธีการสอน
            1.6  สื่อการเรียนการสอน
            1.7  การวัดและประเมินผล

2.  วิธีการสอนโดยใชการบูรณาการ

             2.1  ความหมายของการบูรณาการ
 2.2  ประเภทของการสอนแบบบูรณาการ
 2.3  หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2.4  บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2.5  บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
 2.6  การออกแบบหนวยการเรียนแบบบูรณาการโดยใชสาระเปนฐานความคิด
 2.7  การออกแบบหนวยการเรียนแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรมเปนฐานความคิด
 2.8  การสอนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ

3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

       3.1  งานวิจัยภายในประเทศ
3.2 งานวิจัยตางประเทศ
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หลักการสอนคณิตศาสตร

ปรัชญาการสอน

ปรัชญาการสอน   หมายถึง   หลักแหงความรูและความจริงที่ยึดถือเพื่อเปนแนวทางในการ
สอน  สวนปรัชญาการสอนคณิตศาสตรน้ัน ยุพิน (2539: 39) ไดกลาวไววาหมายถึงหลักแหงความรู
และความจริงที่ยึดถือเพื่อเปนแนวทางในการสอนคณิตศาสตร    ดังนั้นครูแตละคนยอมมีหลักยึดวา
ตนจะยึดปรัชญาอะไรในการสอนคณิตศาสตร   และปรัชญาการสอนคณิตศาสตรน้ันมีดังนี้

1.  สอนใหนักเรียนคิดเอง  และคนพบดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูแนะ  ไมใชบอก

2.  สอนโดยยึดโครงสรางมีระบบระเบียบแตควรใชวิธีสอนหลายๆอยางมีการยืดหยุนให
เหมาะสมตามเนื้อหา

3.  ไมมุงสอนแตเนื้อหาคณิตศาสตรเพียงอยางเดียว  ควรจะสอดแทรกความรูดานสิ่งแวด
ลอมและดานจริยธรรม  ฝกความมีระเบียบวินัยไปในตัวเปนเหตุเปนผล

สวน ประพนธ (2537: 56-61) กลาวถึงปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ (progressive
education) เปนปรัชญาคณิตศาสตรศึกษาที่เนนนักเรียนซึ่งไดรับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษาของ
John  Dewey ปรัชญานี้ถือวา    คณิตศาสตรเปนสวนหนึ่งของประสบการณที่ทางโรงเรียนจะตอง
จัดใหแกนักเรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความเจริญงอกงามและมีพัฒนาการอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพของตน  ในดานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรจึงเนนที่ตัวนักเรียน  พยายามจัดการ
เรียนคณิตศาสตรใหสอดคลองกับประสบการณที่ทางโรงเรียนจัดให     ปรัชญาแนวนี้ไมเนนเนื้อหา
วิชาคณิตศาสตรในฐานะเปนเนื้อวิชา แตถือวาคณิตศาสตรเปนสวนหนึ่งของมวลประสบการณที่นัก
เรียนจะตองไดรับจากโรงเรียน    ดังนั้นคณิตศาสตรจึงเปนเคร่ืองมืออันหนึ่งที่จะมีสวนชวยสงเสริม
ใหนักเรียนไดมีพัฒนาการอยางถูกตองเหมาะสม     การจัดหลักสูตรตามแนวปรัชญานี้จะเนนความ
สัมพันธของคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืน   เนนการใชประโยชนในการแกปญหาในชีวิตประจํ าวัน
สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการไปตามความสามารถของตนและรูสึกวาตนเองประสบความสํ าเร็จ
ปรัชญาแนวนี้ถือวานักเรียนแตละคนเปนปจเจกบุคคล  (individual) การจัดการเรียนการสอนตอง
สงเสริมพัฒนาการของแตละบุคคล ถือวานักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนคณิตศาสตร        
เนนบทบาทของนักเรียนในฐานะเปนผูเสาะแสวงและคนหาความรู (active  learner) นักเรียนจะตอง
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เรียนคณิตศาสตรโดยการปฏิบัติจริง (learning by doing) โดยในการเรียนนั้นจะเปนกระบวนการ
ของการตั้งปญหา การคนควาสืบเสาะ การรวบรวมขอมูลเพื่อแสวงหาคํ าตอบ กระบวนการเรียนมี
ทั้งการทํ างานรวมกันและการเรียนตามลํ าพังดวยตนเอง การเรียนคณิตศาสตรอาจเปนสวนหนึ่งของ
โครงการอันเปนผลงานจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียน  ปรัชญาคณิตศาสตรแนวนี้ถือวา
ครูไมใชแหลงความรู      ครูควรหลีกเลี่ยงการบอกความรูแกนักเรียน บทบาทที่เหมาะสมของครูคือ
การเปนผูอํ านวยความสะดวกตอการเรียนของนักเรียน โดยครูเปนผูจัดสถานการณที่จะเอื้ออํ านวย
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด   แนะแนวทางและชวยเหลือ   ใหนักเรียนไดคนควา  เสาะแสวง
หาความรูดวยตนเองใหไดมากที่สุด

หลักการสอน

การเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ันนอกจากผูสอนจะตองมีหลักยึดวาตนจะยึดปรัชญาอะไร
ในการสอนคณิตศาสตรแลว   ผูสอนควรจะตองรูหลักการสอนเพื่อที่จะชวยใหการสอนมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขั้นอีก ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหหลักการและแนวทางในการสอนคณิตศาสตรไวดังนี้

สิริพร (2536: 69-71) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสรุปไดดังนี้

1.  สอนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม
2.  สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวนักเรียนกอนสอนสิ่งที่อยูไกลตัวนักเรียน
3.  สอนจากเรื่องที่งายกอนการสอนเรื่องที่ยาก
4.  สอนตรงตามเนื้อหาที่ตองการสอน
5.  สอนใหคิดไปตามลํ าดับขั้นตอนอยางมีเหตุมีผล
6.  สอนดวยอารมณขันทํ าใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน
7.  สอนดวยหลักจิตวิทยา สรางแรงจูงใจ เสริมกํ าลังใจใหกับนักเรียน
8.  สอนโดยการนํ าไปสัมพันธกับวิชาอ่ืน

ยุพิน (2539: 39-41) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสรุปไดดังนี้

1.  ควรสอนจากเรื่องงายไปสูยาก
2.  เปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
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3.  สอนใหสัมพันธความคิด  เมื่อครูจะทบทวนเรื่องใดก็ควรจะทบทวนใหหมด   รวบรวม
เร่ืองที่เหมือนกันเขาเปนหมวดหมู

4.  เปลี่ยนวิธีสอน  ไมซํ้ าซากนาเบื่อหนาย  ครูควรจะสอนใหสนุกสนานและนาสนใจ

5. ใหความสนใจของนักเรียนเปนจุดเร่ิม เปนแรงดลใจที่จะเรียน การสอนจึงมีการนํ าเขาสู
บทเรียนเราใจเสียกอน

6.  สอนใหผานประสาทสัมผัสผูสอนอยาพูดเฉยๆโดยไมใหเห็นตัวอักษร ไมเขียนกระดาน
ดํ าเพราะการพูดลอยๆไมเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร

                   ผูเรียน:  ตาดู  หูฟง  มือเขียน  ปากตอบ
                   ผูสอน:  ตาดู  หูฟง  มือเขียน  ปากถาม

7.  ควรคํ านึงถึงประสบการณเดิมและทักษะเดิมที่นักเรียนมีอยู    กิจกรรมใหมควรจะตอ
เนื่องกับกิจกรรมเดิม

8. เร่ืองที่สัมพันธกันก็ควรที่จะสอนไปพรอมๆกัน

9.  ใหนักเรียนมองเห็นโครงสรางไมใชเนนแตเนื้อหา

10.  ไมควรเปนเร่ืองยากเกินไป  ครูบางคนชอบใหโจทยยากๆ เกินหลักสูตร ซึ่งอาจจะทํ า
ใหนักเรียนที่เรียนทอถอย

11. สอนใหนักเรียนสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเอง

12.  ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทํ าได

13. ครูควรมีอารมณขันเพื่อชวยใหบรรยากาศในหองเรียนนาเรียนยิ่งขึ้น

14. ครูควรจะมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูเสมอ
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15. ครูควรหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อจะนํ าสิ่งแปลกใหมมาถายทอดใหนักเรียน

ทักษะการสอน

“ ทักษะ” หมายถึง ความชํ านาญ ความสันทัด ความชัดเจน (พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตยสถานฉบับเฉลิมพระเกียรติ, 2530:  251)

อาภรณ (2546: 173) ไดกลาวถึงผูมีทักษะการสอนวา     เปนผูที่มีความชํ านาญในการสอน
สามารถดํ าเนินการสอนไดอยางคลองแคลว ราบร่ืน และเรียบรอย ทํ าใหผูเรียนเกิดความกระจางใน
บทเรียนได โดยใชเวลาไมมากนัก

ยุพิน (2539: 104-129)   ไดกลาวไววาในการสอนคณิตศาสตรน้ัน ครูจะตองหมั่นฝกฝนตน
เองจนเกิดทักษะ คํ าวา “ทักษะ”  หมายถึง ความชํ านาญ   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ, 2530: 251)  ผูที่มีความชํ านาญก็ยอมจะสอนหนังสือไดดี      ดังนั้นครูคณิตศาสตร
ควรจะฝกฝนตนจนเกิดความชํ านาญ กอนที่จะทํ าการสอนครูคณิตศาสตรควรมีทักษะดังตอไปนี้

ทักษะการนํ าเขาสูบทเรียน

ในการดํ าเนินการสอนนั้น ครูควรจะไดเราความสนใจของนักเรียนเสียกอนทั้งนี้เพื่อใหนัก
เรียนเตรียมพรอมที่จะเรียนบทตอไป ซึ่งการนํ าเขาสูบทเรียนมีวิธีการตางๆ เชน  วิธีสนทนา ซักถาม
การเลาเร่ืองหรือเลานิทาน การตั้งปญหาโดยการอภิปราย การใชสื่อการเรียนการสอน การเลนละคร
การแสดงบทบาทสมมุติ    สถานการณจํ าลอง    การรองเพลง   การทายปญหา    การใชคํ าประพันธ
ปริศนา เกม การตูน ซึ่งเปนวิธีการของการนํ าเขาสูบทเรียนทั้งสิ้น

ทักษะการสรุปบทเรียน

ในการสอนครูตองการทราบวานักเรียนสามารถรวบรวมความคิด ความเขาใจถูกตองหรือ
ไม ดังนั้นหลังจากเรียนจบนักเรียนสามารถสรุปหลักเกณฑตางๆ ได การสรุปอาจทํ าไดดังนี้

1. สรุปเปนตอนๆ ในขณะที่สอน
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2.  สรุปเมื่อการสอนสิ้นสุดในแตละคาบเรียน การสรุปบทเรียนอาจมีวิธีการตางๆ เชน

 2.1  สรุปจากการตั้งคํ าถาม
2.2 สรุปจากการสังเกตและทดลอง
2.3 สรุปจากการใชสื่อการเรียนการสอนโดยการสาธิต
2.4 สรุปจากการใหนักเรียนรวมกิจกรรม
2.5 สรุปดวยเพลง

ทักษะการตั้งคํ าถาม

การใชคํ าถามเปนเร่ืองสํ าคัญมากในการสอนคณิตศาสตร เพราะครูจะตองใชคํ าถามอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะสอนดวยวิธีใด

1.  ศิลปะการตั้งคํ าถาม

1.1  คํ าถามที่ดีน้ันไมเพียงแตคิดวาจะถามอยางไรก็ถามไปเรื่อยๆ โดยไมไดคิด
ครูจะ ตองเรียนรูวาจะต้ังคํ าถามอยางไร โดยผานการฝก ทักษะจะไมเกิดขึ้นถาถามไปเรื่อยๆ

1.2 คํ าถามที่ดีน้ันจะตองเตรียมคิดไวลวงหนา

1.3  ตัวอยางคํ าถามที่สํ าคัญๆ  หรือเปนหัวใจในการถามนั้นควรเขียนเอาไว    ซึ่งครู
คณิตศาสตรที่รูเนื้อหาดีจะเปนผูที่ต้ังคํ าถามไดดี และสามารถใชคํ าถามที่มีความหมายตอนักเรียน

1.4  ครูคณิตศาสตรสวนมากมักจะชอบถามคํ าถามที่ตองการคํ าตอบเพียงคํ าตอบเดียว
คํ าถามที่กอใหเกิดการอภิปรายในชั้นเรียนก็ควรจะถามบางและควรเตรียมมาลวงหนาอยางรอบคอบ

1.5  ครูควรสนใจฟงคํ าตอบของนักเรียน   ใหความสํ าคัญตอคํ าตอบของนักเรียน
ถานักเรียนตอบไมถูก   ครูควรใชคํ าถามชวยใหเกิดขอคิดและควรแกไขถาคํ าตอบของนักเรียนถาใช
คํ าหรือภาษาคณิตศาสตรที่ไมถูกตอง

1.6  ครูควรจะพยายามถามครั้งเดียว   เพื่อเปนการฝกวินัยการฟงและขณะที่นักเรียน
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ควรต้ังใจฟงคํ าตอบดวย

2.  ลักษณะคํ าถามที่ดี

2.1 ไมงายและไมยากจนเกินไป

2.2  ควรจะนํ าทางใหนักเรียนอยากตอบ

2.3  ชัดเจน มีความหมายที่แนนอน

2.4 ไมเปนคํ าถามซอนคํ าถาม

2.5  ไมควรเปนคํ าถามเชิงปฏิเสธ

2.6  เหมาะสมกับวัยระดับชั้นของนักเรียน

2.7  ไมนิยมคํ าถามที่กวางเกินไป

2.8  คํ าถามในทางคณิตศาสตรมี 2 ชนิด คือ

2.8.1  คํ าถามที่เกี่ยวกับความจริง คํ าถามมักขึ้นตนดวยอะไร อันไหน ที่ไหน

2.8.2  คํ าถามที่ถามใหคิด คํ าถามชนิดนี้ตองใหเวลาแกนักเรียน คํ าถาม
มักขึ้นตนดวยอยางไรทํ าไม

2.9 การถามคํ าถามควรใหไดยินทั่วทั้งชั้น

2.10  อยาถามคลุมเครือและถามนํ า

2.11  เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนไดตอบ ชี้ตอบไดทั่วถึง
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            2.12  อยาใชคํ าถามที่ใหโหวต

            2.13  ควรหลีกเลี่ยงคํ าถามนํ า

     2.14  คํ าถามที่ดีควรมีการวางแผนลวงหนา คํ าถามที่สํ าคัญ ควรจะเขียนในบันทึก
การสอนประจํ าวัน

2.15 อยาเรียกชื่อนักเรียนกอนแลวจึงถาม

      2.16  อยาใหนักเรียนตอบพรอมๆ กันเพราะไมมีใครรับผิดชอบวาคํ าตอบใดถูกตอง

                   2.17  ใหเวลาในการคิดกอนตอบ

            2.18  ครูควรถามคํ าถามที่เกี่ยวกับความจริงและถามใหคิดพอๆ กัน

            2.19  ถามใหทั่วทั้งชั้น เทาที่จะสามารถใหโอกาสทุกคนที่จะอภิปราย

            2.20  ครูไมควรจะถามซํ้ า พยายามฝกนักเรียนใหเปนผูฟงที่ดี

                   2.21  พยายามคนคํ าตอบที่ถูกตองในทุกๆ คํ าตอบของนักเรียน

     2.22  ถานักเรียนตอบผิด ครูควรใชคํ าถามที่งายๆ เพื่อใหนักเรียนตอบถูกเปนการ
สรางกํ าลังใจ

2.23   ควรใหการเสริมกํ าลังใจดวยการชม และไมควรดุเพราะจะทํ าใหนักเรียนเกิด
การทอถอย

     2.24  ควรทํ าใหนักเรียนทุกคนรูสึกวาเขาไดรับความรูเทาๆ กัน
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ทักษะการยกตัวอยาง

              การยกตัวอยางเปนเร่ืองที่สํ าคัญ ซึ่งมีวิธีการพิจารณาดังนี้

1.  ครูควรยกตัวอยางโดยใชโจทยที่ไมใชตัวอยางในหนังสือเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความ
สนใจ

2.  ยกตัวอยางจากงายไปหาตัวอยางที่ยากขึ้นตามลํ าดับ

3.  การยกตัวอยางที่จะใหนักเรียนสามารถสรุปได  ตองยกตัวอยางเดียวกันหลายๆ ตัวอยาง
เพื่อใหนักเรียนเห็นรูปแบบหรือสรุปกฎเกณฑ

4.  การยกตัวอยางประกอบคํ าอธิบาย ครูตองยกตัวอยางทันที อยาอธิบายลอยๆ

5.  การยกตัวอยางเปรียบเทียบเร่ืองใดที่เปนคูกันและตองการใหเห็นความแตกตางควรสอน
ไปพรอมๆ กัน เชน สอน ห.ร.ม และ ค.ร.น โดยวิธีแยกตัวประกอบ รวมยูเนียนและอินเตอรเซกชั่น
เปนตน

6.  การยกตัวอยางควรใหเหมาะสมกับพื้นความรูของนักเรียน เหมาะสมกับระดับชั้น และ
เหมาะสมกับเร่ืองนั้นๆ

7.  การยกตัวอยาง ควรจะชวยขยายใจความสํ าคัญใหชัดเจนยิ่งขึ้น

8.  เปดโอกาสใหนักเรียนยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจของนักเรียน

ทักษะการเลาเร่ือง

สํ าหรับวิชาคณิตศาสตร ครูอาจจะใชการเลาเร่ืองประกอบ เชน การเลาประวัตินัก
คณิตศาสตร เปนตน เพื่อนํ าเขาสูบทเรียน ดังนั้นครูจะตองปฏิบัติดังนี้

  1.  เตรียมตัวลวงหนา ศึกษาเนื้อหาที่จะเลา เตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม
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        2.  วิธีการเลา อาจใชภาพประกอบ วัสดุตางๆ ทาทางประกอบ หรือการยกตัวอยางประกอบ
 
        3.  การใชภาษา   ควรใชภาษาที่สั้นและเปนภาษาพูด   พยายามใชคํ าพูดเพื่อใหมองเห็นภาพ
พจน อาจจะเปลี่ยนสํ าเนียงไปตามเนื้อหา

        4.  เร่ืองที่นํ ามาเลาอาจเปนชีวประวัติ หรือเหตุการณสํ าคัญๆ

        5.  ตอนจบเปนตอนสํ าคัญ ควรจบใหนักเรียนไดคิด

ทักษะการใชสื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งสํ าคัญยิ่งในการชวยใหการเรียนการสอนดํ าเนินไปดวยดีครู
ตองพิจารณาใชใหเหมาะสมและใหคุมคา ดังนั้นควรพิจารณาดังนี้

   1.  เลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน

   2.  พิจารณาถึงลักษณะของสื่อการเรียนการสอน     ทั้งขนาดและสีใหเหมาะสมกับชั้นเรียน
และนาสนใจ

              3.  ควรใชสื่อการเรียนการสอนที่หางาย ประหยัด และประดิษฐเองได

        4.  การใชสื่อการเรียนการสอนที่ไมคุมคา เชน การทํ าแผนภูมิตีตารางเปลาๆ แลวนํ าขอ
ความมาติด แลวนํ าไปติดบนกระดานดํ า ลักษณะเชนนี้ใชเขียนบนกระดานดํ าเลยจะสะดวกกวา

        5.  ใชสื่อการเรียนการสอนใหคลองแคลว เตรียมอุปกรณที่จะติดใหพรอม  พรอมเรียง
ลํ าดับขั้นตอนกอนหลัง

        6.  ครูควรจะรูวิธีทํ าสื่อการเรียนการสอนอยางประหยัด   เชน  วัสดุชิ้นเดียวสอนไดหลายๆ
สูตร
        7.  ครูควรเตรียมอุปกรณใหพรอม และเลือกวิธีการใชสื่อใหเหมาะสม เชน จะใชโดยสาธิต
หรือทดลอง เปนตน
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        8.  ควรพยายามฝกใหนักเรียนรูจักใชสื่อการเรียนการสอนนั้น     เพื่อจะไดเปนแนวทางให
นักเรียนคิดจัดทํ าในเรื่องอ่ืนๆ ตอๆ ไป

ทักษะการคํ านวณ

ในการสอนคณิตศาสตรน้ันครูไมสามารถสอนใหนักเรียนทุกคนทํ าไดรวดเร็วและถูกตอง
เหมือนกัน  แตครูก็ตองพยายามคอยๆ เปลี่ยนระดับทักษะของนักเรียนตามสติปญญาและความ
สามารถของแตละบุคคล หลักในการฝกทักษะการคํ านวณมีดังตอไปนี้

    1.  ใหนักเรียนเขาใจความรูพื้นฐานอยางมีเหตุมีผล

    2.  การใชรูปธรรมอธิบายนามธรรม จะชวยใหนักเรียนเขาใจยิ่งขึ้น

    3.  เมื่อนักเรียนเขาใจแลว ก็สามารถเขียนเปนสัญลักษณ และครูจะตองเนนขอผิดพลาดที่
ควรระวังกอนที่จะทํ าการฝกตอไป

    4.  ขั้นตอไปครูจะตองทํ าการฝก อาจจะใชคํ าถามใหเขียนตอบขณะที่ฝกนั้นครูจะทบทวน
อยูเสมอในเรื่องที่มีความสํ าคัญและควรเนนโดยตองคํ านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย

    5.  เมื่อฝกบอยๆ  นักเรียนก็จะสามารถจํ าได       ควรจะฝกใหนักเรียนจํ าแตเร่ืองสํ าคัญๆ
และสามารถพลิกแพลงใช การฝกควรฝกฝนทุกวัน แตทั้งนี้แลวแตความสํ าคัญของเนื้อหา

        6.  เมื่อนักเรียนจํ าสูตร กฎเกณฑไดแลว ก็ตองนํ าไปใช   นักเรียนควรคิดไดถูกตองรวดเร็ว
และคิดหลายแบบ

ทักษะการใชกระดานดํ า

กระดานดํ าเปนวัสดุที่ครูใชมากที่สุด ครูตองรูจักใชใหเหมาะสม ซึ่งมีหลักดังนี้
    1.  การเขียนหัวเร่ือง ปกติจะเขียนตรงกลางกระดานดํ า

2.  การเขียนควรเร่ิมจากซายไปขวา  ถากระดานยาวก็แบงเปน 2-3 สวน   แลวแตความ
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เหมาะสม

        3.  ควรคํ านึงถึงระเบียบในการเขียน เมื่อครูยกตัวอยางไวหลายๆ  ตัวอยาง    อยากที่จะให
นักเรียนเห็นรูปแบบก็ควรนํ ามาเขียนไวในกลุมเดียวกัน

    4.  การเขียนที่มีตัวทด ครูควรจะฝกใหมีระเบียบ เชน

                       โจทย                                 วิธีทํ า                                   ทด
           ---------------------------     ---------------------------     ------------------------------
           ---------------------------     ---------------------------     ------------------------------
           ---------------------------     ---------------------------     ------------------------------
           เมื่อทดและเอาไปใสคํ าตอบเสร็จแลวควรลบเสีย

    5.  การเขียนขอความที่สํ าคัญ อาจจะใชชอลกขีดเสนใต หรือใสกรอบไวหรือเขียนตัวโต
เปนพิเศษ

             6.  การเขียนตัวหนังสือจะตองมีขนาดเหมาะสม เขียนใหอานงาย มีระเบียบอยูในแนวระดับ
เห็นชัดเจนทั่วทั้งหอง เขียนใหถูกตอง

             7.  การเขียนกระดานดํ านั้น  ครูควรฝกเขียนใหถูกตองและถูกวิธี ไมใชวาเวลาเขียนก็ยืน
หันหลังใหชั้น แลวครูก็พูดอยูกับกระดานคนเดียว ครูควรจะยืนเอียงๆ เวลาเขียนกระดานดํ า จะได
คอยสังเกตดูนักเรียนในชั้นดวย

             8.  การเขียนกระดานดํ าครูควรฝกการจับชอลกใหถูกวิธี แทงชอลกควรทํ ามุมกับกระดาน
ดํ าประมาณ 45 องศา

             9.  ควรเตรียมเคร่ืองมือใหพรอม เชน ไมบรรทัด วงเวียน ฯลฯ ครูไมควรลากเสนตรงดวย
มือถาไมแนใจ หรือเขียนวงกลมโดยไมใชวงเวียน เพราะนักเรียนจะติดเปนนิสัยที่ไมดีไปดวย

10.  ควรจะลบกระดานดํ าใหสะอาด  เมื่อไมตองใชขอความตอนใดอยาทิ้งไวเต็มกระดาน
ดํ าไปหมด
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11.  ในขณะที่ครูอธิบายขอความบนกระดานดํ า  ควรจะยืนชิดไปดานใดดานหนึ่งแลวใช
ไมชี้ขอความนั้นๆ

              12.  ครูไมควรใชแผนภูมิติดทับบนขอความที่เขียนไวควรลบใหสะอาดเสียกอน การติด
แผนภูมิประกอบก็ควรจะมีระเบียบและดูใหสอดคลองกับการเขียนกระดานแตละตอนนั้น

13.  การใหนักเรียนมีกิจกรรมรวม  โดยใหออกไปทํ าโจทยบนกระดานดํ า  ไมควรเรียก
ออกไปทีละ 5-6 คน แบงกระดานออกเปนสวนๆ ไมใชใหนักเรียนไปยืนมุงและแยงกันทํ า

              ทักษะแรงจงูใจ

              ในชีวิตประจํ าวันของคนเรา เมื่อทํ าสิ่งใดที่ตองการความสํ าเร็จ เมื่อเกิดความสํ าเร็จก็จะให
เกิดความพอใจและมีขวัญดีอันเปนผลกอใหเกิดแรงจูงใจที่จะทํ างานตอไปซึ่งแรงจูงใจจะเกิดขึ้นได
ดังนี้

 1.  เมื่อนักเรียนไดรับการยอมรับจากครูและเพื่อน

        2.  เมื่อผลการเรียนนั้นทํ าใหนักเรียนเกิดการรอบรู
 
        3.  เมื่อนักเรียนประสบความสํ าเร็จในการทํ างาน
 
        4.  เมื่อครูชี้ใหนักเรียนเห็นประโยชนของความรูที่ไดรับนั้นจะใชในเวลาตอไปอยางไร
และจะใชกับสาขาวิชาอ่ืนๆ อยางไร

        5.  เมื่อใหงานตามสติปญญาและความสามารถ เพื่อใหนักเรียนประสบความสํ าเร็จ
 
        6.  เมื่อมอบหมายงานที่ทาทายใหแกนักเรียน
 

7.  การใหอาน ดูภาพยนตร ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน อานวารสารที่เกี่ยวกับคณิตศาสตรนักเรียน
ก็จะเอาเรื่องตางๆ เหลานั้นมาสัมพันธกับเนื้อหาที่เรียนอยูซึ่งหนังสือที่มีคุณภาพดีก็จะสรางแรงจูง
ใจใหแกนักเรียน
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8.  ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน

        9.  ครูใชสื่อการสอนที่นาสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหา
 
        10.  ครูใชคณิตศาสตรนันทนาการและการรวมกิจกรรมชุมนุม   เชน    พวกเกมปริศนาการ
แขงขัน การแตงโคลง กลอน เพลง เปนตน

        11.  เนนใหเห็นวาคณิตศาสตรสามารถนํ ามาใชในทางธุรกิจอุตสาหกรรมอยางไร เพราะ
วิชาคณิตศาสตรจะตองไปเกี่ยวของกับวิชาชีพตางๆ จะเห็นวาบางวิชาถาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ไมดีพอก็ไมสามารถที่จะเรียนได

        12.  ชี้ใหเห็นวาผูที่เรียนคณิตศาสตรน้ันจะมีโอกาสประกอบอาชีพอยางไรเปนอาชีพที่ดี
 
        13.  ใชความอยากรูอยากเห็นของนักเรียนเปนสื่อในการสรางแรงจูงใจเพราะนักเรียนอยาก
จะคิดคนและอยากจะคนพบคํ าตอบดวยตนเอง

        14.  บุคลิกทาทางของครู   การทํ าตัวเปนแบบอยางที่ดีของครู    ตลอดจนวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนของครู การมีมนุษยสัมพันธ ฯลฯ จะเปนแรงจูงใจที่ทํ าใหนักเรียนอยากเรียนวิชา
คณิตศาสตร

ทักษะการเสริมกํ าลังใจ

การเสริมกํ าลังใจเปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอน   เพราะเมื่อนักเรียนไดทราบวา
พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานั้นเปนที่ยอมรับ ก็จะทํ าใหเกิดกํ าลังใจที่จะกระทํ าเร่ืองอ่ืนๆตอไป
ครูเปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญยิ่งในเรื่องการเสริมกํ าลังใจ

1.  วิธีเสริมกํ าลังใจ

 1.1  ครูควรจะใหการเสริมกํ าลังใจ ในขณะที่นักเรียนผูน้ันกํ าลังปฏิบัติอยู โดยอาจใช
วาจาหรือทาทางตามความเหมาะสม



23

     1.2  เมื่อนักเรียนทํ าไมถูกตอง    ครูก็ควรพยายามใชคํ าพูดที่ใหกํ าลังใจหรือใหคํ าแนะ
นํ าที่ถูกตอง ไมควรแสดงทาทีไมพอใจ เพราะทํ าใหนักเรียนหมดกํ าลังใจ

     1.3  การเสริมกํ าลังใจ ดวยการยกยองความสามารถ

1.4 การเสริมกํ าลังใจดวยการใหรางวัล แตตองควรระวังอยาใหพร่ํ าเพร่ือ  เพราะจะทํ า
ใหรางวัลไมมีความหมาย

1.5 การเสริมกํ าลังใจ ดวยการยกตัวอยางเปรียบเทียบใหทํ า  เชน การยกตัวบุคคล
สํ าคัญๆ ตางๆ ที่มีความสามารถเอาชนะอุปสรรคไดเพื่อเสริมสรางกํ าลังใจใหแกนักเรียน

1.6 การเสริมกํ าลังใจ ดวยการใหทํ าโจทย ถานักเรียนทํ าถูกก็เปนการเสริมกํ าลังใจ
แตถาไมถูกครูก็ควรแนะนํ าทันที

1.7 การเสริมกํ าลังใจ ดวยการที่ครูสงผลงานที่ตรวจแลวกลับใหนักเรียนเร็วที่สุด เพราะ
นักเรียนตองการทราบผลการกระทํ าของเขา ถาทํ าถูกก็เสริมกํ าลังใจ ถาทํ าผิดก็แกไขใหทันที

1.8 การเสริมกํ าลังใจดวยการบอกจุดประสงคแกนักเรียนวาครูตองการใหทํ าอะไรบาง
ทีนักเรียนอาจจะทํ าถูกแตชา

1.9 การเสริมกํ าลังใจดวยการพยายามทํ าใหนักเรียนรูสึกภาคภูมิใจในผลงานของเขา

2.  ประสิทธิภาพของการเสริมกํ าลังใจ การเสริมกํ าลังใจจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อ

     2.1  การเสริมกํ าลังใจควรจะไดติดตามออกมาทันที เมื่อพฤติกรรมที่ตองการเกิดขึ้น
โดยครูอาจใชวาจาหรือทาทาง

     2.2  การเสริมกํ าลังใจนั้นจะตองสัมพันธกับพฤติกรรมที่ตองการ

2.2 อยาเสริมกํ าลังใจในพฤติกรรมที่ไมตองการ  แตอาจจะมีวิธีการใชคํ าพูดเปนการ
แนะแนวทาง
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จากทักษะการสอนที่กลาวมาแลวขางตน ครูจํ าเปนตองมีเพราะเปนทักษะพื้นฐานซึ่งตองมี
ในกระบวนการสอนเพื่อฝกใหผูเรียนมีนิสัยที่จะดํ าเนินตามกระบวนการนั้นๆ

เทคนิคการสอน

“เทคนิค” หมายถึง ศิลปะ กลวิธี  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับเฉลิมพระ
เกียรติ, 2530: 260)

ยุพิน (2539: 121-122)ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนโดยสรุปไดดังนี้  “เทคนิค” หมายถึง
ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆ ดังนั้นเทคนิคจึงสอดแทรกอยูในขณะที่ดํ าเนินการสอน ไมแยกอยู
โดยอิสระเปนเคร่ืองชวยเสริมการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจเพลิดเพลินสนุกสนานเรียน
คณิตศาสตรดวยความไมเบื่อหนาย ทํ าใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ครูที่มีเทคนิคมัก
จะพยายามหาศิลปะวิธีตางๆ มาชวยสอน เชนการยกตัวอยางไดทันทวงที ยกตัวอยางจากชีวิตประจํ า
วัน ยกตัวอยางจากสิ่งแวดลอมการใชเพลง เกม ปริศนา การตูนหรือคํ าประพันธประเภทรอยกรอง
ก็ถือวาเปนเทคนิคทั้งสิ้น ครูคณิตศาสตรควรจะไดเสาะแสวงหาเทคนิคตางๆ เหลานี้มาเสริมการ
สอนของตน

วิธีการสอน

วิธีการสอนเปนสิ่งสํ าคัญ  และจํ าเปนที่ครูจะตองรู    ซึ่งกลวิธีการสอนก็มีหลายวิธีแตใน
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการสอนแบบอภิปราย   วิธีการสอนแบบใชคํ าถาม และวิธีการสอน
แบบผสม

              วิธีการสอนโดยการอภิปราย

ยุพิน (2539: 56-57) ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบอภิปรายไววา วิธีการสอนแบบอภิปราย
เปนวิธีการสอนที่มุงใหนักเรียนรูจักการทํ างานเปนกลุม นักเรียนจะรวมพลังความคิดเพื่อพิจารณา
ปญหา ชวยกันหาขอเท็จจริง หาเหตุผลแลวรวมกันตอบปญหา วิธีการสอนแบบอภิปรายนี้จะฝก
ใหนักเรียน กลาแสดงออก ฝกการใชเหตุผล ฝกการฟงที่ดี ฝกใหเปนคนมีระเบียบวินัย ตลอดจนมี
ความอดทนที่จะฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและฝกการทํ างานรวมกันตามประชาธิปไตย
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สิริพร (2536: 96) ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบอภิปรายไววาการอภิปรายเปนการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    โดยนักเรียนรวมกันระดมความคิดเมื่อพิจารณาปญหาอยางใด
อยางหนึ่ง ชวยกันคนหาขอเท็จจริงและอภิปรายรวมกันโดยใชเหตุผลเพื่อแกปญหา

ครูจะตองเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับการอภิปราย  และครูจะตองชี้แจงขอปฏิบัติกอนเร่ิม
การอภิปราย  ครูชวยเหลือนักเรียนเทาที่จํ าเปนอาจจะทํ าหนาที่ประสานงานแทนที่ครูจะเปนฝายต้ัง
ปญหาคอยถามนักเรียน    ครูรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและคอยใหกํ าลังใจ  ชวยสรุปความคิด
เห็นของนักเรียนใหกระทัดรัด  ชวยชี้ขอบกพรองของนักเรียนหลังจากการอภิปรายสิ้นสุดลง เพื่อที่
นักเรียนจะไดปรับปรุงตนเองในครั้งตอไป    สํ าหรับนักเรียนควรรับผิดชอบรวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น  พยายามหาเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็นของตนวาทํ าไมตนคิดเชนนั้น   
มีใจกวางรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม

ขอดี  การสอนดวยวิธีการอภิปรายชวยสงเสริมใหนักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นไดฝก
ทักษะการคิด สงเสริมการคนควาหาความรูของนักเรียน  ฝกใหเปนผูพูดและผูฟงที่ดี   สงเสริมการ
เคารพในเหตุผลของผูอ่ืน ฝกความกลาและการทํ างานรวมกันอยางประชาธิปไตยทํ าใหเปนคนเชื่อ
มั่นในตนเอง   ไดเพิ่มพูนทักษะทางภาษา   ไดฝกทักษะความสามารถในการจับประเด็นมาอภิปราย
การโตแยงและซักถาม  มีระเบียบวินัยมีความอดทน รูจักคิดอยางมีเหตุผลและใชวิจารณญาณใน
การคิด

ขอจํ ากัด  กลุมที่จะอภิปรายนั้นจะตองไมใหญจนเกินไป ถานักเรียนไมกลาแสดงความคิด
เห็น ไมรูจักคิด หรือครูเลือกเนื้อหาไมเหมาะสม นักเรียนไมสามารถอภิปรายได หรือมีนักเรียนบาง
คนในกลุมเทานั้นที่อภิปราย การสอนดวยวิธีอภิปรายนี้ก็จะไมประสบผลสํ าเร็จ

              วิธีการสอนแบบใชคํ าถาม

              ยุพิน (2539: 50)ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบใชคํ าถามวาเปนวิธีการสอนที่มุงใหความรูแกผู
เรียน โดยการถามตอบ  ผูสอนจะใชคํ าถามตอเนื่องและไตความคิดไปทีละนอยๆ จนผูเรียนสามารถ
สรุปได

              จุดประสงคของวิธีการสอนแบบใชคํ าถาม
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1.  เพื่อใหผูเรียนรูจักฟงและคิดตามดวยเหตุผล

        2.  เพื่อใหผูเรียนรูจักลํ าดับขั้นความคิด
 
        3.  เพื่อใหผูเรียนสามารถสรุปบทเรียนไดดวยตนเอง
 
        4.  เพื่อใหผูเรียนสนใจในการเรียนเพราะจะตองต้ังใจฟงคํ าถามและคิดตอบในขณะเดียว
กันอีกทั้งยังทํ าใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาอยางรวดเร็วดวย

   ชมนาด (2542: 44)ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบใชคํ าถามและขอควรปฏิบัติไววาวิธีการ
สอนแบบใชคํ าถามเปนวิธีสอนที่ใชการถาม-ตอบ ครูผูสอนจะใชคํ าถามอยางตอเนื่อง  ใหนักเรียน
คิดตามจนสามารถสรุปไดเอง

              ขอควรปฏิบัติในการใชวิธีการสอนแบบใชคํ าถาม

     1.  เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม เชน เนื้อหาที่ไมสามารถแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมได

        2.  ผูสอนจะตองใชคํ าถามอยางตอเนื่อง   ใหผูเรียนสามารถติดตามเปนลํ าดับไปจน
สามารถสรุปได

        3.  ผูสอนจะตองใชคํ าถามอยางถูกตองและเหมาะสม ชัดเจน ไมกํ ากวม คลุมเครือ กอให
เกิดความสับสนตอผูเรียน

 4.  ควรหลีกเลี่ยงคํ าถามนํ า คํ าถามซอนคํ าถาม คํ าถามกวางเกินไป
 
              5.  เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดตอบ ใหความสนใจผูเรียนโดยทั่วถึง สังเกตและ
กระตุนใหผูเรียนสนใจ ติดตามและตอบคํ าถามอยางตอเนื่อง

              6.  ควรวางแผนหรือเตรียมคํ าถามไวลวงหนาใหกํ าลังใจ เสริมแรง สรางความมั่นใจแกผู
เรียน
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              สิริพร (2536: 78-79)ไดกลาวถึงขอดีและขอจํ ากัดของวิธีการสอนแบบใชคํ าถามไวดังตอ
ไปนี้

              ขอดี  สํ าหรับการสอนดวยวิธีน้ีนักเรียนฟงคํ าถามและคิดหาคํ าตอบ   ติดตามการถาม-ตอบ
คิดตามดวยเหตุผลมีลํ าดับขั้นตอนในการคิด  มีความตั้งใจและความสนใจอยางสมํ่ าเสมอ เพราะนัก
เรียนตองต้ังใจฟงคํ าถามของครูแลวคิดหาคํ าตอบ ซึ่งจะชวยทํ าใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว
วิธีสอนแบบนี้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ไมสามารถแสดงไดดวยรูปธรรม

              ขอจํ ากัดเนื้อหาบางเรื่องไมเหมาะกับการเลือกใชวิธีสอนวิธีน้ี การฟงหากนักเรียนไมต้ังใจ
ฟงอยางตอเนื่อง  นักเรียนจะไมเขาใจ  จึงตองอาศัยการตั้งใจฟงคํ าถามของครูอยางสมํ่ าเสมอตลอด
เวลา   ซึ่งทํ าใหเกิดความเบื่อหนายได และถาครูผูสอนใชคํ าถามไมถูกตองหรือในบางครั้งคํ าถาม
น้ันอาจจะยากเกินไป ทํ าใหนักเรียนไมอยากตอบจึงควรใชคํ าถามที่เปนการชี้แนะในบางครั้ง

              วิธีการสอนแบบผสม

              ตามทฤษฎีการสอนนั้นไมสามารถสรุปไดวาวิธีการสอนวิธีใดวิธีหน่ึงจะใชไดผลในการ
ถายทอดความรู เจตคติ และทักษะไดดีที่สุดการที่จะใหเกิดประสิทธิผลในการสอนใหมากที่สุดนั้น
ผูสอนจํ าเปนจะตองใชวิธีผสมผสาน วิธีสอนแบบตางๆ เขาดวยกัน

             ยุพิน (2539: 78) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบผสมวา   เมื่อจะสอนเนื้อหาหนึ่งที่
ใชวิธีการสอนหลายๆ วิธีผสมกัน เชน ใชการสาธิตประกอบคํ าสอน การอธิบายประกอบคํ าถามทั้ง
น้ีเพื่อใหผูเรียนสามารถหาขอสรุปได

    สิริพร (2536: 137) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบผสมวา    เปนวิธีสอนที่นํ าเอาวิธี
สอนตางๆ มาสอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง    เชน   วิธีการสอนแบบสาธิต   วิธีการสอนแบบอธิบาย
และแสดงเหตุผล และวิธีสอนแบบคนพบ ในการพิสูจนวา                  =                            และวิธี
สอนแบบสาธิตและวิธีสอนแบบอุปนัย ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    ขอดี ของวิธีสอนแบบนี้ชวยทํ าใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนได
มีโอกาสรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆ แบบ

a b+( )2 a2 2ab+ b2+
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    ขอจํ ากัด ในการสอนวิธีน้ีครูจะตองเตรียมตัวอยางดีกอนการสอน  ดังนั้นครูจะตองมีเวลา
และใชเวลาในการเตรียมตัวการสอนมากพอสมควร

              เกณฑในการพิจารณาเลือกวิธีสอน

              เนื่องจากวิธีสอนมีหลายวิธี  ทุกวิธีมีประโยชนในการนํ ามาใชสอนทั้งสิ้น ขอสํ าคัญในการ
นํ ามาใชตองเลือกใหเหมาะสมจึงจะไดผล การเลือกวิธีสอนจึงเปนยุทธศาสตรที่สํ าคัญของการสอน

    สุพิน (2538: 72) ไดกลาวถึง เกณฑในการพิจารณาเลือกวิธีสอนดังนี้

    1.  วิธีสอนที่นํ ามาใชเหมาะสมกับความสามารถ   ความรูในเนื้อหาวิชาและความ   สนใจ
ของครูวิธีใดก็ตามถาครูเห็นวานํ ามาใชไดผล  ครูมีความพอใจในการน ํามาใชก็ควรใชวิธีน้ัน  ถาครู
ยังไมมั่นใจ ไมรูสึกสนุก มองไมเห็นแนวทางที่ดีพอ ก็ไมควรนํ าวิธีน้ันมาใชสอน    เพราะจะไมเกิด
ผลดีทั้งนักเรียนและครู และจะทํ าใหนักเรียนเสื่อมศรัทธาในครูผูสอนไปดวย

    2.  วิธีสอนที่ครูพิจารณาเลือกมาใชน้ัน    ตองเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
วิธีสอนบางวิธีเหมาะสมกับเด็กบางวัยเทานั้น    ครูจะตองพิจารณาดูวา    วิธีสอนที่ครูพิจารณา
เลือกมาใชสอนเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของเด็กที่ครูจะสอนหรือไม เชนวิธีสอนแบบบรรยาย
นานๆ ไมเหมาะกับเด็กชั้นประถม เปนตน

    3.  วิธีสอนที่นํ ามาใช น้ันตองพิจารณาใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคของการสอน
เชน ครูกํ าหนดจุดประสงคใหนักเรียนสามารถทํ างานเปนกลุมได    รูจักแกปญหารวมกัน ครูควรใช
วิธีสอนแบบแกปญหา   ครูจะตองพิจารณาลักษณะวิชา แตละตอนของ  เนื้อหาวิชามุงใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูทางดานพุทธพิสัย  จิตพิสัย  หรือทักษะพิสัย ครูตองพิจารณาเลือกวิธีสอนตางๆ ให
เหมาะสม  ในอันที่จะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กํ าหนดซึ่งครูจะกํ าหนดจุด
ประสงคไวดีเลิศเพียงใดก็ตาม  ถาครูไมมีวิธีการที่ดีในการที่จะใหบรรลุจุดประสงค จุดประสงคก็
ไมไดผลดีเทาที่ควร  วิธีสอนจึงเปนสิ่งสํ าคัญในอันที่จะใหบรรลุตามจุดประสงค

    4.  วิธีสอนตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับวัน เวลา และสถานที่ที่จะใชสอน เชน
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วิธีสอนที่ตองใชเวลามาก  แตครูมีเวลาจํ ากัดก็ไมเหมาะที่จะนํ ามาใช หรือครูจะใชวิธีสอนแบบ
สาธิตแตสถานที่สอนไมเหมาะ นักเรียนไมสามารถมองเห็นการสาธิตไดอยางทั่วถึง  วิธีสอนแบบ
สาธิตก็ไมเหมาะ

             5.  เลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับอุปกรณกับสภาพแวดลอม นักเรียนจะเรียนได
ผลดีจากอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น หาไดงาย   การสํ ารวจคนหาอุปกรณตางๆ ที่มีอยูในโรงเรียนและ
ชุมชนจึงเปนสิ่งสํ าคัญ     ครูตองพิจารณาเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับอุปกรณตางๆ ใหเกิดผล
การเรียนรูอยางเต็มที่  นอกจากนี้ยังเปนการฝกใหนักเรียนสนใจและสังเกตสิ่งแวดลอมของตนยิ่ง
ขึ้นดวย

สื่อการเรียนการสอน

    ความหมายของสื่อการเรียนการสอน

    สิริพร (2536: 49) ไดกลาววาสื่อการเรียนการสอน หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เปนตัวกลางใน
การนํ าความรูไปสูนักเรียน     และทํ าใหการเรียนการสอนนั้นดํ าเนินไปตามวัตถุประสงคที่กํ าหนด
ไวเปนอยางดี สื่อการเรียนการสอนมีหลายชนิด   ไดแก   เอกสารแนะแนวทาง ชุดการเรียนการสอน
รายบุคคล   แผนภาพ  แผนภูมิ  สไลด   เทปบันทึกเสียง  โทรทัศน   ฟลมสตริป    ภาพยนตร  เกม
ปริศนา  กระดานดํ า  ตัวนักเรียน เปนตน   ดังนั้นครูคณิตศาสตรที่ดีจึงจํ าเปนตองรูจักใชสื่อการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียนเพราะการใชสื่อการเรียนการสอนสามารถชวยอธิบาย
สิ่งที่เปนนามธรรมไดมาก  และชวยครูในการจัดประสบการณใหกับนักเรียนไดหลายรูปแบบตลอด
จนชวยเสริมสรางความเขาใจใหกับนักเรียนในการเรียนเนื้อหาตางๆทํ าใหนักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนมากขึ้น   และชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

    ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

    ยุพิน และ อรพรรณ (2536: 16-17) ไดแบงประเภทของสื่อการเรียนการสอนไวดังนี้

 1.  วัสดุ แยกออกดังนี้

             1.1  วัสดุประกอบการสอนประเภทสิ่งพิมพ    ไดแก    หนังสือเรียน   คูมือครู    เอกสาร
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ประกอบการสอน  โครงการสอน  วารสาร  จุลสาร  หนังสืออานประกอบ  หนังสืออุเทศน
บทเรียนแบบโปรแกรม  เอกสารแนะแนวทาง ฯลฯ

     1.2  วัสดุประดิษฐ เปนสิ่งที่ครูสามารถทํ าดวยตนเอง    อาจจะใชกระดาษ ไม พลาสติก
และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งครูนํ ามาประดิษฐขึ้น   เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน  เชน  ใชกระดาษทํ ารูป
ทรงตางๆ หรือ  ภาพเขียน   แผนโปรงใส  ภาพถาย   แผนภูมิ   บัตรคํ า   กระเปาผนัง
แผนภาพพลิก   กระดานตะปู  กระดานผาสํ าลี  ชุดการเรียนการสอน

                   การประดิษฐสื่อการเรียนการสอนดวยไม   พลาสติก   สามารถที่จะทํ าไดมากมาย
ทั้งนี้จะตองศึกษาจากเนื้อหาคณิตศาสตรวา จะทํ าอยางไรจึงเหมาะสม นอกจากนั้นยังมี              
เทปโทรทัศน และคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน (computer  assisted  instruction)

     1.3  วัสดุถาวรไดแก  กระดานดํ า  กระดานนิเทศ  กระดาษกราฟ  ของจริง  ของจํ าลอง
ของตัวอยาง  โปสเตอร  แผนที่  แผนเสียง  ฯลฯ

1.4   วัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก  ชอลก ฯลฯ

2.  อุปกรณ  เปนสื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องมือ    เชน    เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
เคร่ืองฉายสไลดและฟลมสตริป   เคร่ืองบันทึกเสียง   เคร่ืองเลนจานเสียง   เคร่ืองเทปบันทึกภาพ
เคร่ืองรับวิทยุ  เคร่ืองฉายภาพทึบ  เคร่ืองรับโทรทัศน  เคร่ืองสอน ( teaching  machine)
เคร่ืองฉายภาพยนตร

3.  กิจกรรม  การจัดกิจกรรมตางๆ ก็ถือวาเปนสื่อการเรียนการสอนทั้งสิ้น   เชน            
การทดลอง  การสาธิต  การจัดนิทรรศการ  การเลนละคร  การทํ าโครงการ  การศึกษานอกสถานที่
การแสดงบทบาทสมมุติ    การเลาเร่ือง   การรองเพลง   การใชคํ าประพันธประเภทรอยกรอง    
การใชเกมปริศนา  การตูน  กลลวง

              4.  สื่อการเรียนการสอนจากสิ่งแวดลอม  เปนสื่อการเรียนการสอนที่หาไดงายเพราะอยู
รอบๆ ตัวเรา   เมื่อเขาไปในชั้นเรียนครูอาจจะใชแผนกระเบื้องยางสอนการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส หรือกระดานดํ า  ประตูหนาตาง สมุด  หนังสือก็เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทั้งสิ้นผูที่เปนครูควรจะ
นํ าสิ่งที่อยูรอบตัวนักเรียนมาใชเปนสื่อการเรียนการสอน
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ข้ันตอนการใชสื่อการเรียนการสอน

             Brown et al.  (1985 อางถึงใน กิดานันท, 2540: 89-90) การใชสื่อการสอนนั้นอาจจะใช
เฉพาะขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุกขั้นตอนก็ไดดังนี้

             1.  ขั้นนํ าเขาสูบทเรียน   เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กํ าลังจะเรียนนั้น
สื่อที่ใชในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่แสดงเนื้อหากวางๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนในครั้งกอนยังมิใชสื่อ
ที่เนนเนื้อหาอยางเจาะลึกอยางแทจริง อาจเปนสื่อที่เปนแนวปญหาหรือเพื่อใหผูเรียนคิด และควร
เปนสื่อที่งายตอการนํ าเสนอในระยะเวลาอันสั้น เชน ภาพ บัตรคํ า หรือบัตรปญหา เปนตน

              2.  ขั้นดํ าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนขั้นสํ าคัญในการเรียนเพราะเปน
ขั้นที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ต้ังไว  ผูสอนตองเลือกสื่อใหตรงกับ
เนื้อหาและวิธีสอนหรืออาจจะใชสื่อผสมก็ได แตตองมีการจัดลํ าดับขั้นตอนการใชสื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน การใชสื่อในขั้นนี้จะตองเปนสื่อที่เสนอความรูอยางละเอียด       
ถูกตองและชัดเจนแกผูเรียน เชน ภาพยนตร สไลด แผนโปรงใส  แผนภูมิ  วีดิทัศน  เทปเสียง   หรือ
ชุดการเรียน เปนตน

              3.  ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติซึ่งจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรงแกผูเรียนเพื่อให
ผูเรียนไดทดลองนํ าความรูดานทฤษฎีหรือหลักการที่เรียนมาแลวไปใชแกปญหาในขั้นฝกหัด
โดยการลงมือฝกปฏิบัติเอง   สื่อในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิด
โดยผูเรียนเปนผูใชสื่อเองมากที่สุด เชน ภาพ บัตรปญหา เทปเสียง สมุดแบบฝกหัด หรือ
ชุดการเรียน เปนตน

             4.  ขั้นสรุปบทเรียน เปนขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการยํ้ าเนื้อหาบทเรียน ใหผูเรียนมี
ความเขาใจที่ถูกตอง และตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวดวย   ขั้นสรุปนี้ควรใชเพียงระยะเวลาสั้นๆ
เชนเดียวกับขั้นนํ า    สื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหาสํ าคัญทั้งหมดโดยยอและใชเวลานอย
เชน   แผนภูมิ  แผนโปรงใส เปนตน

              5.  ขั้นประเมินผลผูเรียน    เปนการทดสอบวาผูเรียนสามารถเรียนรูหรือเขาใจในสิ่งที่เรียน
ไปถูกตองมากนอยเพียงใด และบรรลุตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ต้ังไวหรือไม สื่อในขั้นการ
ประเมินผลนี้มักจะเปนคํ าถามจากเนื้อหาบทเรียน  โดยอาจมีภาพประกอบดวยก็ได  อาจจะนํ าบัตร
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คํ าหรือสื่อตางๆ ที่ใชในขั้นกิจกรรมการเรียนมาถามอีกคร้ังหนึ่ง และอาจเปนการทดสอบโดยการ
ปฏิบัติจากสื่อหรือการกระทํ าของผูเรียนเพื่อทดสอบดูวาผูเรียนนั้นสามารถที่จะมีทักษะจากการ
ปฏิบัติอยางถูกตองครบถวนหรือไม

              การใชสื่อประกอบการเรียนการสอน เปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอน      ดังนั้น
ครูตองเห็นความสํ าคัญของการใชสื่อ และสามารถใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม นอกจากนี้หลังจาก
ครูใชสื่อแลวตองรูจักเก็บรักษาสื่อใหเปนระเบียบและรูจักประเมินการใชสื่อเพื่อนํ ามาปรับปรุงจน
สามารถใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ

              เอกสารฝกหัด

              สิริพร (2536: 161) ไดกลาววาเอกสารฝกหัดเปนสิ่งสํ าคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเปนการฝกฝน  การทบทวน   การทํ าความเขาใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น การฝกทักษะดวยวิธีน้ีเปน
สิ่งจํ าเปนอยางยิ่ง

              ยุพิน (2539: 159) ไดกลาวถึงเอกสารฝกหัดวาการเขียนเอกสารแนะแนวทางถาไมมีตัว
อยางนํ า เราจะเขียนวาเปนเอกสารฝกหัด ซึ่งมีวิธีการใชดังนี้

             1.  ใชระหวางการดํ าเนินการสอนโดยครูแจกเอกสารฝกหัดไปแลวครูใชคํ าถามประกอบ
การอธบิายใหนักเรียนทํ าไปพรอมๆ กับครู    ครูอาจเขียนกระดานดํ าประกอบ นักเรียนก็ทํ าไปใน
เอกสารฝกหัด   การใชเอกสารฝกหัดจึงเหมาะสมมากในเนื้อหาระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเนื้อหาสํ าหรับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะจะไดเนื้อหามากและประหยัดเวลา

             2.  ใชเปนแบบฝกหัดหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูจนหาขอสรุปได

              ลักษณะของแบบฝกหัด

ยุพิน และ อรพรรณ (2536: 47-53)    ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดซึ่งอาจสรุปไดวา
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่จะตองฝกทักษะใหมาก     ครูผูสอนควรหาแบบฝกหัดแปลกๆ มาให
นักเรียนทํ า เพราะแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนที่ซํ้ าๆ กัน อาจทํ าใหนักเรียนเบื่อแบบฝกหัดที่ใช
กันอยูทั่วไป  มีหลายรูปแบบ เชน แบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนจะมีรูปแบบในการจัดทํ าที่
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สอดคลองกับเนื้อหา สวนแบบฝกหัดที่สรางขึ้นจะเปนแบบฝกหัดเพื่อเราความสนใจนักเรียนไดคิด
คํ านวณ เกิดความสนุกสนานและสามารถหาคํ าตอบไดรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดที่จัดทํ าอยู
ในรูปแบบอื่นๆ อีกเชน แบบฝกหัดที่เขียนอยูในรูปคํ าประพันธประเภทรอยกรอง แบบฝกหัดในรูป
แบบทดสอบ แบบฝกหัดในรูปบทเรียนแบบโปรแกรม

              เนื่องจากแบบฝกหัดเปนแบบฝกสํ าหรับใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดคํ านวณ  และการ
แกปญหานักเรียนจะตองสรุปความคิดรวบยอดไดกอนจึงจะสามารถทํ าแบบฝกหัดได ซึ่งมีลักษณะ
แตกตางกันเอกสารแนะแนวทาง เพราะเอกสารแนะแนวทางใชประกอบการสอนเพื่อใหนักเรียน
เกิดความคิดรวบยอด ถานักเรียนทํ าตามลํ าดับขั้นตอนก็จะเขาใจ สามารถสรุปความคิดรวบยอดและ
ทํ าแบบฝกหัดที่กํ าหนดได

             หลักในการทํ าแบบฝกหัด

              ฉวีวรรณ (2537: 10) ไดกลาวถึงหลักในการทํ าแบบฝกหัดดังนี้

             1.  การทํ าแบบฝกหัดจะตองทํ าหลังจากที่นักเรียนเขาใจบทเรียนแตละเร่ืองแลว และเมื่อ
เรียนไปหลายๆ บทเรียนแลว ก็ควรทํ าแบบฝกหัดรวมอีกคร้ังหนึ่ง แตไมควรมากเกินไป

             2.  นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน การฝกจะตองมีความแตกตางกันมากนอยตาม
ความเหมาะสม

             3.  นักเรียนควรรูผลของการทํ าแบบฝกหัด ครูควรตรวจแบบฝกหัดทุกคร้ังที่ใหนักเรียนทํ า
เพื่อชวยใหนักเรียนต้ังเปาหมายในการทํ าแบบฝกหัดใหดียิ่งขึ้น เปนการประเมินผลนักเรียนและ
เปนการประเมินครูดวยในตัว

             4.  ระยะเวลาที่ทํ าแบบฝกหัดควรเปนชวงสั้นๆ และใหทํ าดวยความสนใจ บางครั้งอาจจะ
ใหนักเรียนคิดดวยกันเพื่อยั่วยุใหนักเรียนทํ างานไดดียิ่งขึ้น

             5.  การทํ าแบบฝกหัด โดยใชอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอน    ควรจะใชในระยะเริ่มตน
ทํ าแบบฝกหัด   เพื่อใหนักเรียนที่ยังไมมั่นใจในการคิดหาคํ าตอบยังไมได ขั้นตอมาครูจะตองหาทาง
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ลดการใชอุปกรณของนักเรียนใหนอยลง หรือไมใชเลยเพื่อใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดดวยความมั่น
ใจยิ่งขึ้น

 การวัดและประเมินผล

              วิธีการประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชหนวยการเรียนเปนวิธี
การที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาที่แทจริงของนักเรียน    และยังเปนขอมูลที่
สํ าคัญที่สามารถนํ าไปใชในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดีดวย  การวัดประเมิน
ผลควรใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย และสามารถวัดความสามารถของนักเรียนไดทุกดาน ทั้งดาน
อารมณ สังคมและสติปญญามีแนวทางในการประเมินดังนี้

              การประเมินตามสภาพจริง

              การประเมินตามสภาพจริงหมายถึงกระบวนการ สังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจาก
งานและวิธีการที่นักเรียนทํ า เพื่อเปนพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็ก
เหลานั้นจะไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน
ในการทํ างานของนักเรียน   ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติ
ในสภาพจริง ในการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลางเปนผูคนพบและผูผลิตความรู นักเรียนได
ฝกปฏิบัติจริง และเนนพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสนองจุดประสงคของหลักสูตรและความ
ตองการของสังคมไดเปนอยางดี  โดยการประเมินผลตามสภาพจริงจะใหความสํ าคัญกับการ
พัฒนาการและความตองการความชวยเหลือและการประสบความสํ าเร็จในการเรียนของนักเรียนแต
ละคนมากกวาการใหคะแนนผลผลิตจะวัดผลโดยตรงในสภาพการแสดงออกจริงในเนื้อหาวิชาและ
มีความตอเนื่องในการใหขอมูลในเชิงคุณภาพที่เปนประโยชนตอครูผูสอนไดใชเปนแนวทางการจัด
กิจกรรมการสอนใหเหมาะสม (จิราภรณ , 2540: 27), (สุวิทย , 2543: 22)

              ลักษณะสํ าคัญของการประเมินตามสภาพจริง

 1.  เปนการประเมินที่กระทํ าไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู
ของนักเรียนซึ่งสามารถทํ าไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งที่โรงเรียน บาน ชุมชน

2.  เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ
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        3.  เนนการพัฒนานักเรียนอยางเดนชัด และใหความสํ าคัญกับการพัฒนาจุดเดนของ
นักเรียน

        4.  เนนการประเมินตนเองของนักเรียน
 
        5.  ต้ังอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง
 

6.  ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดานทั้งที่โรงเรียน  บาน
 และชุมชนอยางตอเนื่อง

7.  เนนคุณภาพของผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการความรู ความ
สามารถหลายๆ ดานของผูเรียน

8.  เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะความคิดที่ซับซอน)  เชน   การ
วิเคราะห การสังเคราะห

9.  สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม  สงเสริมและอํ านวยความสะดวกในการ
เรียนรูของนักเรียนและนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข

10.  เนนการมีสวนรวมระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง

              วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินตามสภาพจริง

              การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของนักเรียน (performance and process)          
มีวิธีการและเครื่องมือที่ใชหลายประการ เชน

              1.  การสังเกต คือ การเฝาดูนักเรียนตลอดเวลา    การสังเกตนักเรียน  เปนสวนหนึ่งที่สํ าคัญ
ในระหวางการสอนของครู จากการสังเกตของครูจะสามารถเห็นพฤติกรรมของนักเรียนเปนราย
บุคคล หรือ   ความสัมพันธระหวางกลุม    สะทอนความสามารถในดานความรู   ทักษะ   ความรูสึก
และคุณลักษณะ   ครูจะเขาใจไดดีเมื่อเร่ิมตนสังเกตนักเรียนและสามารถมองเห็นความเจริญเติบโต
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และพัฒนาการในดานตางๆ ไดชัดเจน    โดยการศึกษาขอมูลการสังเกตนํ าไปสรุปความเห็นเกี่ยว
กับนักเรียนได การสังเกตมี 2 วิธี คือ

                   1.1  การสังเกตอยางไมต้ังใจ   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อครูอยูทามกลางกลุมนัก
เรียนที่กํ าลังทํ างานและกิจกรรมตางๆ       ครูตองสังเกตการเคลื่อนไหวของนักเรียน ดูกิริยาทาทาง
การเดิน การรวมมือ ความคลองแคลว ความอดทน     การใชอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ในระหวางการ
เรียนและทางเลือกของนักเรียนเพื่อการเรียนรู การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและคนอื่นๆ ซึ่งการสังเกต
อยางไมเปนระบบเกิดขึ้นไดตลอดเวลาเมื่อครูมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนจะชวยใหไดขอมูลที่มีคุณคา
ที่จะรูวานักเรียนแตละคนสามารถทํ าอะไรและเปนแนวทางใหครูไดจัดประสบการณที่เหมาะสมให
กับนักเรียนได

                   1.2  การสังเกตแบบตั้งใจ   มีจุดเนนที่จะสังเกตโดยครูมีแบบฟอรมที่ไดเตรียมการไว
แลว เชน แบบสํ ารวจรายการ แบบมาตรฐานประมาณคา การบันทึกพฤติกรรมอ่ืนๆ สํ าหรับทํ าการ
บันทึกขอมูลการสังเกตอยางเปนระบบ

                   ทั้งนี้ในการสังเกตแบบไมต้ังใจ    ถาไดจัดทํ าแบบฟอรมสํ าหรับบันทึกการสังเกตก็จะ
เปนประโยชนอยางยิ่ง ซึ่งเทคนิคตางๆ ที่ใชในการสังเกตจะชวยใหครูไดเขาใจพัฒนาการและการ
เรียนรูของนักเรียน

             2.  การใชแบบบันทึกพฤติกรรม  วิธีการนี้เปนการชวยเสริมวิธีการสังเกตใหมีความสมบูรณ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพราะเปนการชวยครูรวบรวมบันทึกพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตอยาง
มีระบบมีหลักฐานทํ าใหครูสามารถวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมที่เปนปญหาไดชัดเจนวามีความถี่
ของปญหามากนอยเพียงใด    อะไรเปนปญหามากที่สุด   มีปจจัยอะไรมารวมดวย   ความสมํ่ าเสมอ
และตอเนื่องในการบันทึกจึงเปนเร่ืองสํ าคัญที่จะชวยใหครูไดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน
ไดดียิ่งขึ้น

             3.  การตรวจผลงาน  ซึ่ง เพ็ญจันทร (2542: 292)  ไดกลาวถึงการตรวจผลงานวา เปนการนํ า
ผลงานของนักเรียนมาตรวจโดยการจัดลํ าดับคุณภาพของงานโดยปกติจะมี 3-5 อันดับ คือดีมาก ดี
ปานกลาง พอใช ตองปรับปรุงผลงานที่ถือวาเปนสิ่งสํ าคัญที่แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน
ดังนั้นครูควรเก็บผลงานของนักเรียนแตละคนไวเพื่อนํ ามาเปรียบเทียบวา การทํ างานของนักเรียน
แตละคร้ังนั้นมีพัฒนาการการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
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              การตรวจผลงานจะชวยประเมินไดทั้งความสามารถของนักเรียนและของครู ในดานนัก
เรียนจะชวยใหทราบความสามารถของตนเองวา  เร่ืองใดมีความเขาใจถูกตองดีแลว  เร่ืองใดยังเขา
ใจผิดอยูจะไดแกไขใหถูกตอง    ดังนั้นผลงานของนักเรียนจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการตรวจ
ในดานผูสอนจะชวยใหประเมินเทคนิควิธีสอนของตนเองไววา     การสอนทํ าใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจไดดีเพียงไร ถาไมประสบความสํ าเร็จจะไดหาหนทางแกไขตอไป

             4.  การประเมินตนเอง ซึ่ง สํ าราญ (2540: 30) ไดกลาวการประเมินตนเองวาเปนกระบวน
การที่กอใหเกิดสารสนเทศที่ใชในการตัดสินใจ  เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนางานใหมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น โดยใหผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินผลงานตนเอง เปนวิธีการที่ทํ าใหผูถูกประเมินไดขอมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองได

             5.  แบบทดสอบ   เปนเคร่ืองมือสํ าหรับการวัดและประเมินผลที่จะทํ าใหครูมองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของนักเรียนไดอยางชัดเจน      ผลที่ไดจากการใชแบบทดสอบจะอยู
ในรูปคะแนน  ซึ่งเปนคํ าตอบที่แสดงถึงความสามารถในการเรียนรูและประสบการณของนักเรียน
ซึ่งเปนการงายและสะดวกในการรายงานผลตอผูปกครอง   เชน แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบ
ทดสอบแบบเติมคํ า แบบทดสอบแบบอัตนัย เปนตน

วิธีการสอนโดยใชการบูรณาการ

ความหมายของการบูรณาการ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 634)   ไดกลาวถึงความหมายของบูรณาการไว
วา    “บูรณาการรวมหนวย น. การนํ าหนวยที่แยกๆ กันมารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน”

นอกจากนั้นยังไดมีผูใหคํ านิยามและความหมายของคํ าวาบูรณาการไวหลากหลายดังเชนที่
ถวัลย, ณิชนันทน และ อาภรณ (2546: 18-67) ไดกลาวไวดังตอไปนี้

ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาวไววา     “การบูรณาการ
เปนการจดัการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจและทักษะ ในศาสตรหรือวิชาตางๆ มากกวา   1 วิชา
ขึ้นไปรวมเขาดวยกันภายใต เร่ืองราวของโครงการ หรือ กิจกรรมเดียวกัน  เพื่อแกปญหา หรือ
แสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง”
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นาย  ถวัลย   มาศจรัส   นักวิชาการศึกษา  8   สํ านักมาตรฐานการศึกษา  ไดกลาวไววา
“การบูรณาการเปนการนํ าหนวยการเรียนรูที่แยกยอยจากกันแตมีความสัมพันธกันจากกลุมสาระ
การเรียนรูกลุมเดียวกัน และกลุมสาระการเรียนรู ทั้งจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มารวมเปนองคความรูที่สมบูรณเพื่อการจัดการเรียนรูสํ าหรับผูเรียน
ในแตละระบบการศึกษา”

จากที่กลาวมาอาจจะสรุปไดวาคํ าวา  “บูรณาการ”  มีความหมายไดสองนัย  คือ ความหมาย
โดยทั่วไปและความหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร

1.  ความหมายโดยทั่วไป

     “ บูรณาการ” หมายถึง การทํ าใหสมบูรณ กลาวคือ ทํ าใหหนวยยอยๆ ที่มีความสัมพันธ
กันรวมทํ าหนาที่อยางผสมกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตัว

2.  ความหมายเฉพาะ

     “บูรณาการ” หมายถึง การนํ าเอาศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมา
ผสมผสานเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่พัฒนาหรือดํ าเนินการดวยวิธีบูรณาการแลว     เรียกวา   “หลักสูตรบูรณาการ”
(integrated curriculum)   คือ   หลักสูตรที่นํ าเอาเนื้อหาของวิชาตางๆ มาหลอมรวมเขาดวยกัน
ทํ าใหเอกลักษณของแตละรายวิชาหมดไป เกิดเปนเอกลักษณใหมของหลักสูตร

การเรียนการสอนที่ดํ าเนินการดวยวิธีบูรณาการ    เรียกวา การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(integrated instruction) คือเนนที่องครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละวิชา และเนนที่
การเรียนรูของผูเรียนเปนสํ าคัญยิ่งกวาการบอกเนื้อหาของครู

ซึ่งสอดคลองกับที่ วัฒนาพร (2542: 51) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ไววา
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“บูรณาการ”   หมายถึง   การนํ าศาสตรตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสาน
กันเพื่อประโยชนในการดํ าเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจึงเปนการนํ าเอาความรู
สาขาวิชาตางๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธกัน   เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะเนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา
และเนนไปที่การสรางความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยตัวครู

ประเภทของการสอนแบบบูรณาการ

สํ านักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 7)ได
กลาวถึงประเภทของการสอนแบบบูรณาการวามีอยู 2 แบบ  คือ  การบูรณาการภายในวิชา และการ
บูรณาการระหวางวิชา  การบูรณาการภายในวิชามีจุดเนนอยูภายในวิชาเดียวกัน สวนการบูรณาการ
ระหวางวิชาเปนการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตรตางๆ ต้ังแต 2 สาขาวิชาขึ้นไป ภายใตหัวเร่ือง (theme)
เดียวกัน  เปนการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจและทักษะในศาสตรหรือความรูในวิชาตางๆ มาก
กวา 1 วิชาขึ้นไป เพื่อการแกปญหา หรือ แสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การเชื่อม
โยงความรูและทักษะระหวางวิชาตางๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง ไมใชเพียงผิวเผิน
และมีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตจริงมากขึ้นการสอนที่สัมพันธเชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากหลายๆ
สาขาวิชาเขาดวยกันมีประโยชนหลายอยาง ที่สํ าคัญที่สุดคือชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรู
(transfer of  learning) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหนักเรียนเชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริงไดและในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของจริงภายนอกหองเรียน
เขากับสิ่งที่เรียนได ทํ าใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่ตนเรียนมีประโยชนหรือนํ าไปใชในชีวิตจริงได

การสอนแบบบูรณาการทั้งสองแบบมีหลักการเชนเดียวกัน  กลาวคือมีการกํ าหนดหัวเร่ือง
ที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดตางๆ  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่ผูเรียนจะตอง
ศึกษาและลงมือปฏิบัติ

หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

สํ าลี และ คณะ(2544: 27-28) ไดกลาวถึงหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการไวดังนี้

1.  เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมอยางรอบดาน (รางกาย สติปญญา สังคมและ
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อารมณ) ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึงและมากที่สุด
เทาที่จะทํ าได การที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูกระทํ าจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรน
ที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา กิจกรรมที่จัดจึงควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้

            1.1  ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะหนึ่งเปนระยะๆ เหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของผูเรียน

     1.2  มีประเด็นทาทายใหผูเรียนไดคิด เปนบทเรียนที่ไมยากหรืองายเกินไปเหมาะสม
กับวัยและความสามารถของผูเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดหรือทํ าเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง

     1.3  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคล หรือสิ่งแวดลอมรอบตัว

   1.4  สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน  เกี่ยวของกับชีวิต   ประสบการณและความ
เปนจริงของผูเรียน

2.  ยึดการบูรณาการวิชาเปนสํ าคัญโดยนํ าเอาวิชาตางๆ ทั้งภายในวิชาเดียวกันหรือระหวาง
วิชามาเชื่อมโยงหรือบูรณาการเขาดวยกันใหเปนองคความรูแบบองครวม     เพื่อผูเรียนจะไดเรียนรู
หลายอยางไปพรอมๆ กัน

3.  ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สํ าคัญ   โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกันในกลุมและ
พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูลตางๆ เหลานี้จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนและผูอ่ืน   และจะไดปรับตัวใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนได

4.  ยึดการคนพบตัวเองเปนวธิีการสํ าคัญ        โดยครูผูสอนพยายามจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนไดคนหาคํ าตอบดวยตนเอง ทั้งนี้เพราะการคนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองนั้น
ผูเรียนมักจะจดจํ าไดดีและมีความหมายโดยตรงจากผูเรียน รวมทั้งเกิดความคงทนของความรู

5.  เนนกระบวนการควบคูไปกับผลงานโดยการสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหถึงกระบวน
การตางๆ ที่ทํ าใหเกิดผลงานมิใชมุงแตพิจารณาผลงานแตอยางเดียว      
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6.  เนนการนํ าความรูไปประยุกตใชหรือใชในชีวิตประจํ าวัน  โดยใหผูเรียนไดมีโอกาส
คิดหาแนวทางที่จะนํ าความรูความเขาใจไปใชในชีวิตประจํ าวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ
จริงและพยายามติดตามผลการปฏิบัติของผูเรียน

7.  เนนการเรียนอยางมีความสุขและมีความหมาย   โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวมเรียนรู
อยางมีความสุข อิสระ ใหมีความหมายตอการดํ าเนินชีวิตอยางยั่งยืน

8.  เนนการเปนคนดีและมคีุณคาโดยสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมในการดํ าเนินชีวิตเปน
  คนดี  มีคุณคาตอสังคม ประเทศชาติ เห็นคุณคาของสรรพสิ่ง หรือสวนรวมมากกวาสวนตน

 บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

สํ าลี และ คณะ (2544: 28-29) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของครูในการเตรียมการและ
ดํ าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการดังตอไปนี้

1.  ทํ าการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเร่ืองที่จะสอน ซึ่งการศึกษาหลักสูตรนั้นจะตอง
ศึกษาถึงการบูรณาการกับวิชาตางๆ ดวยเพื่อที่จะไดนํ าเนื้อหามาบูรณาการกัน

2.  การเตรียมแหลงขอมูล  ครูจะตองเตรียมแหลงขอมูล ความรูใหพรอมเพราะครูจะเปน
 ผูคอยอํ านวยความสะดวกแกผูเรียน ดังนั้นครูอาจเตรียมโดยการทํ าสื่ออุปกรณ ใบความรูเปนตน

3.  การจัดทํ าแผนการสอน   กอนทํ าการสอนทุกคร้ังจะตองมีการวางแผนการสอนและ
เตรียมการสอนดวยการจัดทํ าแผนการสอน

4.  การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ ไมวาจะเปนการเรียนการสอนดวยวิธีใดก็จะตองมีการ
เตรียมสื่อและอุปกรณกันทั้งนั้น บทบาทของครูตรงน้ีจึงคือการเตรียมสื่อเพื่ออํ านวยความสะดวก
แกการเรียนของผูเรียน

5.  เตรียมการวัดผลประเมินผล     เมื่อมีการเรียนการสอนก็ตองมีการวัดและประเมินผล
ดังนั้นครูจะตองเตรียมเคร่ืองมือสํ าหรับการวัดและประเมินผลดวย
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6.  การเปนผูชวยเหลือใหคํ าแนะนํ าปรึกษา   ครูตองทํ าตัวเสมือนพอแมพี่ที่มีน้ํ าใจคอยให
ความชวยเหลือตลอดเวลาเรียน

7.  การเปนผูสนับสนุนและเสริมแรง    ครูเปนผูคอยสนับสนุน และเสริมแรงใหผูเรียนได
เรียนอยางมีที่พึ่งและมีครูคอยใหกํ าลังใจ

8.  การเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรม ครูตองมีสวนรวมในกิจกรรมโดยทํ าเสมือนวาตนเปน
เพียงผูเรียนคนหนึ่งเทานั้น

9.  การเปนผูใหขอมูลยอนกลับ  ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียน พฤติกรรมการเรียนและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูเรียน

10.  การเปนมิตรหรือสรางบรรยากาศที่อบอุน ครูตองคอยเปนมิตรคอยใหความชวยเหลือ
อยางอบอุนแกผูเรียน

 บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

สํ าลี และ คณะ (2544: 29) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูเรียนในการเตรียมการและ
ดํ าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการดังตอไปนี้

1.  มีสวนรวมในการเรียน  ทั้งดานรางกาย  จิตใจและคิดในทุกๆ สถานการณที่กํ าหนดให
อยางเปนธรรมชาติเหมือนสถานการณในชีวิตจริง

2.  ศึกษาคนควาปฏิบัติดวยตนเองทุกเร่ืองราว เพื่อใหเกิดการเรียนรู

        3.  ดํ าเนินการเรียนดวยตนเองเพื่อใหการเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน ต่ืนเตน มีชีวิตชีวา
และทาทายอยูตลอดเวลา

       4.  เรียนทั้งในหองเรียน (class) และในสถานการณจริง (reality)  เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคม
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        5.  กระฉับกระเฉง วองไว ในการมีสวนรวมอยางแทจริง
 

       6.  ทํ างานดวยความรวมมือรวมใจทั้งแบบเดี่ยว เปนคู หรือกลุมดวยความเต็มใจและดวย    
เจตคติที่ดีตอกัน

       7.  ตอบคํ าถามสํ าคัญหรือคํ าถามหลัก (key questions) ที่กํ าหนดจากประสบการณของตน
เอง หรือประสบการณในชีวิตจริง

       8.  มีความสามารถในการแกปญหา คิดริเร่ิมสิ่งใหมที่เปนประโยชน

        9.  มีความสามารถในการสื่อสาร เชน  ฟง  พูด  อาน  เขียน มีทักษะทางสังคมรวมทั้งมี
มนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนในกลุม ในหองเรียนและกับครู

             10.  สามารถสรางความรู (construct)  ดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่มีความหมายและสามารถ
นํ า ไปใชในชีวิตประจํ าวันได

การออกแบบหนวยการเรียนแบบบูรณาการโดยใชสาระเปนฐานความคิด

ในการออกแบบหนวยการเรียนของรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมา
พัฒนารายวิชา คณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชการออก
แบบหนวยการเรียนแบบบูรณาการโดยใชสาระเปนฐานความคิดซึ่ง   นาตยา (2546: 80-84) ได
กลาวถึงการออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระเปนฐานความคิดไวดังนี้

ในยุคของการศึกษาตามมาตรฐาน (standard based education) ทุกกลุมสาระจะมีการ
กํ าหนดสาระ (strand) และมาตรฐาน (standard)    เปนกรอบของการกํ าหนดมาตรฐานของศาสตร
ตางๆ สาระเปนองคความรูที่เปรียบเหมือนเกลียวเชือกที่มัดรวมองคความรูตางๆ ประกอบเขาดวย
กัน  เพื่อความเปนมาตรฐานในการเรียนรูศาสตรน้ันๆ
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การตระหนักวา สาระคือเกลียวเชือก (strand) จะทํ าใหการออกแบบหลักสูตรและหนวย
การเรียนมีคุณภาพ น่ันหมายความวาผูสรางหลักสูตร  และครูผูสอนจะตองตระหนักเสมอวา
การจัดทํ ารายวิชาใดๆ ก็ตาม หรือการสรางหนวยการเรียนใดๆ จะตองพยายามมัดรวมองคความรูใน
สาระตางๆ เขาดวยกันเสมอ

ในการจัดทํ าหนวยการเรียนก็เชนเดียวกันถาครูผูสอนออกแบบหนวยการเรียนโดยนํ าสาระ
เปนฐานความคิดในการออกแบบจะทํ าใหหนวยการเรียนนั้นสามารถเชื่อมโยงสาระตางๆ ทั้งใน
กลุมสาระเดยีวกัน และตางกลุมสาระ มาเปนแนวทางกํ าหนดจุดประสงค หรือกิจกรรม หรือกํ าหนด
หัวขอเร่ืองใหสอดคลองตามแนวคิดของสาระนั้นๆ   ผูเรียนก็จะไดเรียนองคความรูตาง ๆ หลอม
รวมเขาดวยกัน อันจะเปนความรูที่ยั่งยืนตอผูเรียนมากกวาที่จะไปเรียนสาระตางๆ แยกจากกัน
เปรียบเสมือนไปคลายเกลียวเชือกที่ทํ าใหเชือกเหลานั้น  เปราะบาง  ขาดหาย เฉกเชนผูเรียน ที่ได
รับความรูไมเปนแกนสาร นอกจากนี้ นาตยา (2546: 81) ยังไดเสนอตัวอยางการออกแบบหนวยการ
เรียนโดยใชสาระเปนฐานความคิดไวดังนี้

1.  ใชสาระภายในกลุมสาระเปนฐานความคิด

                   ตัวอยางที่ 1
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ภาพ
หนว

สาร
ประ



ู

   ภัตตาคาร

สาระที่ 1 สาระที่ 3
การทักทาย
การอธิบาย
สถานที่
ประโยค
ปฏิเสธ
คํ าคุณศัพท
กริยาวิเศษณ
ที่ 1 การออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระภายในกลุมสาระเปนฐานคว
ยการเรียนเร่ือง ภัตตาคาร ที่มา: นาตยา (2546: 81)

ตัวอยางขางตน เปนหนวยการเรียนที่เปนหัวขอเร่ือง (topic unit) วา  ภ
ะภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดกํ าหนด
กอบดวย

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

สาระที่ 2 สาระที่ 4
ศึกษากันเปนค
อานบทความ
เกี่ยวกับพฤติ
กรรมสุขภาพ
ของคนในยุค
ปจจุบันแลว
ตอบคํ าถามตาม
ที่กํ าหนด
ดูวีดิทัศน แลวทํ างาน
กันในกลุมเขียนเปรียบ
เทียบมารยาทการรับ
ประทานอาหารของคน
อังกฤษกับคนไทย
ฟงเทปการสนทนาใน
รานอาหารแลวจัด
สถานการณจํ าลอง
แสดงบทบาทสมมติ
การสั่งอาหารใน
ภัตตาคาร
ามคิด ตัวอยางที่ 1

ัตตาคาร ในกลุม
ไวมี 4 สาระ



46

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก

เมื่อครูผูสอนสรางหนวยการเรียน  ภัตตาคาร กอนจะนํ าไปเขียนในแผนการสอนครูผูสอน
ควรจะมาออกแบบกอนโดยพิจารณาวาในสาระที่  1  ซึ่งเปนสาระที่เกี่ยวของกับการเรียนทักษะทาง
ภาษาตางประเทศการใชภาษาตางประเทศ ในที่น้ีสมมติวาเปนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนจะกํ าหนด
กอนวา ตองการจะสอนเกี่ยวกับเร่ืองใดบาง จากนั้น ก็จะมาพิจารณาสาระที่  2    ซึ่งเปนสาระที่
ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย โดยพิจารณาวา
จะจัดกิจกรรม  หรือกํ าหนดจุดประสงคเพื่อการเรียนรูในเรื่องวัฒนธรรมอยางไร ที่จะสอดคลองกับ
หนวยการเรียนนี้จากนั้นก็พิจารณาสาระที่  3 เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูสาระความรูจากกลุม
สาระอ่ืนๆ ที่ผูเรียนเรียนในรูปของภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกวางขวางขึ้นในที่น้ีไดยกตัว
อยางวาครูผูสอนนํ ากลุมสาระสุขศึกษา  มาใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกบัพฤติกรรมดานสุขภาพของ
คนเราอันเนื่องมาจากการบริโภค และในสาระที่  4 ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาในสังคม

นาตยา (2546: 82) ไดกลาววาการออกแบบหนวยการเรียนเชนนี้จะทํ าใหหนวยการเรียน
เร่ืองภัตตาคารมีความกวางขวางขึ้น ผูเรียนไดเรียนเร่ืองราวที่ขยายประสบการณไปในดานตางๆ
กิจกรรมในแตละสาระสามารถพัฒนาไปเปนหนวยการเรียนยอยๆ หรือบทเรียนตางๆ ไดอยางกวาง
ขวางออกไปอีก   หนวยการเรียนยอยจากในสาระที่  2 , 3 และ  4 จะนํ าทักษะทางภาษาในสาระที่ 1
ไปใชในหนวยการเรียนยอยเหลานี้ ตัวอยางขางตนอาจเกิดหนวยการเรียนยอยออกมาเปน 3 หนวย
การเรียนไดโดยครูผูสอนจะมาพิจารณาวาจะเรียงลํ าดับจากหนวยการเรียนใดกอน-หลัง    จากนั้น
จึงนํ าขอมูลทั้งหมดที่ออกแบบไวน้ีไปเขียนเปนแผนการสอน ก็จะไดหนวยการเรียนที่บูรณาการ
สาระตางๆ เขาดวยกันไดอยางกลมกลืน

                   ตัวอยางที่ 2



47

ภาพที่ 2 การออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระภายในกลุมสาระเปนฐานคว
หนวยการเรียนเร่ือง วันสํ าคัญ ที่มา: นาตยา (2546: 82)

ศึกษาประวัติ
ความเปนมาของ
วันสํ าคัญทางพระ
พุทธศาสนาและ
การปฎิบัติตนใน
วันสํ าคัญเหลานั้น

า

ี

ศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในสังคม พฤติ
กรรมการบริโภค
ของคนไทยโดย
ศึกษาจากกรณีตัว
อยางวันสํ าคัญ
ตางๆเพื่อเรียนรู
การดํ ารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ

ัน

สาระที่ 1 สาระที่ 2

สาระที่ 3 สาระที่ 4

สาระที่ 5

   วันสํ าคัญ
ศึกษาวันสํ าคัญ
ที่มีอยูในสังคม
ไทย ความเปน
มาของวันเหล
น้ี พรอมทั้ง
วิเคราะหวาวัน
เหลานี้สะทอน
ความรูเร่ืองวิถ
ชีวิตในสังคม
ไทยอยางไร
ิ

ศึกษาผลิต
ภัณฑ สิ่ง
ประดิษฐตางๆ
ที่เกี่ยวกับวัน
สํ าคัญตางๆ
วิเคราะหให
เห็นวาผลงาน
เหลานั้น
สะทอนเอก
ลักษณและภูม
ปญญาไทย
อยางไร ที่สืบ
ทอดเปนมรดก
ตอเนื่องกันมา
ศึกษาสภาพแวดลอมในสังคม
อันเปนที่มาของการกํ าหนดวัน
สํ าคัญตางๆในสังคมไทย
เปรียบเทียบกับวันสํ าคัญของ
ตางประเทศเพื่อเรียนรูวาสภาพ
แวดลอมทางธรรมชาติและ
สังคมมีอิทธิพลเกี่ยวของกับว
สํ าคัญของประเทศอยางไร
ามคิด ตัวอยางที่ 2
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สํ าหรับตัวอยางหนวยการเรียนเร่ือง   วันสํ าคัญ  ในกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม นาตยา (2546: 83) ไดกลาววาธรรมชาติของหนวยการเรียนที่เปนหัวขอเร่ืองเชนนี้
หากครูผูสอนไมมีฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรียนไวกอนหนวยการเรียนนี้จะเรียน
อยางจืดชืด แหงแลงมาก ผูเรียนก็เบื่อที่จะเรียนหัวขอเร่ืองแบบนี้   หนวยการเรียนเร่ืองวันสํ าคัญ
มักเปนหนวยการเรียนที่ครูสังคมศึกษาจะตองสอนกันแทบทุกคน เปนเร่ืองสํ าคัญของการเรียน
สังคมศึกษา    หนวยการเรียนเร่ืองนี้โดยปกติครูผูสอนมักจะกํ าหนดจุดประสงคเพียงใหผูเรียนได
เรียนเร่ืองราวความเปนมาของวันเหลานี้ การปฏิบัติตนในวันดังกลาวเพียงเทานั้น แตถานํ าสาระมา
เปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรียน จะเห็นวาหนวยการเรียนนี้สามารถทํ าใหผูเรียนได
เรียนรูสาระความรูตางๆ ที่กวางขวางจากเดิมขึ้นมากทีเดียว

ดังนั้นเมื่อออกแบบหนวยการเรียนดวยการใชสาระเปนแนวทางในการกํ าหนดจุดประสงค
หรือ   กิจกรรมการเรียนแลว ขั้นตอนตอไป ครูผูสอนจะพิจารณาวาจะเรียงลํ าดับจากจุดประสงค
หรือกิจกรรมใดกอนหลัง จากนั้น จึงนํ าไปเขียนรายละเอียดลงในแผนการสอน  หนวยการเรียน
แบบนี้ เปนหนวยการเรียนที่อยูในรายวิชาหนึ่งๆ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบ โครงสรางหลักสูตรที่แยก
รายวิชา   แตก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการสาระตางๆ ในกลุมสาระนั้นเขาดวยกันใหผู
เรียนเรียนองคความรูได

                   ตัวอยางที่ 3
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ภาพที่ 3
หนวยก

ซึ่งเปนห
เร่ือง จะ
เดิมที่คร
สามารถ

อยางไว

            

ี
ท  5.1.1 คุณคาของพระอภัยมณ
ในฐานะวรรณกรรม
 การออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระภายในกลุมสาร
ารเรียนเร่ือง พระอภัยมณี ที่มา: นาตยา (2546: 83)

นอกจากนี้ นาตยา (2546: 84) ยังไดกลาวอีกวาตัวอยางห
นวยการเรียนที่มีลักษณะเปนเร่ืองราว     เมื่อนํ าสาระแล
ทํ าใหมองเห็นการกํ าหนดกรอบ  หัวขอ ที่จะสอนหนวยก
ูผูสอนจะนํ าหนวยการเรียนไปเขียนแผนการสอนโดยทัน
ใชเปนขอมูลในการกํ าหนดสาระความรูที่จะเรียนในหน

2.  ใชสาระในกลุมสาระอ่ืนๆ เปนฐานความคิด

การใชสาระในกลุมสาระอ่ืนๆ เปนฐานความคิดนั้น  นาต
ดังนี้

       ตัวอยางที่ 1

ี่

 พระอภัยมณี
ท  4.1.3 การใชภาษาในการ
โนมนาวใจการปฏิเสธ การ
เจรจาตอรองคํ าราชาศัพท
ท  4.1.5 การแตงกลอน
ท  3.1.1 การสรุปความ
จับประเด็นสํ าคัญ



ท 1.1.3 การอานออกเสียง
คํ าประพันธการสรางความ
เขาใจและวิเคราะหในสิ่งท
อาน
ท  2.1.1 การเขียนเชิงสรางสรรค
ท  2.1.2 มรรยาทการเขียน
ะเปนฐานความคิด ตัวอยางที่ 3

นวยการเรียนเร่ือง พระอภัยมณี
ะมาตรฐานมาวิเคราะหหาหัวขอ
ารเรียนนี้ไดกวางขวางกวาแบบ
ที สาระและมาตรฐานชวงชั้นจึง
วยการเรียนหนึ่งๆ ได

ยา (2546: 81) ยังไดเสนอแนะตัว
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ภาพ
ที่ 1 

หนว
และ
ศิลป
สาร
หัวข
ตาม
ลํ าด
ครูผ

คุณธรรม  จริยธรรมการ
บริโภคและการดํ าเนินชีวิต

น
การ
บริโภค
(ปจจัยสี่)

 ส 1

 ส 3
ปจจัยความจํ าเป
ในการดํ ารงชีวิต
ของมนุษย
ง

ง

จํ านวนนับ
ในเร่ืองที่
เกี่ยวกับ
ความ
ตองการจํ า
เปนของ
มนุษย

 ว 1

 ท 3  ค 1

ความตองการจํ า
เปนของมนุษย
การฟงเร่ืองราว

เกี่ยวกับความ
ตองการจํ าเปนขอ
มนุษย การนับ
จํ านวนของสิ่งที่
เกี่ยวกับความ
ตองการจํ าเปนขอ
มนุษย
ที่ 4 การออกแบบหนวยการเรียน
หนวยการเรียนเร่ือง ความตองกา

นาตยา (2546: 84) ไดกลาวว
ยการเรียนที่หยิบยกเปนตัวอยาง
นํ าสาระจากกลุมสาระตางๆ ไดแ
ะ และการงานอาชีพ โดยครูผูสอ
ะที่ตองการแลวปรับแตงสาระกา
อเร่ืองตางๆ  ที่ตองการสอนในห
มาตรฐานกลางของประเทศจากน
ับหัวขอเหลานี้เสียใหม  ใหกลมก
ูสอนอาจกํ าหนดตอไปเปน    จุด
ศ 1  และการงานอาชีพ
ทํ างานศิลปะ (ทัศนศิลป) ที่เกี่ยวกับความ
ตองการจํ าเปนของมนุษย สอดแทรก ทักษะการ
ทํ างาน
โดยใชสาระภายในกลุมสาระอ่ืนๆ เปนฐานความคิด ตัวอยาง
รจํ าเปนของมนุษย ที่มา: นาตยา (2546: 84)

าหนวยการเรียนเร่ือง     ความตองการจํ าเปนของมนุษย  เปน
ของหนวยการเรียนในโครงสรางหลักสูตร รูปแบบบูรณาการ
กสาระในสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  คณิตศาสตร
นจะไปวิเคราะหสาระการเรียนรูจากมาตรฐานชวงชั้นของ
รเรียนรูเหลานั้นใหเขากับบริบทของหนวยการเรียน  ก็จะได
นวยการเรียนนี้ที่สอดคลองกับสาระและมาตรฐานชวงชั้น
ั้น ครูผูสอนอาจพิจารณาตรวจสอบตอไป ดวยการจัดเรียง
ลืน และเหมาะสมกับการเรียนการสอนจากหัวขอเหลานี้
ประสงค กิจกรรม และการประเมินผล   โดยนํ าแบบวิธีตางๆ
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ขางตนที่กลาวมา    มาใชผสมผสานกันได แลวนํ าไปเขียนเปนแผนการสอน เมื่อถึงเวลาสอน อาจ
สอนเปนทีม หรือบางหัวขอ ครูผูสอนในกลุมสาระนั้นจะแยกสอนก็ได  แตครูผูสอนทุกคนจะสอน
หัวขอตางๆ ในเวลาใกลๆ กัน  และมีเปาหมายการเรียนรูไปสูจุดเดียวกัน   น่ันคือเร่ืองความตองการ
จํ าเปนของมนุษยผูเรียนจะไดความรูเปนองครวมจากตางกลุมสาระและจากครูผูสอนในกลุมสาระ
ตางๆ ดวย

                   ตัวอยางที่ 2

ภาพ
ที่ 2 

พระ
วิทย
หมา
ออก

ี่
ว  5.1.3  การเกิดเสียง การเคลื่อนท
ของเสียง  เสียงสูง เสียงต่ํ า เสียงดัง
 พระอภัยมณี

ศ 2.1.1 เคร่ืองดนตรี อิทธิพลของดนตรี
ตอจิตใจความรูสึก
ศ 2.1.3  การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
ศ 2.1.4  การรับรูความไพเราะของดนตรี
ศ 2.1.6  การสรางสรรคทางดนตรี
ศ 2.2.2  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทาง
ที่ 5 การออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระภา
หนวยการเรียนเร่ือง พระอภัยมณี ที่มา: นาตยา (2

นาตยา (2546: 85)  ไดกลาววาเปนหนวยการ
อภัยมณี    เมื่อนํ าสาระและมาตรฐานชวงชั้น จา
าศาสตร สังคมศึกษา และศิลปะ มาเปนฐานความ
ยการสอนเรื่องพระอภัยมณีจะเปลี่ยนแปลงไปจา
แบบ
ส 1.3.1  ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม
ส 2.1.3  เอกลักษณวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ส 4.3.2  ปจจัยการสรางสรรคภูมิปญญา
มนุษย
ส 4.3.3  ผลงานของบุคคลสํ าคัญ
ยในกลุมสาระอ่ืนๆ เปนฐานความคิด ตัวอยาง
546: 85)

เรียนเดียวกันกับที่เคยยกตัวอยางมากอนนี้
กตางกลุมสาระภาษาไทย ในตัวอยางนี้ไดแก
คิดออกแบบหนวยการเรียน   จะเห็นไดวาเปา
กการใชสาระเฉพาะแตภาษาไทยมาเปนฐาน
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การออกแบบหนวยการเรียนบูรณาการโดยใชกิจกรรมเปนฐานความคิด

นาตยา (2546: 111-112)ไดกลาวไววาแนวคิดของพหุปญญา (multiple intelligences) เปน
อีกแนวคิดหนึ่งของ Gardner (1983) ที่สามารถนํ ามาใชเปนฐานในการออกแบบหนวยการเรียนไดดี
แนวคิดของพหุปญญา  ทํ าใหเกิดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายได อาจจะนํ ามาใชกับหนวยการ
เรียนที่อยูในหลักสูตรที่แยกรายวิชาหรือบูรณาการก็ได พหุปญญาทั้ง 8 ดานนี้มิใชกลุมสาระ ครูผู
สอนอยาเขาใจผิดคิดวา ภาษา หมายถึงภาษาไทย หรือดนตรี คือวิชาดนตรี การเคลื่อนไหว คือ
พลศึกษา แนวความคิดของพหุปญญามีความเชื่อวา คนเราจะเกิดการเรียนรูและเกิดปญญาไดจาก
ชองทางการเรียนรูตางๆ โดยทั่วไป ในหลักการจัดการศึกษาที่สะทอนการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระที่
เปนอยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็สามารถตอบสนองตอแนวคิดของพหุปญญาไดเชนกัน แตถาจัด
การศึกษาที่แยกสวนออกเปน 8 สวน ปญญาที่จะเกิดอาจออนแอ ไมยั่งยืนก็เปนได เพราะครูผูสอน
ในแตละกลุมสาระอาจคํ านึงแตสวนที่เกี่ยวของเฉพาะกับกลุมสาระของตน และดวยสภาพการเรียน
การสอนที่แยกสวนกันรวมทั้งจังหวะเวลาที่ใชในการเรียนการสอนที่อาจไมสมดุลกัน ทํ าใหผูเรียน
อาจไดรับการเรียนจากกิจกรรมที่เอ้ือหรือเนนหนักไปในทางปญญาดานใดดานหนึ่งไมรอบดาน
Gardner (1983) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับพหุปญญาไววา

1.  ดานภาษา (linguistic intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความสามารถในการใชภาษา
สื่อสารไดดีทั้งการฟง พูด อาน เขียน ดู จดจํ าสิ่งตางๆ นํ ามาถายทอดได

2.  ดานการใชเหตุผล (logical intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความสามารถในการใช
เหตุผลทั้งในดานการคิดคํ านวณ เหตุผลทางวิทยาศาสตรและเหตุผลเชิงตรรกะ (logic)

3.  ดานการเคลื่อนไหว (kinesthetic intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความสามารถใน
การลงมือปฏิบัติ กระทํ ากิจกรรมและสิ่งตางๆ ดวยการใชสัมผัสตางๆ การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว
รางกายอยางคลองแคลว คิดคน สรางสรรค ประดิษฐสิ่งตางๆ

4.  ดานดนตรี (musical intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความสามารถในการรับรู
วิเคราะหวิจารณสนองตอบตอดนตรี เสียงเพลงตางๆ ได สรางงานดานดนตรี ถายทอดออกมาได
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5.  ดานการมองเห็นมิติสัมพันธ (spatial intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความสามารถ
ในการมอง เขาใจ กํ าหนดตํ าแหนงทิศทาง ขนาด ระยะทาง พื้นที่ มิติของสิ่งตางๆ ไดดีและอยาง
ถูกตองมีจินตนาการและสรางสรรคงานที่เกี่ยวกับมิติสัมพันธเหลานี้ได

6.  ดานการเขากับผูอ่ืน (interpersonal intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความสามารถ
ในการเขากับผูอ่ืน ปรับตัวไดดี รักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ทํ างานและอยูรวมกันกับผูอ่ืนได
แมจะแตกตางจากตน

7.  ดานการรูจักและเขาใจตนเอง (intrapersonal intelligence) เปนปญญาที่แสดงถึงความ
สามารถในการควบคุมตนเอง ทั้งอารมณ ความคิด รูจักขอดี ขอดอยของตน เห็นคุณคาของตน
พัฒนาบุคลิกภาพของตน แสดงออกไดอยางเหมาะสม ทํ าอะไรไดดวยตนเอง

8.  ดานความเขาใจในธรรมชาติ (naturalist intelligence) เปนปญญาที่แสดงความสามารถ
ในการจํ าแนกสิ่งตางๆ ในสภาพแวดลอมที่อยูในธรรมชาติและเขาใจวาสิ่งเหลานั้นมีความสัมพันธ
กันและกันอยางไร

การนํ าพหุปญญามาใชเปนฐานความคิด จะทํ าใหการเรียนไมวาจะเปนหนวยการเรียนที่อยู
ภายในกลุมสาระเฉพาะหนึ่งๆ หรือหนวยการเรียนที่บูรณาการ สามารถบูรณาการกิจกรรมที่จะทํ า
ใหผูเรียนพัฒนาปญญาไดหลากหลาย ซึ่งจะมีคุณคาในการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและขวา การนํ า
มาใชในการออกแบบหนวยการเรียนจะชวยครูผูสอนในการออกแบบกิจกรรมไดหลากหลาย นอก
จากนี้ นาตยา (2546: 112-113) ไดเสนอตัวอยางหนวยการเรียนที่มีการนํ าพหุปญญามาใชเปนฐาน
ความคิดดังตอไปนี้
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ภาพท
เรียนเ

พหุปญ
ความ
ธรรม

การส

ไดกล
ตอผูเร
ภายน
แฝงอ
ลวนต
รวบย

ศึกษารวมกันในกลุม ออกแบบผลิต
ภัณฑและแสดงการขายผลิตภัณฑน้ี
รวมกันเปนคูและเปนกลุม ศึกษาหลัก
การบริโภคสินคาและบริการและวาง
แผนการใชจาย
ี่ 6 ตัวอยางการออกแบบหนวยการเรียนโดยใชพหุปญญาเปนฐานความคิด โดยเปนหนวยการ
ร่ือง การบริโภค ที่มา: นาตยา (2546: 112)

นาตยา (2546: 113) ไดกลาวถึงตัวอยางหนวยการเรียนเร่ือง การบริโภค น้ีวาเปนการหลอม
ญาหลายๆ ดานมาผสมผสานกัน การออกแบบหนวยการเรียนดวยวิธีน้ี ครูผูสอนตองเขาใจ

หมายของปญญาดานตางๆ แลวกํ าหนดเปนจุดประสงค หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ชาติและความหมายของพหุปญญาเหลานี้จากนั้นนํ าขอมูลไปจัดทํ าเปนแผนการสอนตอไป

อนคณิตศาสตรแบบบูรณาการ

สํ านักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 8-10)
าวถึงการบูรณาการระหวางวิชาคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืนๆ ไววาวิชาคณิตศาสตรจะมีประโยชน
ียนก็ตอเมื่อการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางสอดคลองระหวางสถานการณภายในและ
อกหองเรียน    ซึ่งในกรณีน้ีการทํ าโจทยปญหาจะชวยไดมาก  คณิตศาสตรมีความสํ าคัญและ
ยูในชีวิตจริง เชน การซื้อของ การธนาคาร การคํ านวณระยะทาง ตลอดจนการเลนเกมตางๆ
องใชวิชาคณิตศาสตรทั้งสิ้น ในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรผูเรียนจะตองใชความคิด
อดในวิชาอ่ืนๆ ดวย  เชน  วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา ผูเรียนจะตองอาน ตองเขียน

     การบริโภค

ฟงเพลง แลวใหแตละคน สรุปแงคิดที่ไดจาก
เพลง จากนั้นเขียนเร่ืองราวการดํ าเนินชีวิตของตน
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
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และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   ครูควรจะสอนใหนักเรียนไดเขาใจวาคณิตศาสตรเปน
กระบวนการทางสังคมในลักษณะของการสรางสรรค และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเพื่อที่จะไดเขาใจโลกรอบตัว

นอกจากนี้ สํ านักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     กระทรวงศึกษาธิการ
(2540: 8-10) ยังไดกลาวถึงการตัวอยางรูปแบบของการบูรณาการการเรียนการสอนคณิตศาสตรไว
ดังตอไปนี้

1.  การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (infusion instruction)

     การสอนรูปแบบนี้ครูผูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอ่ืนๆ เขาไปในการ
สอนของตน เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยครูเพียงคนเดียว

              ตัวอยาง

             ในการเรียนเร่ืองรอยละของนักเรียนชั้น ป.6    ครูไดวาดภาพพีระมิดบนกระดาษ เขียนตัว
เลขแสดงรอยละของอาหารแตละกลุมที่สมาคมโภชนาการแหงอเมริกาแนะนํ าวา ควรเปนปริมาณ
คุณคาอาหารที่เด็กไดรับในแตละวัน    จากนั้นครูขอใหนักเรียนบันทึกสิ่งที่เขารับประทานในแตละ
มื้อเปนเวลา 3 วัน     จากนั้นใหนักเรียนแบงกลุมชวยกันคํ านวณหารอยละของอาหารที่รับประทาน
ในแตละกลุมอาหาร    เปรียบเทียบกับการรับประทานอาหารของตนแลวเขียนรายงานอธิบายผล
การคนพบ รวมทั้งแผนการปรับปรุงการรับประทานอาหารของตนดวย

2.  การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (parallel instruction)

     การสอนตามรูปแบบนี้    ครูต้ังแต 2 คนขึ้นไปสอนตางวิชากัน      ตางคนตางสอนแต
ตองวางแผนการสอนรวมกันโดยมุงสอน  หัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปญหาเดียวกัน
(theme/concept/ problem)   ระบุสิ่งที่รวมกันและตัดสินใจรวมกันวาจะสอนหัวเร่ือง/ความคิดรวบ
ยอด/ปญหานั้นๆอยางไรในวิชาของแตละคน งานหรือการบานที่มอบหมายใหนักเรียนทํ าจะแตก
ตางกันไปในแตละวิชาแตทั้งหมดจะตองมีหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปญหารวมกัน
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              ตัวอยาง

ครูในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง ตองสอนเรื่องความสมดุล (balance) ในวิชาตางๆ ที่ตนเอง
รับผิดชอบในการนี้  แมวาครูจะมีวิธีสอนเร่ืองนี้ ที่อาจแตกตางกันไป แตครูจะมาพบกันกอนเพื่อ
ประสานความคิดเร่ืองวิธีการที่จะนํ าเสนอเรื่องดังกลาวและเพื่อประกันวาเร่ืองนี้จะไดมีการสอน
แนๆ ในแตละวิชา

ในวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนจะสํ ารวจถึงความสํ าคัญของความสมดุลในธรรมชาติ ตลอดจน
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น ถาเกิดความไมสมดุลทางธรรมชาติอยางใดอยางหนึ่งขึ้น   
ครูอาจใหนักเรียนเนนไปที่มาตรฐานความสะอาดของอากาศ และวิธีการลดมลพิษในอากาศเพื่อ
ความสมดุลของสุขภาพ

ในวิชาคณิตศาสตร นักเรียนอาจตรวจสอบแนวคิดเร่ืองความสมดุลในแงตัวเลข เชน ความ
สมดุลเปนปจจัยที่สํ าคัญอยางไรในการที่สถาปนิกและวิศวกรจะนํ ามาประยุกตในการออกแบบและ
สรางอาคารหลายๆ ชั้นและสะพานตางระดับ นักเรียนอาจจะตองเรียนรูวานักสถิติใชตัววัดแนวโนม
เขาสูศูนยกลางมาใชแสดงความสมดุลและการกระจายของกลุมขอมูลไดอยางไร นักเรียนอาจสราง
ภาพเขียน และกราฟเพื่อแสดงใหเห็นสิ่งที่ตนเองไดเรียนรู เชน กลุมหนึ่งอาจมีการนํ าเสนอหนาชั้น
เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางขนาดและความลึกของรากฐานและจํ านวนชั้นของอาคาร เปนตน

3.  การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (multidisciplinary instruction)

     การสอนตามรูปแบบนี้คลายๆกับการสอนบูรณาการแบบขนาน (parallel instruction)
กลาวคือครูต้ังแต 2 คนขึ้นไปสอนตางวิชากัน มุงสอนหัวเร่ือง ความคิดรวบยอด/ปญหาเดียวกัน   
ตางคนตางแยกกันสอนเปนสวนใหญ แตมีการมอบหมายงานหรือโครงการ (project) รวมกัน ซึ่งจะ
ชวยเชื่อมโยงสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน   ครูทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อที่จะระบุวาจะสอน
หัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปญหานั้นๆ ในแตละวิชาอยางไร  และวางแผนสรางโครงการรวมกัน
(หรือกํ าหนดงานที่จะมอบใหนักเรียนทํ ารวมกัน) และกํ าหนดวาจะแบงโครงการนั้นออกเปนโครง
การยอยๆ ใหนักเรียนปฏิบัติในแตละวิชาอยางไร
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                   อน่ึง พึงเขาใจวาคํ าวา “โครงการ” น้ีมีความหมายเดียวกันกับคํ าวา “โครงงาน” มาจาก
ภาษาอังกฤษคํ าเดียวกันคือ “ project” ดังเชน “โครงงานวิทยาศาสตร” ซึ่งก็อาจจะเรียกวา “โครงการ
วิทยาศาสตร” ไดเชนเดียวกัน

              ตัวอยาง

นักเรียนชั้น ป. 5 ชวยกันทํ าโครงการหนังสือพิมพคณิตศาสตร (mathematics newspaper)ที่
ครูกํ าหนดขึ้น โดยแตละชั้นหรือแตละกลุมจะแสดงความสามารถในการเรียนรูของตนเองใน
คอลัมนตางๆ ของหนังสือพิมพฉบับนี้   เชน   นักเรียนบางกลุมชวยกันนํ าเสนอโจทยเลขที่นาสนใจ
บางกลุมเขียนบทความเรื่องผูหญิงในวงการคณิตศาสตร บางกลุมเขียนบทความเลาเร่ืองวิธีสํ ารวจ
ความสนใจของนักเรียนและการนํ าเสนอดวยกราฟ เปนตน

4.  การสอนบูรณาการแบบขามวิชาหรือเปนคณะ (transdisciplinary instruction)

     การสอนตามรูปแบบนี้ครูผูสอนวิชาตางๆ จะรวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีม  รวมกัน
วางแผนปรึกษาหารือ และกํ าหนดหัวเร่ือง/ความคิดรวบยอด/ปญหารวมกัน แลวรวมกันดํ าเนินการ
สอนนักเรียนกลุมเดียวกัน

              ตัวอยาง

ครูวิทยาศาสตรและครูภาษาไทยชั้น  ป. 6   รวมมือกันสอนแบบเปนคณะในโอกาสจะมี
การเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดลอมโลก   เนื่องจากคาบของการสอนวิชาทั้งสองนี้อยูติดกัน   ครูทั้งสอง
วิชาดังกลาวจึงรวมมือกันวางแผนสอนเปนคณะโดยจัดเวลาสอนเปน 2  คาบติดกันและวางแผนให
นักเรียนทํ าโครงการเขียนบทละครที่แสดงถึงความสํ าคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม โดยนักเรียนจะ
ตองศึกษาคนควาหาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ มาเขียนบทละครดวยตนเอง   แลวนํ าเสนอ
ดวยการแสดงละครใหนักเรียนทั้งโรงเรียนชม ครูทั้งสองคนตองทํ างานรวมกันในการจัดหาวัสดุ
หรือเสนอ กิจกรรมตางๆ เพื่อชวยในการเขียนบทละครของนักเรียน นักเรียนจะไดไปศึกษานอก
สถานที่เพื่อเยี่ยมชมบริเวณที่มีการถมที่ ในทองถิ่นไดฟงวิทยากรจากเทศบาลอธิบายวิธีกํ าจัดขยะ
ในชุมชนและการปฏิบัติเกี่ยวกับการนํ ากลับมาใชไดอีก (recycle) นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษและกํ าจัดของเสียในลํ านํ้ า    หลังจากนั้นนักเรียนจะแบงกลุมกันทํ างาน
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ในการสรางเคาโครงเรื่องและลงมือเขียนบทละครซึ่งมีพื้นฐานมาจากขอมูลที่ไดรับจากการคนควา
แลวดํ าเนินการแสดงใหนักเรียนทั้งโรงเรียนชม

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยภายในประเทศ

สุรพล (2548) ไดทํ าการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
วิชาคณิตศาสตร บทที่ 13 เร่ืองบทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองบทประยุกตของชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 เปนการแบงนักเรียนที่มีความแตกตางกันประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลางและออน
ซึ่งนักเรียนที่เรียนเกงจะคอยชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนและแนะนํ านักเรียนที่เรียนปานกลางโดย
มีครูคอยแนะนํ าซึ่งจะทํ าใหนักเรียนที่เรียนออนและเรียนปานกลางมีความมั่นใจมากกวาที่จะใหครู
คอยช้ีแนะอยูคนเดียว การใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อนจะเปนการทํ าใหงานในกลุมมีความสามัคคี ชวย
เหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมมีความสนใจที่จะทํ างานรวมกันมีความพึงพอใจในผลงานและ
กลุมที่เรียนออนและเรียนปานกลางจะมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองมีสวนรวมและเพื่อไมให
นักเรียนที่เรียนออนและเรียนปานกลางมีความนาเบื่อหนายครูผูสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย มี
เทคนิควิธีสอนที่แตกตางกันออกไปเพื่อที่จะใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน

อาริยา (2548)  ไดทํ าการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เร่ือง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล ภาคเรียนที่ 2 จํ านวน 1 หองเรียน 32 คน ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ สูงกวาเกณฑ 70% อยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ยังมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรอีกดวย
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จริง (2547) ไดพัฒนาแผนการสอนแบบฝกทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิชาคณิตศาสตร โรงเรียนบานโคกกลาง ตํ าบลโคกกลาง กิ่งอํ าเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร จํ านวน 22 คน พบวาแผนการสอนและแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพ
89.69/85.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 80/80

 ตองตา (2546) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง  การศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้น ม.1โดยใชหนวยการเรียนเร่ือง “การสรางภาพดวยคูอันดับ” โรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสามารถผานกระบวนการเรียนรูตาม
จุดประสงคการเรียนรูทั้งสามดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ/กระบวนการ  และดานคุณธรรม
ซึ่งสามารถดูจากคะแนนรวมในการบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกตและแบบทดสอบ จะเห็นไดวา
นักเรียนมีความสามารถผานเกณฑดี-ดีมากถึงรอยละ 86.67  ซึ่งมากกวารอยละ 50 ของนักเรียนทั้ง
หมด และผูที่ไดคะแนนตํ่ าสุดที่อยูในเกณฑออน มีเพียงรอยละ 2.22  ดังนั้นในการเรียนหนวยการ
เรียนเร่ือง  “การสรางภาพดวยคูอันดับ”  นักเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินและยังมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนคณิตศาสตรอีกดวย

 องอาจ (2546) ไดทํ าการวิจัยเร่ืองการศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชหนวยการเรียนเร่ือง “ คณิตศาสตรกับชีวิตประจํ าวัน” โรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพยอนุสรณ)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร    พบวา นักเรียนมีความกาวหนาทาง
การเรียนอยูในเกณฑดีถึงดีมากหลังจากที่นักเรียนไดเรียนแลว นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนมาก
ขึ้น เพราะนักเรียนไดมีการลงมือปฎิบัติจริงทํ าใหนักเรียนไดพบกับปญหาแลวไดหาทางแกปญหา
ดวยตนเองกอนในระดับหนึ่งแตเมื่อปญหาที่พบเกินความสามารถของนักเรียนไดมีการคิดรวมกัน
กับเพื่อนคนอ่ืนโดยครูคอยเปนผูแนะนํ า     ทํ าใหนักเรียนไมเกิดความเครียด สนุกและมีความสุขใน
การเรียน  ซึ่งนํ าไปสูความตั้งใจในการเรียนทํ าใหผลการเรียนดีขึ้นและยังสามารถนํ าไปใชในชีวิต
ประจํ าวันได

ทวี (2544: บทคัดยอ) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง    การพัฒนาแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง การคูณและการหาร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จํ านวน 38 คน ของ
โรงเรียนสังกัดกลุมหนองเหล็ก    อํ าเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม พบวา      แผนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 81.54/79.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 75/75
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เพ็ญจันทร (2544) ไดทํ าการวิจัยเร่ืองการใชแผนการสอนรายวันบูรณาการกลุมประสบ
การณเรียนรูตามหลักสูตรประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
ซึ่งใชการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก  (infusion instruction)   ในกลุมทักษะคณิตศาสตร      กลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย  กลุมการงานพื้นฐานอาชีพ           ซึ่งทุก
โรงเรียนและทุกกลุมประสบการณการเรียนรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
หลังจากการเรียนโดยที่ครูใชแผนการสอนบรูณาการรายวันแลวผูเรียนมีความรูเพิ่ม  มากขึ้นทุกกลุม
ประสบการณในทุกโรงเรียนและครูผูสอนที่ใชแผนการสอนบูรณาการรายวันนี้มีความพึงพอใจมาก
การสอนแบบบูรณาการทํ าใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน   และแผนการสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นชวยใหครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนเกิดความเขาใจและตื่นตัวในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสํ าคัญ

โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (2544) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง การบูรณาการทาง
การสอนโดยใชภาษาไทยเปนแกนวิชาสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1     ซึ่งการวิจัยมี 2 ขั้น
ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1  สรางหนวยการสอนบูรณาการโดยใชภาษาไทยเปนแกนวิชา     ขั้นตอนที่ 2
ทดลองใชหนวยการสอนบูรณาการ ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางทักษะ
ภาษาไทยหลังจากการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ 0.05

สุกัญญา (2543 ) ไดทํ าการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติตอการเรียน
และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศึกษา จํ านวน 40 คน พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสือตามคูมือครูอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสือเรียนตามคูมือครู อยาง
มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสือ
เรียนตามคูมือครูที่ระดับ 0.05

ปติณญา (2542) ไดทํ าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพ เร่ือง ทศนิยม
วิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ
ใชแบบฝกทักษะ กลุมตัวอยางที่ใชไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํ านวน 25 คน     โรงเรียน
บานโคกไทร ปการศึกษา 2541 สํ านักงานการประถมศึกษาอํ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร พบวา
แบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพเทากับ 94.91/83.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ต้ังไว
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และนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 อรุณศรี (2542) ไดทํ าการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนคลอง
สระ อํ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยใชเวลาสอนทั้งสิ้น 45 คาบๆ ละ 20 นาที ผลการวิจัยพบ
วา เมื่อนํ าแผนการสอนแบบรวมมือไปใชในการดํ าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว นัก
เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการ
วิเคราะหโจทยปญหา ความสามารถในการหาวิธีแกโจทยปญหา ความสามารถในการหาคํ าตอบที่
คํ านึงถึงความเปนไปไดในชีวิตจริง นักเรียนทุกคนผานเกณฑตามจุดประสงคการเรียนรูของกรม
วิชาการ คืออยางนอยรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน เปนไปตามเกณฑของสํ านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดปทุมธานี คืออยางนอยรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม การเรียนดวยวิธีดังกลาว ชวยใหผูเรียน
เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู ทํ าใหนักเรียนเกิดความเห็นอกเห็นใจ มีความเขาใจถึงความสามารถของแตละบุคคล
ที่แตกตางกัน มีความรูสึกที่ดีตอกัน ทํ าใหนักเรียนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดการ
เรียนรูขึ้นในชั้นเรียน และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน ทํ าใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดี
ตอวิชาคณิตศาสตร นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนรูสึกสบายไม
เครียด และลดความวิตกกังวลวาจะทํ าไมไดเพราะมีเพื่อนชวยกันคิดหลายคน แตทั้งนี้ครูตองสง
เสริมนักเรียนไดทํ ากิจกรรมทั้งรวมกันและรายบุคคลและฝกใหนักเรียนที่เรียนดี มีความรูสึกเอ้ือ
เฟอตอเพื่อน

 รัตนา (2541) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง ความสามารถเขียนคํ าของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่
เรียนรวมในโรงเรียนปกติ   ซึ่งไดทํ าการสอนเขียนคํ าบูรณาการกับเกม  ผลการวิจัยพบวา  การเขียน
คํ าแบบบูรณาการกับเกม  มีคาประสิทธิภาพ 82.85/86.66 โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กํ าหนด
นักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนคํ าบูรณาการกับเกมมีความสามารถในการเขียนคํ ากอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยหลังการทดลองเด็กที่มีปญหาทาง
การเรียนรูจะมีความสามารถเขียนคํ าสูงกวากอนการทดลองและมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปทมา (2540)     ไดทํ าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับ
อนุบาลสํ าหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติ  โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ ขั้นที่ 1
สรางหลักสูตร   ขั้นที่ 2 ทดลองใชหลักสูตร    และขั้นที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นจะอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและทฤษฎีการศึกษาแบบ
พหุวัฒนธรรม  บูรณาการเนื้อหาวิชาภาษาไทยเขากับเนื้อหาของวัฒนธรรมไทย   ซึ่งเปนหลักสูตร
เสริมและเปนหลักสูตรที่บูรณาการเขากับการสอนในหลักสูตรปกติของโรงเรียนนานาชาติ และ
สิ่งที่ไดจากการวิจัยคือเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรและผลจากการวิจัยพบวา
หลังการทดลองเด็กทั้ง 3  กลุม คือ    เด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่หน่ึง    เด็กที่ใชภาษาไทยเปน
ภาษาที่สอง และเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ   ความรู ทักษะและมีเจตคติในดานภาษา
ไทยและดานวัฒนธรรมไทยสูงขึ้น

พิษณุ (2540) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอสิ่งแวด
ลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบบูรณาการที่ใช
เทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยกลุมทดลองเรียนดวยการสอนแบบบูรณาการที่ใชเทคนิคการ
พัฒนาแบบยั่งยืนสวนกลุมควบคุมเรียนดวยการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศน
กรมสามัญศึกษา   จากการทํ าการทดลองสอน  20 คาบ  ผลการวิจัยพบวา   กลุมการทดลองและกลุม
ควบคุม  มีเจตคติตอสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยกลุมทดลอง
มีเจตคติตอสิ่งแวดลอมสูงกวากลุมควบคุม

 สมวงษ (2540) ไดทํ าการวิจัยเร่ืองนวัตกรรมเพื่อการแกปญหาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองโจทยปญหารอยละโดยทํ าการสํ ารวจดวยการใชแบบ
สอบถามปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรของครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจาก
38 เขตจํ านวน 45 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คนพบวาในดานเนื้อหาในหลักสูตรคณิตศาสตรชั้น ป.5
ที่ครูสอนแลวมีปญหา  นักเรียนไมเขาใจ   ทํ าแบบฝกหัดไมได  หรือสอบตกจุดประสงค     มีดังนี้
1) บทประยุกต (รอยละ) และโจทยปญหาทุกเร่ือง มีปญหาในการสอนมากที่สุด 2) การคูณ การหาร
เศษสวน รูปทรงและปริมาตร มีปญหาในการสอนมาก 3) รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม ทศนิยม
รูปวงกลม เสนขนาน มุมและสวนของเสนตรง มีปญหาในการสอนปานกลาง 4) จํ านวน แผนภูมิ
และกราฟ การบวก การลบ มีปญหาในการสอนนอย ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่ทํ าใหการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรไมไดผลโดยครูมีความคิดเห็นดังตอไปนี้ ในดานสาเหตุมาจากนักเรียน 1) ครูเกิน
รอยละ 90 มีความเห็นวาสาเหตุมาจากนักเรียนไมเขาใจโจทยปญหา ตีความโจทยไมได ขาดทักษะ
ในการคิดคํ านวณ และขาดพื้นฐานความรูที่จะใชเรียนเร่ืองใหม  2) ครูรอยละ 87 มีความเห็นวา
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สาเหตุมาจาก นักเรียนอธิบายหรือเขียนแสดงวิธีทํ าโจทยปญหาไมได 3) ครูรอยละ 76 มีความเห็น
วา สาเหตุมาจากนักเรียนจํ านิยามสูตรกระบวนการไมได 4) ครูรอยละ 58-67 มีความเห็นวาสาเหตุ
มาจากนักเรียนไมรับผิดชอบทํ าแบบฝกหัด ไมถนัดคณิตศาสตรและไมสนใจเรียน 5) ครูรอยละ 46
มีความเห็นวาสาเหตุมาจากนักเรียนไมเขาใจอยางถองแท    ในดานสาเหตุมาจากหลักสูตร
1) ครูรอยละ 70-79 มีความเห็นวาสาเหตุมาจาก การขาดสื่อการสอนซอมเสริมและเครื่องมือวินิจฉัย
ขอบกพรองของนักเรียน    2) ครูรอยละ 62-69 มีความเห็นวาสาเหตุมาจากการขาดสื่อการสอนที่
เหมาะสมและแผนการสอนที่เหมาะสม 3) ครูรอยละ 50-59 มีความเห็นวาสาเหตุมาจากโจทยปญหา
ที่ใหมีความซับซอนเกินไปโจทยยากเกินไป เนื้อหาในหลักสูตรมีมากเกินไป  4) ครูรอยละ 40-49
มีความเห็นวาสาเหตุมาจากคณิตศาสตรเปนวิชานามธรรมจึงเรียนรูไดยากและขอสอบวัดผลรวม
ปลายเทอมคอนขางยาก ในดานสาเหตุจากครู   1) ครูรอยละ 95 มีความเห็นวาสาเหตุมาจากครูขาด
เทคนิคที่จะทํ าใหนักเรียนคิดเปนและแกปญหาเปน 2) ครูรอยละ 76 มีความเห็นวาสาเหตุมาจากครู
ขาดวิธีสอนและเทคนิคที่เหมาะสมรวมทั้งไมมีเวลาทํ าสื่อการสอน 3) ครูรอยละ 50-59 มีความเห็น
วา สาเหตุมาจากไมมีเวลาสอนซอมเสริมรวมทั้งไมมีเวลาตรวจแบบฝกหัดและติดตามผล
4) ครู รอยละ 42-49 มีความเห็นวา สาเหตุมาจากครูไมถนัดที่จะสอนวิชาคณิตศาสตร ไมมีเวลาทํ า
สื่อการสอน    5) ครูรอยละ 36 มีความเห็นวา สาเหตุมาจากครูไมมีวุฒิคณิตศาสตร ในดานสาเหตุ
จากแหลงอ่ืนๆ ครูมีความเห็นดังนี้1) ครูรอยละ  98 มีความเห็นวาสาเหตุมาจากสภาพครอบครัวของ
นักเรียนมีปญหา 2) ครูรอยละ 84 มีความเห็นวา สาเหตุมาจากผูปกครองไมใหความรวมมือกับครู
3) ครู    รอยละ 78 มีความเห็นวา สาเหตุมาจากโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษมากเกินไป 4) ครูรอยละ
36-42 เห็นวา ผูบริหารไมสนับสนุนดานการทํ าสื่อการสอนและผลงานทางวิชาการ

พัณนิดา (2535) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3   ระหวางกลุมที่ทํ าการบาน กลุมที่ทํ าการทดสอบยอยและกลุมที่ทํ าการทบทวน
กอนทํ าการทดสอบยอย กลุมละ 45 คน ผลการวิจัยปรากฎวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของกลุมที่ทํ าการทดสอบยอยและกุลมที่ทํ าการทบทวนกอนทํ าการทดสอบยอยสูงกวา
กลุมที่ทํ าการบานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของกลุมที่ทํ าการทดสอบยอยและกลุมที่ทํ าการทบทวนกอนทํ าการทดสอบยอยไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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งานวิจัยของตางประเทศ

Hill  (2002: 2168-A) ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร
และวิชาคณิตศาสตรที่จัดการสอนแบบบูรณาการกับการสอนแบบแยกหลักสูตรที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 6โรงเรียนในเขตตัว
เมือง ทางตอนใตของมลรัฐเท็กซัส จํ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 349 คน โดยทํ าการศึกษาระหวางป 2001-
2002 ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียนที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณา
การมีความกาวหนา  และ  มีความคลองแคลวในทักษะวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น       2) นักเรียน
ที่เรียนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรแบบบูรณาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และมีทักษะทางวิชาคณิตศาสตรมากกวานักเรียนที่เรียนหลักสูตรแบบแยกรายวิชา
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) นักเรียนทั้งสองกลุมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกัน    4) นักเรียนที่เรียนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรแบบ
บูรณาการ   มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตรตอการนํ าไปใชใน
การดํ ารงชีวิตในสังคมมากกวานักเรียนที่เรียนหลักสูตรแบบแยกรายวิชาอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    5) มีความสัมพันธทางสถิติระหวางความคลองแคลวในทักษะวิชาคณิตศาสตรกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

 Lou (1994: 896-A) ไดศึกษาเรื่องการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)
วามีอิทธิพลตอการสงเสริมกระบวนการคิดความเขาใจและเจตคติของผูเรียนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรในเร่ืองเศษสวนหรือไมโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนแถบชานเมืองในภาค
ตะวันตกตอนกลางซึ่งเปนระดับเกรด 5 จัดใหอยูในกลุมทดลอง 26 คนและกลุมควบคุม 27 คน
สวนนักเรียนระดับเกรด 6 น้ันจัดใหอยูในกลุมทดลอง 28 คน และกลุมควบคุม 32 คนจากผลการ
วิจัยพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม การ
ศึกษาคร้ังนี้อาจสรุปไดวา การเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)  อาจมีสวนชวยใหนัก
เรียนมีความเขาใจทางความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น แตโดยภาพรวมแลวจะชวยให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เพราะการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)
เปนการเชื่อมความสัมพันธในการสื่อสารกันระหวางครูกับนักเรียนที่ดีอีกทางหนึ่งดวย
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Loynd  (1994 อางถึงใน ตองตา, 2546: 51)    ไดทํ าการศึกษาการบูรณาการขั้นตอนการ
เรียนกับการมองอยางมีวิสัยทัศนมีผลตอความคงทนอันยาวนานในการเรียนการแปลงเศษสวนเปน
รอยละดีกวาการเรียนแบบการมองอยางมีวิสัยทัศนหรือการเรียนแบบเปนขั้นตอนเพียงอยางใดอยาง
หน่ึงหรือไม ในการศึกษาครั้งนี้มีครูจํ านวน 5 คน นักเรียนเกรด  9 จํ านวน 140 คน  ผลการศึกษาใน
คร้ังนั้นพบวาการสอนแบบบูรณาการจะดีกวาการใชการเรียนแบบการมองอยางมีวิสัยทัศนหรือการ
เรียนแบบมีขั้นตอนเพียงอยางเดียว

Smith (1989 อางถึงใน นงนภัส, 2541: 31)   ไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลของการใช
หนวยการเรียนการสอน 6 หนวย ในวิชาคณิตศาสตรประยุกต วัตถุประสงคของการวิจัย คือ ทํ าการ
ประเมินผลการใชหนวยการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร โดยมีกลุมทดลองเรียนโดยใชหนวย
การเรียนการสอนและกลุมควบคุมเรียนโดยการสอนตามปกติ      ผลการทดลองปรากฏวานักเรียน
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการแกปญหาสูงกวากลุมควบคุม     และมีเจตคติที่ดีตอ
หนวยการเรียนการสอนและรูปแบบของการสอนควรเนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนภาพ
ทางคณิตศาสตร กระบวนการเรียนรูและการแกปญหาทางคณิตศาสตร

Deighan  (1970: 195-199) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร     กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยูในเขต
ชนบท เกรด 3 เกรด 5 และ เกรด 6 จํ านวน 1,022 คน มีครู 44 คนผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

              จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศเกี่ยวกับการใชหนวยการเรียน
รูและการใชการบูรณาการชวยในการเรียนการสอน    พบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชหนวย
การเรียนรู และการใชการบูรณาการชวยในการเรียนการสอน  ทํ าใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและนอกจากนี้นักเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนอีกดวย  ซึ่งจะสอด
คลองกับแนวการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   โดยการนํ า
วรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชา คณิตศาสตร  สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
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วิธีดํ าเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยผูวิจัยไดนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรเพื่อตอบคํ าถามการวิจัยที่วา เมื่อผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร และผูวิจัยไดนํ าไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนแลว จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาความกาวหนาทางการเรียน
คณิตศาสตร ไดมากนอยเพียงไร โดยผูวิจัยจะทํ าการศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ที่สอนโดยการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาราย
วิชา คณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียดในการดํ าเนินการวิจัยดังตอไปนี้

ประชากรเปาหมาย

ประชากรเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย    จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจงมา 1 หองเรียน
จํ านวน 38 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก แผนการจัดการเรียนรู รายวิชา
“คณิตศาสตร”  สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู แบบการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)  และ
แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร รายละเอียดในการดํ าเนินการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดัง
ตอไปนี้
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1.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา “คณิตศาสตร”  สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํ านวน 40 คาบ ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการเรียนยอยๆ ดังตอไปนี้

     หนวยการเรียนที่ 1 เร่ือง การประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจํ านวนนับ  การบวก
ลบ คูณทศนิยมโดยการนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต
มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

     หนวยการเรียนที่ 2 เร่ือง มุม เสนขนาน รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม โดยการนํ าวรรณคดี
ไทยเร่ืองสังขทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

     หนวยการเรียนที่ 3 เร่ือง บทประยุกต โดยการนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณี  ตอน
กํ าเนิดสุดสาคร มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

     หนวยการเรียนที่ 4 เร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดย
การนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง  รามเกียรต์ิ ตอน หนุมานจองถนน มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

     หนวยการเรียนที่ 5 เร่ือง รูปวงกลม โดยการนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง  รามเกียรต์ิ ตอน หนุ
มานหยุดรถพระอาทิตย มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

     หนวยการเรียนที่ 6 เร่ือง เศษสวนและการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน โดยการนํ า วรรณ
คดีไทยเร่ือง พระเวสสันดร มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

            หนวยการเรียนที่ 7 เร่ือง สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน โดยการนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง
พระมหาชนก  มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้

     1.1  ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรูกลุมคณิตศาสตรและสาระ มาตร
ฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) กลุมคณิตศาสตร รวมทั้งศึกษาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรและ
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วิชาภาษาไทย  (ในสวนที่เกี่ยวของกับวรรณคดีไทย) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียน
การเคหะทาทราย กรุงเทพฯ

     1.2  ศึกษาการสรางหนวยการเรียนจากตํ าราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

     1.3  ศึกษาวิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากตํ ารา และเอกสารตางๆ

     1.4  ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจาก เว็บไซต  ตํ าราและเอกสารตางๆ แลว
เขียนแผนการจัดการเรียนรูทุกหนวยการเรียน อยางละเอียดตามเนื้อหา

1.5 นํ าแผนการจัดการเรียนรูใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบในดาน
ความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และแนวทางการวัดและประเมินผล ในดานความเหมาะสมของกิจกรรมความถูกตองของเนื้อหา
และภาษาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู แลวนํ ามาปรับปรุงแกไขตามคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ (ดูตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูในภาคผนวก ก)

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบดังนี้
 

        2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

2.2 วิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา ความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาที่
ใชทดลอง เพื่อใชในการเขียนขอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     2.3  สรางตารางวิเคราะหแบบทดสอบ

     2.4  นํ าตารางวิเคราะหแบบทดสอบใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา

                   2.5  เขียนขอคํ าถามและตัวเลือก

      2.6  นํ าแบบทดสอบไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาแลวนํ ามา
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ปรับปรุงแกไข (ดูตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในภาคผนวก ข)

3.  แบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครูและแบบการเขียนบันทึกสรุปความรู (journal)
ของนักเรียน  ซึ่งทั้งสองแบบนี้ผูวิจัยไดทํ าการสรางขึ้นแลวนํ าไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธตรวจหลังจากนั้นนํ ามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการวิจัยตอไป (ดูตัวอยางในภาคผนวก ค
และภาคผนวก จ)

4.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มีขั้นตอนการสรางแบบวัดดังนี้

                   4.1  ผูวิจัยใชแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดเจตคติที่
วิเคราะหโดยวิธีพาเชียลเครดิตโมเดล สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ของคัชรินทร (2541)

                   4.2  กํ าหนดจํ านวนขอและสรางคํ าถามเพิ่มขึ้นเองบางขอเพื่อใหสอดคลองกับจุด
ประสงค และกํ าหนดการใหคะแนน ซึ่งมีสเกลการตอบเปน 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็น
ดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งมีจํ านวนขอทั้งหมด 40 ขอ เปนขอความเชิงบวก 20 ขอ
คือ ดานความรูสึกตอวิชาคณิตศาสตร ไดแกขอ 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19 สวนดานความรูสึก
ตอครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ไดแกขอ 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 นอกน้ันเปนขอความเชิงลบ

การใหคะแนนขอที่เปนเชิงบวกของแบบวัดเจตคติ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

                   ตอบ    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน 1
                   ตอบ     ไมเห็นดวย             ใหคะแนน 2
                   ตอบ     ไมแนใจ                  ใหคะแนน 3
                   ตอบ      เห็นดวย                 ใหคะแนน 4
                    ตอบ      เห็นดวยอยางยิ่ง     ใหคะแนน 5

การใหคะแนนขอที่เปนเชิงลบของแบบวัดเจตคติ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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                   ตอบ    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน 5
                   ตอบ     ไมเห็นดวย             ใหคะแนน 4
                   ตอบ     ไมแนใจ                 ใหคะแนน 3
                   ตอบ      เห็นดวย                 ใหคะแนน 2
                    ตอบ      เห็นดวยอยางยิ่ง     ใหคะแนน 1

เมื่อไดผลการตอบของแบบวัดเจตคติรวมทั้งฉบับแลวจึงคิดคาคะแนนเฉลี่ย จากนั้น นํ า
คะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมาย เปนระดับ เจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรดังนี้

                   คะแนน   4.5-5.00  แปลวา   มีเจตคติที่ดีมาก
                   คะแนน   3.5-4.49  แปลวา   มีเจตคติที่ดี
                   คะแนน   2.5-3.49  แปลวา   มีเจตคติที่เปนกลาง
                   คะแนน   1.5-2.49  แปลวา   มีเจตคติที่ไมดี
                   คะแนน   1.0-1.49  แปลวา   มีเจตคติที่ไมดีมาก

                   4.3  นํ าแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้น เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของการกํ าหนดจุดประสงค ความชัดเจนของคํ าชี้แจงและรายการคํ าถาม
เพื่อนํ าไปปรับปรุงแกไขและใชในการวิจัย (ดูตัวอยางในภาคผนวก ง)

การเก็บรวบรวมขอมูล

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดแบงวิธีการดํ าเนินวิจัยออกเปนขั้นตอนดังตอไปนี้

 ชวงกอนดํ าเนินการทดลองสอน

1.  ผูวิจัยทํ าการสํ ารวจเจตคติกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทํ าแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร
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ชวงดํ าเนินการทดลองสอน

1.  ผูวิจัยนํ าแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชา “คณิตศาสตร” ซึ่งไดทํ าการนํ าวรรณคดีไทย
มาพัฒนารายวิชา คณิตศาสตร สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปทดลองสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง

2.  ระหวางดํ าเนินการสอน ผูวิจัยสังเกตความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนและเมื่อจบ
คาบเรียน ผูวิจัยบันทึกผลที่ไดจากการสังเกตในแบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู

3.  เมื่อจบในแตละหนวยการเรียนใหนักเรียนทุกคนเขียนสรุปความรูที่ไดรับในหนวยการ
เรียนนั้นๆ

ชวงสิ้นสุดการสอนตามกํ าหนดของการวิจัย

1.  หลังจากนักเรียนเรียนจบทุกหนวยการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยไดทํ า
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทุกคนทํ าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลาในการสอบ 60  นาที และตรวจใหคะแนนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด

2.  หลังจากนักเรียนเรียนจบทุกหนวยการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแลวผูวิจัยไดทํ า
การสํ ารวจเจตคติ กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทุกคนทํ าแบบวัดเจตคติของนักเรียนตอ
วิชาคณิตศาสตรอีกคร้ังหนึ่ง

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

1.  ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก

             1.1  คะแนนจากการทํ าแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียน ชิ้นงานและคะแนนจากการทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นํ ามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติพื้นฐานดังนี้
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           1.1.1  คารอยละ

                        1.1.2  คะแนนเฉลี่ย (mean)

             1.1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            1.2  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู     (          /        )

 1.3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ 70% ที่ผู
วิจัยกํ าหนดไวโดยใช t-test

1.4 การตอบแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร นํ าขอมูลมาวิเคราะห
โดยหาคาความถี่และใหคะแนนตามเกณฑที่กํ าหนด

2.  ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลที่ไดจากการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน และ
การบันทึกในแบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู ซึ่งมีทั้งการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจแบบ
ฝกหัดและผลงาน วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

1E 2E



บทท่ี 4

ผลการวิจัยและขอวิจารณ

ผลการวิจัย

งานวิจัยน้ีเปนการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนการเคหะทาทราย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลการวิจัยดังนี้

1.  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนาราย
วิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75

     1.1  ผลการทดสอบระหวางเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยางโดยให
นักเรียนเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแลวใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนและชิ้น
งานรวมทั้งหมด 7 หนวยการเรียน ซึ่งไดผลปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1  คะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอ ะ จากการทํ าแบบฝกหัดและชิ้นงาน
                  ประจํ าหนวยการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 
                                                                                   
หนวยการเรียนที่                             คะแนนเต็ม        
1 พระรามสรางเมืองใหพระยาอนุชิต     11               
2 รจนาเสี่ยงพวงมาลัย                             9                 
3 กํ าเนิดสุดสาคร                                   14                
4 หนุมานจองถนน                                15                 
 5 หนุมานหยุดรถพระอาทิตย                 5                 
 6 พระเวสสันดร                                     8                 
 7 พระมหาชนก                                    16                 
          รวม                                             78                 

     เฉลี่ย                                         11.14               

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู     (        )1E
ยล

(          )
                                                            (n = 38)
  คะแนนเฉลี่ย         คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
       8.73                                   79.42      
      7.10                                   78.94
      10.31                                  73.68
     11.71                                  78.07
       3.55                                  71.05
       5.76                                  72.03
      13.78                                 86.18
      60.94                                 539.37
        8.70                                   78.17

  เทากับ    78.17

1E
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จากตารางที่ 1  พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณ
คดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยใหนักเรียนเรียน
ตามแผนการจัดการเรียนรูแลวใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการเรียนทั้งหมด
7 หนวยการเรียนนั้น มีคะแนนเฉลี่ย 8.70 คิดเปนรอยละ  78.17 คือประสิทธิภาพของแผนการจัด
การเรียนรูมีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กํ าหนดไวและผูวิจัยไดพบวา หนวยการเรียนที่มีประสิทธิ
ภาพผานเกณฑที่กํ าหนดคือหนวยการเรียนที่ 1, 2, 4 และ 7 สวนหนวยการเรียนที่มีประสิทธิภาพไม
ผานเกณฑที่กํ าหนดคือหนวยการเรียนที่ 3, 5, 6

1.2  ผลจากการที่นักเรียนทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่นักเรียนได
เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา “คณิตศาสตร” ที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ซึ่งไดผลปรากฏตามตารางที่ 2  ดังนี้

ตารางที่ 2   คะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละจากการที่นักเรียนทํ าขอสอบวัดผล
                   สัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง       )  
                                                                                

การทดลอง                            คะแนนเต็ม          
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์           40                 

ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากตารางที่ 2  พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลส
คณิตศาสตร ที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารา
ศึกษาปที่ 5 ของนักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล
ภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพผา

1.3  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจ
รายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึก
ฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการเรียนทั้ง 7 หนว
หารอยละของคาเฉลี่ย เพื่อหาประสิทธิภาพของแผ
ตารางที่ 3 ดังนี้

E
 (

                                                            (n = 38)
     คะแนนเฉลี่ย      คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
         30.47                           76.18

     )    เทากับ 76.18

2

E
 (
ัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนวิชา
ยวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถม
ี่ย 30.47 คิดเปนรอยละ 76.18 ดังนั้นประสิทธิ
นเกณฑที่กํ าหนดไว

ัดการเรียนรูที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนา
ษาปที่ 5 โดยผูวิจัยไดนํ าคะแนนผลการทํ าแบบ
ยและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาคํ านวณ
นการจัดการเรียนรู ซึ่งปรากฏผลการคํ านวณตาม

2
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ตารางที่ 3  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนา
                  รายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
                                                                                                                                              (n = 38)

     การทดลอง                                 คะแนนเต็ม        คะแนนเฉลี่ย     คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
แบบฝกหัดและชิ้นงาน                           78                      60.94                             78.17
ประจํ าหนวยการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                    40                       30.47                            76.18

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู    (                )  เทากับ  78.17/76.18

จากตารางที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยจากการทํ า
ทั้ง  7 หนวยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.17  และคะแนน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 76.18  ดังนั้นแผนการจัด
รายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ
78.17/76.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กํ าหนดไว

2.  การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเร
วรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิต

ตารางที่ 4   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
                  โดยนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียน
                   70% (คะแนนเต็ม 40 คะแนนคิดเปน 28 

กลุม                   n                                    
หลังเรียน           38            28                30.4

* นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             (0

จากตารางที่ 4 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ
การนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียนการสอนว
กวาเกณฑ 70%ที่ผูวิจัยกํ าหนดไว อยางมีนัยสํ าคัญทา

1E E

t 37

µ X
/ 
แบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการเรียน
จากการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

การเรียนรูที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนา
าปที่ 5   ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ

ียนหลังการจัดการเรียนการสอนโดยนํ า
ศาสตรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 70%

เรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน
การสอนวิชาคณิตศาสตรเมื่อเทียบกับเกณฑ
คะแนน)

                   S                          t
7                4.18                     3.64 *

.95)) = 1.684

2

( 
  
   
ิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากที่ไดมี
ิชาคณิตศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูง
งสถิติที่ระดับ 0.05
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3.  ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยวิเคราะหเนื้อหาจากแบบบันทึกการรวบ
รวมขอมูลของครูและแบบการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)

ตารางที่ 5  แสดงผลที่ไดจากแบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู ซึ่งตรวจสอบไดจากการสังเกต
                  การสัมภาษณ การตรวจเอกสารฝกหัด การตรวจผลงาน การเขียนบันทึกสรุปความรูของ
                  นักเรียน (journal)

                       ที่มา                                                                          ผลที่ได
     การบันทึกของครูจากการสังเกต             1.  ในการใชการอภิปรายใหนักเรียนลองยกตัวอยาง
                                                                          วรรณคดีที่ไดเรียนมาวานํ ามาประยุกตใชในการ
                                                                          เรียนการสอนคณิตศาสตรและนํ าไปใชในชีวิต
                                                                          ประจํ าอยางไร นักเรียนทุกคนใหความรวมมือกัน
                                                                          อภิปราย และสามารถยกตัวอยางไดเปนอยางดี

2.  นักเรียนต้ังใจเรียน กระตือรือรน สนใจในกิจกรรม
     การเรียนการสอนที่ครูไดจัดใหเปนอยางดี
3.  ในการที่นักเรียนไดทํ างานที่ครูมอบหมายใหน้ันถึง
      แมบางคนจะทํ าไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่กํ าหนด
      แตก็มีความรับผิดชอบในการทํ างานและใชความ
      พยายามในการทํ างานไดเปนอยางดี

การบันทึกของครูจากการสัมภาษณ        1.  ในดานความรู นักเรียนเขาใจบทเรียนดีพอสมควร
นักเรียน                                                   2.  ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู นักเรียน
                                                                      ชอบกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นโดยเฉพาะโจทยแบบฝกหัด
                                                                      การประยุกตใชวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียน
                                                                      การสอนคณิตศาสตรและชิ้นงานที่นักเรียนไดทํ าที่มี

                                                                          ลักษณะของการนํ าความรูในวิชาคณิตศาสตรไปใช
การบันทึกของครูจากการตรวจแบบฝกหัด  1.  จากการตรวจแบบฝกหัดพบวานักเรียนสวนใหญ
                                                                          ทํ าถูกตองแตทํ าไดในปริมาณที่ไมมาก
การบันทึกของครูจากการตรวจชิ้นงาน        2.  จากการตรวจผลงานพบวานักเรียนสามารถนํ า
                                                                          ความรูที่ไดรับจากการเรียนมาประยุกตใชในการ

                                                                              ทํ าชิ้นงานไดเปนอยางดีและมีความคิดสรางสรรค
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ตารางที่ 5  แสดงผลที่ไดจากแบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู ซึ่งตรวจสอบไดจากการสังเกต
                  การสัมภาษณ การตรวจเอกสารฝกหัด การตรวจผลงาน การเขียนบันทึกสรุปความรู
                  ของนักเรียน (journal) (ตอ)

                     ที่มา                                                                                     ผลที่ได
การเขียนบันทึกสรุปความรูที่ไดรับ                  1.  นักเรียนสวนใหญเขาใจเนื้อหาที่เรียนดีพอสมควร
จากการเรียนของนักเรียน (journal)                  2.  นักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย

                                                                    3.   นักเรียนเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตรในการนํ า
                                                                               ไปประยุกตใชในชีวิตประจํ าวันไดดีมาก
การประมวลผลจากแบบบันทึกการรวบรวม      1.  ดานความรู เมื่อครูตรวจแบบฝกหัดในหนังสือ
ขอมูลของครูและการเขียนบันทึกสรุปความรูที่      เรียนและแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนพบวา
ไดรับจากการเรียน (journal) ของนักเรียน              นักเรียนสวนใหญมีความรู ความเขาใจ

                                                                           เพราะทํ าไดถูกตองเปนสวนมาก
                                                                           2.  ดานทักษะ/กระบวนการ เมื่อใหนักเรียน

                                                                          ทํ ากิจกรรม นักเรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                                                                               กัน และมีการเชื่อมโยงความรูและความคิด

                                                                          สรางสรรคไดเปนอยางดี
                                                                    3.  ดานคุณลักษณะ นักเรียนสนใจเรียน กระตือรือรน
                                                                        มีความรับผิดชอบ  มีความพยายามในการทํ างาน
                                                                        และใหความรวมมือในการเรียนเปนอยางดี
                                                                         นักเรียนเห็นคุณคาในการนํ าความรูวิชา
                                                                         คณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจํ าวัน
                                                                         ไดดีมาก

จากตารางที่ 5 จากการประเมินผลการบันทึกการรวบรวมขอมูลของครูนํ ามาประมวลกับ
ความรูสึกของนักเรียนทั้งจากการสัมภาษณและการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียนทํ าใหทราบ
วา นักเรียนสวนใหญมีความเขาใจในบทเรียนดีและชอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยการ
นํ าวรรณคดีมาประยุกตใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรและการนํ าความรูวิชาคณิตศาสตรไปใช
ในชีวิตประจํ าวัน นอกจากจะพัฒนาความรูความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแลวนักเรียน
ยังไดพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค ในดานความสนใจเรียน ความรับผิดชอบในการ
ทํ างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความพยายามในการทํ างาน มีทักษะ
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ทางดานมนุษยสัมพันธในการทํ างานรวมกันกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีการเชื่อมโยงความรูและความ
คิดสรางสรรค ซึ่งอยูในระดับที่แนวโนมของพฤติกรรมของนักเรียนนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ

4.  เจตคติของนักเรียนตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยมา
พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ดูจากตารางที่ 6 )
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ตารางที่ 6  แสดงคารอยละของคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                    ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                    เห็นดวย                        เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                  1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
      วิชาคณิตศาสตร
1.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจ             -                   -                    -                    -           5.26               -        42.10           18.42             52.63             81.57
2.  การเรียนคณิตศาสตรไมไดทํ า           68.42           92.10              15.78            5.26        7.89             2.63       5.26               -                  2.63                 -
    ใหคนฉลาดขึ้น
3.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถ               -                  -                    -                 5.26      10.52               -        18.42           26.31             71.05             68.42
     นํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันได
4.  คณิตศาสตรเปนวิชาสํ าคัญที่ชวย          5.26              -                   2.63            5.26      31.57          26.31     42.10           31.57             18.42             36.84
      ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได
5.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากสุดๆ           36.84          47.36              34.21          28.94      26.31         18.42       2.63             5.26                  -                     -
6.  เรียนคณิตศาสตรแลวไมรู                   34.21          36.84              42.10          31.57      21.05         21.05       2.63             2.63                  -                 7.89
     วาจะเอาไปใชประโยชนอะไร
7.  ไมอยากใหมีการเรียนวิชา                   81.57          81.57                7.89            7.89          -              2.63       5.26             2.63                5.26              5.26
      คณิตศาสตร
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ตารางที่ 6  (ตอ)

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                   ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                     เห็นดวย                      เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                  1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
8.  คณิตศาสตรเปนวิชาสํ าคัญใน            2.63               -                    -                     -            5.26         10.52       21.05           18.42             71.05               84.21
     การนํ าไปใชประกอบอาชีพได
9.  ขาพเจาไมชอบเรียนวิชา                  57.89            68.42            26.31             18.42        13.15          7.89         2.63             2.63                 -                    2.63
     คณิตศาสตร
10.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร       39.47            63.15            47.36              18.42         7.89          7.89          2.63            5.26                2.63                5.26

เปนเรื่องที่นาปวดหัว
11.  อยากมาโรงเรียนมากถา                71.05            71.05            15.78               23.68         5.26             -             5.26           2.63                2.63                2.63
      ไมมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร
12.  ขาพเจาเต็มใจและกระตือรือรน       2.63               -                   -                        -            7.89         15.78        34.21         31.57              55.26              52.63
       ที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร
13.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทุกคน              -                  -                   -                        -            2.63           5.26        36.84         26.31              60.52              68.42
       สมควรจะตองเรียนรูไว
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ตารางที่ 6  (ตอ)

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                   ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                     เห็นดวย                      เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                  1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
14.  ขาพเจาอยากใหถึงชั่วโมง                 2.63              -                   2.63                 -        23.68          13.15      34.21          47.36             36.84              39.47

คณิตศาสตรเร็วๆ
15.  ถาเลือกเรียนไดขาพเจาจะ              52.63          63.15               21.05           23.68     15.78          10.52       10.52           2.63                  -                     -
       ไมเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร
16.  ขาพเจารูสึกสนุกสนาน                      -                   -                   2.63             5.26        5.26           5.26        34.21         21.05             57.89               68.42
        ในการเรียนคณิตศาสตร
17.  ขาพเจาชอบทํ าแบบฝกหัด               5.26               -                      -                7.89      13.15          10.52       47.36         50                   34.21               31.57
       และการบานวิชาคณิตศาสตร
18.  ขาพเจารูสึกกังวลและกลัวที่จะ      28.94          47.36               34.21           28.94      28.94          15.78         7.89           2.63                 -                      5.26
       ตองเรียนวิชาคณิตศาสตร
19.  ขาพเจาตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร    -                   -                       -                5.26      23.68           15.78       52.63         36.84            23.68                 42.10
20.  ขาพเจารูสึกเหมือนถูกบังคับ          55.26          36.84               31.57           31.57        7.89           10.52        2.63            2.63              2.63                   5.26
       ใหเรียนวิชาคณิตศาสตร
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ตารางที่ 6  (ตอ)

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                   ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                     เห็นดวย                      เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                  1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
1.  ครูสอนนาเบื่อ                                 63.15            73.68            13.15             21.05      15.78               -          2.63               5.26              5.26                 -
2.  ครูอธิบายไมรูเรื่อง                          68.42            73.68            15.78             18.42      10.52            2.63        5.26               2.63                 -                 2.63
3.  ครูใหทํ าแบบฝกหัดและ                 23.68            50                  47.36             26.31      18.42         10.52        7.89                7.89              2.63              5.26
     การบานมากเกินไป
4.  ครูสอนไดอยางสนุกสนาน                -                    -                   5.26                 -            2.63               -        26.31             13.15            65.78             86.84
5.  ครูไมมีความยุติธรรมใน                52.63             63.15            15.78             15.78      10.52         13.15       15.78               5.26              5.26               2.63
     การใหคะแนนนักเรียน
6.  ครูอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส              2.63                -                     -                    -          21.05           5.26       23.68             15.78            52.63             78.94
7.  ครูใจเย็นและยอมรับฟง                      -                  -                   5.26                 -            7.89           7.89       44.73              26.31           42.10              65.78
     เหตุผลของนักเรียน
8.  ครูมีเทคนิคการสอนที่                         -                   -                  5.26                -            7.89              -          47.36              26.31           52.63              73.68
     จะชวยใหนักเรียนคิดเปน
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ตารางที่ 6  (ตอ)

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                   ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                     เห็นดวย                      เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                   1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
9.  ครูไมคอยชอบตอบคํ าถามของ        44.73           63.15            21.05              13.15      23.68          18.42       2.63                -                  7.89               5.26
     นักเรียนเมื่อนักเรียนไมเขาใจ
     เวลาเรียน
10.  ครูนํ าความรูอื่นๆ นอกเหนือ          18.42              -                10.52              10.52      23.68          15.78     34.21           21.05              13.15             52.63

จากวิชาคณิตศาสตรมาสอน
       อยูสมํ่ าเสมอ
11.  ครูขาดสื่อการสอนที่เหมาะสม      39.47              47.36          13.15              26.31      39.47           21.05      5.26             2.63                2.63               2.63
12.  ครูไมเอาใจใสนักเรียน                   76.31              63.15          10.52              23.68       5.26           13.15      5.26                -                   2.63                  -
13.  ครูสอดแทรกจริยธรรมและ             5.26                 5.26          10.52                2.63     36.84             5.26    23.68           10.52              23.68              84.21
       คุณธรรมในการสอน
       คณิตศาสตรดวย
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ตารางที่ 6  (ตอ)

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                   ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                     เห็นดวย                      เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                   1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
14.  นักเรียนชอบที่จะใหครูแจก                -                2.63                  -                     -        18.42           21.05    52.63             36.84            28.94              39.47
       ประมวลการสอนและชี้แจง
       รายละเอียดตางๆ ในการเรียน
       วิชาคณิตศาสตร
       ตั้งแตวันแรกที่เริ่มตน
       ทํ าการเรียนการสอน
15.  นักเรียนชอบที่จะใหครูแจก              2.63                -                      -                     -       21.05           15.78    39.47             34.21            36.84              52.63

เกณฑการประเมินและชี้แจง
       รายละเอียดการประเมินการ
      ทํ างานของนักเรียนในดาน
      ตางๆ ใหนักเรียนไดทราบ
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ตารางที่ 6  (ตอ)

(n = 38)               วัดครั้งที่ 1 (กอนเรียน)             วัดครั้งที่ 2 (หลังเรียน)
ลํ าดับ                   ขอความ                   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                   ไมเห็นดวย                   ไมแนใจ                     เห็นดวย                      เห็นดวยอยางยิ่ง
                                                                1                 2                    1                    2             1                 2            1                   2                   1                    2
16.  ครูไมสอนเรื่องการนํ าความรู      47.36           52.63            21.05             18.42       13.15          13.15     10.52              5.26           57.89              10.52
       วิชาคณิตศาสตรไปใชใน
        ชีวิตประจํ าวัน
17.  เวลาสอนครูพูดเสียงเบา              50                 63.15            36.84             26.31       10.52            5.26       2.63              2.63               -                    2.63
       พึมพํ า ไดยินไมคอยชัด
18.  เมื่อมีปญหาในการเรียนครู            2.63                -                    -                    -           10.52            7.89     28.94            28.94           57.89              63.15

มักจะดูแลใหคํ าปรึกษา
      อยางใกลชิด
19.  ครูเขาสอนไมคอยตรงเวลา          55.26            65.78            21.05             18.42       23.68         15.78          -                    -                  -                      -
20. ครูใหคํ าปรึกษานอกเวลาเรียน     13.15                -                  5.26                 -           28.94            -           10.52            15.78           42.10             84.21
       เมื่อนักเรียนไมเขาใจในการเรียน
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จากตารางที่ 6 ผลจากการตอบแบบวัดเจตคติของนักเรียน ในการตอบแบบวัดเจตคติคร้ังที่
1 (กอนเรียน) จํ านวนขอของแบบวัดเจตคติมีทั้งหมด 40 ขอผลปรากฏวาในดานความรูสึกของนัก
เรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร จะเปนขอความเชิงบวก 10 ขอคือขอ 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19
นักเรียนสวนมากจะตอบวา เห็นดวยอยางยิ่ง แตจะมี 3 ขอที่นักเรียนสวนมากตอบวาเห็นดวย น่ันคือ
ขอที่   4, 17, 19 สวนขอความเชิงลบ 10 ขอคือขอ  2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 20 นักเรียนสวนมาก
จะตอบวา  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง แตจะมี 3 ขอที่นักเรียนสวนมากตอบวาไมเห็นดวย น่ันคือขอที่   6,
10, 18 สวนในดานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรจะเปนขอความเชิงบวก
10 ขอคือขอ 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 นักเรียนสวนมากจะตอบวา เห็นดวยอยางยิ่ง แตจะมี
4 ขอที่นักเรียนสวนมากตอบวาเห็นดวย น่ันคือขอที่   7, 10, 14, 15  สวนขอความเชิงลบ 10 ขอคือ
ขอ  1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 19 นักเรียนสวนมากจะตอบวา  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง แตจะมี 1 ขอที่
นักเรียนสวนมากตอบวาไมเห็นดวย น่ันคือขอที่ 3

ในการตอบแบบวัดเจตคติคร้ังที่ 2 (หลังเรียน) จํ านวนขอของแบบวัดเจตคติมีทั้งหมด 40
ขอผลปรากฏวาในดานความรูสึกของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร จะเปนขอความเชิงบวก 10 ขอ
คือขอ 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19 นักเรียนสวนมากจะตอบวา เห็นดวยอยางยิ่ง แตจะมี 1 ขอที่
นักเรียนสวนมากตอบวาเห็นดวย น่ันคือขอที่ 14 สวนขอความเชิงลบ 10 ขอคือขอ  2, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 15, 18, 20 นักเรียนสวนมากจะตอบวา  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง สวนในดานความรูสึกของนักเรียนที่
มีตอครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรจะเปนขอความเชิงบวก 10 ขอคือขอ 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20
นักเรียนสวนมากจะตอบวา เห็นดวยอยางยิ่ง สวนขอความเชิงลบ 10 ขอคือขอ  1, 2, 3, 5, 9, 11, 12,
16, 17, 19 นักเรียนสวนมากจะตอบวา  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

นอกจากนั้นหลังจากการตอบแบบวัดเจตคติคร้ังที่ 2 (หลังเรียน) พบวามีบางขอคํ าถามใน
แบบวัดเจตคติที่มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนอยางเห็นไดชัดไดแกขอคํ า
ถามดังตอไปนี้

ในดานความรูสึกของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร ไดแกขอคํ าถามดังตอไปนี้

ขอที่ 1.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจ นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 81.57  เห็นดวย
รอยละ 18.42  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 52.63 เห็นดวยรอยละ 42.10
และไมแนใจรอยละ 5.26
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ขอที่ 3.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันได นักเรียนเห็นดวยอยาง
ยิ่ง  รอยละ 68.42 เห็นดวยรอยละ 26.31 และไมเห็นดวยรอยละ 5.26 ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียน
เห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 71.05  เห็นดวยรอยละ 18.42  และไมแนใจรอยละ 10.52

ขอที่ 10.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่นาปวดหัว นักเรียนไมเห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 63.15 ไมเห็นดวยรอยละ 18.42 ไมแนใจรอยละ 7.89 เห็นดวยรอยละ 5.26 และเห็นดวย
อยางยิ่งรอยละ 5.26 ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 39.47  ไมเห็นดวย
รอยละ 47.36  ไมแนใจรอยละ 7.89 เห็นดวยรอยละ 2.63 และเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 2.63

ในดานความรูสึกของนักเรียนตอครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ไดแกขอคํ าถามดังตอไปนี้

ขอที่ 4.  ครูสอนไดอยางสนุกสนาน นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง  รอยละ 86.84   เห็นดวย
รอยละ 13.15  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 65.78  เห็นดวยรอยละ 26.31
ไมแนใจรอยละ 2.63 และไมเห็นดวยรอยละ 5.26

ขอที่ 10.  ครูนํ าความรูอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตรมาสอนอยูสมํ่ าเสมอ นักเรียน
เห็นดวยอยางยิ่ง  รอยละ 52.63 เห็นดวยรอยละ 21.05 ไมแนใจรอยละ 15.78 และไมเห็นดวยรอยละ
10.52  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 นั้นนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 13.15  เห็นดวยรอยละ 34.21 ไมแนใจ
รอยละ 23.68 ไมเห็นดวยรอยละ 10.52 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 18.42

ขอที่ 13.  ครูสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรมในการสอนคณิตศาสตรดวย  นักเรียนเห็น
ดวยอยางยิ่ง  รอยละ 84.21 เห็นดวยรอยละ 10.52 ไมแนใจรอยละ 5.26 ไมเห็นดวยรอยละ 2.63และ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5.26  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 23.68  เห็นดวยรอย
ละ 23.68 ไมแนใจรอยละ 36.84 ไมเห็นดวยรอยละ 10.52 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 5.26

ขอที่ 14.  นักเรียนชอบที่จะใหครูแจกประมวลการสอนและชี้แจงรายละเอียดตางๆ ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรต้ังแตวันแรกที่เร่ิมตนทํ าการเรียนการสอน     นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ
39.47   เห็นดวย รอยละ 36.84  ไมแนใจรอยละ 21.05 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 2.63  ซึ่งจาก
เดิมคร้ังที่ 1 นั้นนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 28.94  เห็นดวยรอยละ 52.63 และไมแนใจรอยละ
18.42
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ขอที่ 15.  นักเรียนชอบที่จะใหครูแจกเกณฑการประเมินและชี้แจงรายละเอียดการประเมิน
การทํ างานของนักเรียนในดานตางๆ ใหนักเรียนไดทราบ  นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง  รอยละ 52.63
เห็นดวย รอยละ 34.21 และไมแนใจรอยละ 15.78  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 36.84  เห็นดวยรอยละ 39.47 ไมแนใจรอยละ 21.05 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 2.63

ขอที่ 20.  ครูใหคํ าปรึกษานอกเวลาเรียนเมื่อนักเรียนไมเขาใจในการเรียน นักเรียนเห็นดวย
อยางยิ่ง รอยละ 84.21 เห็นดวยอยางยิ่ง  รอยละ 15.78 ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยาง
ยิ่งรอยละ 42.10  เห็นดวยรอยละ 10.52 ไมแนใจรอยละ 28.94 ไมเห็นดวย รอยละ 5.26 และไมเห็น
ดวยอยางยิ่งรอยละ 13.15

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนการตอบแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
                  เปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน
                                                                                                                                              (n = 38)
                               วัดคร้ังที่ 1 (กอนเรียน)                            วัดคร้ังที่ 2 (หลังเรียน)
                           คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย                     คะแนนเฉลี่ย      ความหมาย
                               4.18            มีเจตคติที่ดี                            4.50             มีเจตคติที่ดีมาก

ภาพท
คร้ังท
คะแนนเฉลี่ย
ี่ 7  แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติของนักเรียนเปรียบเทียบ
ี่ 1 (กอนเรียน) และคร้ังที่ 2 (หลังเรียน)

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

วัดเจตคตคิร้ังที ่1 (กอนเรยีน) วัดเจตคตคิร้ังที ่2 (หลงัเรยีน)
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จากตารางที่ 7 และภาพที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนซึ่งเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนคร้ังที่ 1 (กอนเรียน) และคร้ังที่ 2 (หลังเรียน) โดยนักเรียนไดระดับคะแนนเฉลี่ยในคร้ังที่ 1
เทากับ  4.18 คะแนน ซึ่งหมายความวา มีเจตคติที่ดี สวนในคร้ังที่ 2 ซึ่งเปนหลังจากที่ไดทํ าการเรียน
การสอนเสร็จเรียบรอยแลวน้ันนักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคร้ังที่ 1 โดยไดเทากับ 4.50 ซึ่ง
หมายความวา มีเจตคติที่ดีมาก สรุปไดวานักเรียนมีเจตคติที่ดีมากตอวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการ
นํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตรของชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ขอวิจารณ

จากการศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดทํ าการนํ าวรรณคดีไทยมา
พัฒนารายวิชา คณิตศาสตร  สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย
กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยมีขอวิจารณดังนี้

1.  จากผลการวิจัยพบวาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ได นํ าวรรณคดีไทยเขา
มาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ 78.17/76.18  ซึ่ง
หมายความวานักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทํ าแบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการ
เรียนรูทั้งหมด 7 หนวย คิดเปนรอยละ  78.17  และคะแนนเฉลี่ยจากการทํ าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  คิดเปนรอยละ 76.18 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ได
นํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีประสิทธิ
ภาพสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 75/75 ซึ่งสอดคลองกับ ทวี (2544) ซึ่งทํ าการพัฒนาแผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การคูณและการหารของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสังกัด
กลุมหนองเหล็ก จังหวัดมหาสารคาม พบวา แผนการสอนมีประสิทธิภาพ 81.54/79.44 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่ต้ังไว 75/75 และ ปติณญา (2542) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพเร่ือง ทศนิยม
วิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคกไทร จังหวัดสุรินทร พบวามีประสิทธิ
ภาพ 94.91/83.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑ ที่ต้ังไว 75/75 และ จริง (2547) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะเรื่อง การ
บวก การลบ  การคูณ การหาร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 วิชาคณิตศาสตร โรงเรียนบานโคกกลาง
จังหวัดสุรินทร พบวามีประสิทธิภาพ 89.69/85.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 80/80 และแผนการจัด
การเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
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     1.1  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ได นํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นไดผานขั้นตอนกระบวนการสรางอยางเปนระบบ
และมีวิธีการที่เหมาะสม โดยเร่ิมจากการเลือกและเรียบเรียงหนวยการเรียนรู ทํ าการคัดเลือกวรรณ
คดีไทยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับ วรรณคดีไทยที่
นักเรียนไดเรียนในหลักสูตรของโรงเรียนอีกดวย จากนั้นไดมีการศึกษาเอกสารและตํ าราที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร และไดผานขั้นตอนการตรวจสอบ การกลั่นกรองและการตรวจ
ทานแกไขจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แลวนํ ามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามขอ
เสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอีกคร้ังหนึ่งกอนที่จะนํ าไปทดลองกับกลุมตัว
อยาง

     1.2  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ได นํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและหนวยการ
เรียนรูที่เปนลักษณะของการบูรณาการโดยจะมีสวนชวยใหนักเรียนไดเรียนรูในลักษณะที่เปนองค
รวมทํ าใหนักเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเองและมีความเขาใจในการเรียนลึกซึ้งมากขึ้นจึง
ทํ าใหมีความกาวหนาทางการเรียนโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอด
คลองกับที่ (Hill, 2002; เพ็ญจันทร, 2544; โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2544; รัตนา,
2541; ปทมา, 2540; พิษณุ, 2540; Loynd, 1994) ที่ไดมีความเห็นสอดคลองกันวาการจัดการเรียน
การสอนดวยการบูรณาการนั้นมีผลทํ าใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และการที่จะชวย
ใหนักเรียนไดรับความรูแบบองครวมน้ี ผูวิจัยตองทํ าการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยออกแบบ
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชสาระเปนฐานความคิด ซึ่งสอดคลองกับที่ นาตยา (2546) ได
กลาวไววาการตระหนักวา สาระคือเกลียวเชือก (strand) จะทํ าใหการออกแบบหลักสูตรและหนวย
การเรียนมีคุณภาพ น่ันหมายความวา ผูสรางหลักสูตรและครูผูสอนจะตองตระหนักเสมอวา  การจัด
ทํ ารายวิชาใดๆ ก็ตาม หรือการสรางหนวยการเรียนใดๆ จะตองพยายามมัดรวมองคความรูในสาระ
ตางๆ เขาดวยกันเสมอในการจัดทํ าหนวยการเรียนก็เชนเดียวกันถาครูผูสอนออกแบบหนวยการ
เรียนโดยนํ าสาระเปนฐานความคิดในการออกแบบจะทํ าใหหนวยการเรียนนั้นสามารถเชื่อมโยง
สาระตางๆ ทั้งในกลุมสาระเดียวกัน และตางกลุมสาระ มาเปนแนวทางกํ าหนดจุดประสงค หรือ
กิจกรรม หรือกํ าหนดหัวขอเร่ืองใหสอดคลองตามแนวคิดของสาระนั้นๆ นักเรียนก็จะไดเรียนองค
ความรูตางๆ หลอมรวมเขาดวยกัน อันจะเปนความรูที่ยั่งยืนตอนักเรียนมากกวาที่จะไปเรียนสาระ
ตางๆ แยกจากกันเปรียบเสมือนไปคลายเกลียวเชือกที่ทํ าใหเชือกเหลานั้น  เปราะบาง  ขาดหาย
เฉกเชนนักเรียนที่ไดรับความรูไมเปนแกนสาร  และคลายคลึงกันกับที่  สํ านักงานประสานงาน
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ (2540) ไดกลาวไววา การเรียนรูโดยใชความ
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รูความเขาใจและทักษะในศาสตรหรือความรูในวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไปเพื่อการแกปญหา
หรือแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเชื่อมโยงความรูและทักษะระหวางวิชา
ตางๆ จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งไมใชผิวเผิน

     1.3  ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูในคร้ังนี้ผูวิจัยไดนํ าวรรณคดีไทยในเรื่อง
ตางๆ มาชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยเพราะวาการนํ าเร่ืองราววรรณคดีหรือนิทานมา
ชวยในการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับนักเรียนในวัยประถมศึกษาซึ่งสอดคลองกับที่ นาตยา
(2545) ไดกลาวถึงวัยประถมศึกษาตอนปลายไววา วัยน้ีเร่ิมมองเห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
สังคม ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดเร่ืองกลุมพวก การเรียนคณิตศาสตรจึงควรสะทอนแนวคิดในเรื่องนี้
ใหนักเรียนไดเรียนกันเปนกลุม   สนุกกับการเรียน   เรียนจากกันและกันและพูดคุยกันถึงเร่ือง
คณิตศาสตร    การเห็นคุณคาของคณิตศาสตร ปญหาที่เรียนควรเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันของเขา
ซึ่งสาระอาจจะยังคงมาจาก   นิทาน  การตูน โปรแกรมคอมพิวเตอรก็ตาม สิ่งสํ าคัญของการเรียน
คณิตศาสตรก็คือ ปญหาควรนาสนใจ ทาทายเขา เขามีความรูสึกเปนเจาของกับปญหานั้นและแก
ปญหานั้น

     สํ าหรับเร่ืองโจทยปญหานั้นผูวิจัยไดสรางแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนขึ้นโดยเปน
โจทยปญหาการประยุกตใชเร่ืองราววรรณคดีกับวิชาคณิตศาสตร (ดูตัวอยางไดจากภาคผนวก ก
ในใบงานที่ 1) ทํ าใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะในการแกโจทยปญหาดวยความสนุกที่ไดทํ า
โจทยในแบบแปลกใหม เปนเร่ืองเปนราวซึ่งสอดคลองกับที่ ยุพิน และ อรพรรณ (2536) ไดกลาวไว
วา แบบฝกหัดที่สรางขึ้นเองนั้นจะเปนแบบฝกหัดเพื่อเราความสนใจ  นักเรียนไดคิดคํ านวณ       
เกิดความสนุกสนานและสามารถหาคํ าตอบไดอยางรวดเร็ว และสิริพร (2544) ที่กลาวไววาลักษณะ
ของปญหาที่ดีน้ันควรมีลักษณะที่แปลกใหมสํ าหรับนักเรียน ชวยกระตุนและพัฒนาความคิด
ทาทายความสามารถของนักเรียนและครูควรเลือกปญหาที่ชวยกระตุนความสนใจและปญหาที่
นักเรียนมีประสบการณในเรื่องนั้นมาใชสอนนักเรียนอีก  

     นอกจากนั้น วิชัย (2545) ไดกลาวถึงปญหาที่นาสนใจ ( interesting problems) ไววา
ธรรมชาติของคนชอบทํ าในสิ่งที่ตนสนใจ เมื่อสนใจในสิ่งใด เร่ืองใด สมาธิที่จะคิดจะทํ าในสิ่งนั้น
ใหสํ าเร็จก็จะตามมา โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาจะมีพฤติกรรมเชนนี้อยางเดนชัด โจทย
ปญหาคณิตศาสตรที่นักเรียนตองฝกคิด ฝกทํ าอยูเปนประจํ าเปนโจทยปญหารูปแบบจํ าเจ (routine
problems) ดังนั้นหากครูสรางโจทยปญหาที่แปลกใหม เร่ืองนาสนใจ ก็จะชวยเราใหเด็กอยากที่จะ
หาคํ าตอบมากขึ้น และสอดคลองกับที่ สุชาติ, อุษาวดี และ นิรมล (2546) ไดกลาวไววาโดยปกติ
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แลวนักเรียนจะทํ าโจทยแบบฝกหัดจากหนังสือแบบเรียน ซึ่งเปนโจทยที่เขียนตามลักษณะของเนื้อ
หานั้นๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดความแปลก ความใหม ผูสอนควรจะไดหาโจทยแบบฝกหัดที่ใหนัก
เรียนทํ าไดโดยรวดเร็ว และมีวิธีการที่แปลกไปจากวิธีที่เคยทํ าอยูโดยปกติ การใหนักเรียนทํ าโจทย
ปญหาแปลกๆ น้ัน  เปนสิ่งยั่วยุใหนักเรียนอยากคิด การใหโจทยแบบนี้อาจจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
จากแบบเรียนโดยตรง หรือเนื้อหาที่เสริมเร่ืองที่นักเรียนเคยเรียนมาแลวแตไดสรางโจทยใหแปลก
หาวิธีคิดที่แปลกกวาเดิม โจทยปญหาแปลกๆ น้ีไมควรจะซับซอนจนเกินไป ควรจะเปนโจทยที่ทํ า
ใหนักเรียนสนใจใฝรูและพยายามหาคํ าตอบนั้น

     1.4  การนํ าเร่ืองราววรรณคดีหรือนิทานมาชวยในการเรียนการสอนนั้นเพื่อตองการที่จะ
ชวยใหนักเรียนเกิดจินตนาการตามเรื่องราวของวรรณคดีที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร และจะเปนการเสริมสรางใหนักเรียนเกิดจินตนาการที่จะสรางภาพขึ้นในสมองเพื่อ
ชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bruner (1960 อางถึงใน สิริพร,
2536: 31) ที่ไดกลาวถึงเร่ืองการแบงลํ าดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาไวโดยอยูในขั้นที่ 2 จาก
ทั้งหมด 3 ขั้น โดยเปนขั้นที่เรียกวา ขั้นไอโอนิค (Ikonic level) เปนขั้นที่การเรียนรูเกิดขึ้นจากการ
สรางภาพใหเกิดขึ้นในสมอง เมื่อเด็กคิดถึงวัตถุน้ันก็จะเกิดมโนภาพขึ้น ถึงแมวาจะไมไดจับตอง
สัมผัสกับสิ่งนั้นโดยตรงก็ตามและมีความเชื่อวาเมื่อเด็กยิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งมีความชํ านาญในการสราง
มโนภาพมากยิ่งขึ้น

      การนํ าเร่ืองราววรรณคดีไทยหรือนิทานเขามาชวยใหนักเรียนไดสรางจินตนาการใน
คร้ังนี้เปนการเนนในการใชสมองซีกขวา โดยเปนเร่ืองของจินตนาการและความคิดสรางสรรค
สํ าหรับเร่ืองของสมองซีกซายและซีกขวานี้เกิดขึ้นจากผลการวิจัยของ  Sperry และ Ornstein   
(2515 อางถึงใน ธัญญา, 2544: 23) ที่ไดคนพบวา สมอง 2 ซีกของมนุษยหรือมันสมอง 2 สวน   
ของมนุษยเชื่อมโยงกันอยางอัศจรรย ซีกซายของสมองของคนสวนใหญจะทํ างานเกี่ยวกับตรรก
ภาษา ความเปนเหตุเปนผล ตัวเลขการวัดและการวิเคราะห ฯลฯ ซึ่งอาจเรียกรวมๆ กันวาเปน
กิจกรรมทางวิชาการ ขณะที่สมองซีกซายทํ างานเกี่ยวของกับกิจกรรมเหลานี้ สมองซีกขวาก็จะอยู
ใน “คลื่นอัลฟา” หรือภาวะพักพรอมที่จะเขาหนุนชวย สมองซีกขวานั้นจะทํ างานเกี่ยวของกับ
จังหวะ จินตนาการ สี  ฝนกลางวัน ตํ าแหนงแหงที่ สรรพสิ่ง ภาพรวมและมิติ และหลังจากนั้น
Zaidel  และ คณะ (2530 อางถึงใน ธัญญา, 2544: 24)  ไดสืบสานงานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองสมองนี้ตอมา
จึงไดพบวาเมื่อคนเราไดรับการสงเสริมใหพัฒนาหัวคิดดานที่เคยทึบมากอน การพัฒนาเพียงดาน
เดียวน้ีแทนที่จะแยกเปนเอกเทศ จากหัวคิดดานอ่ืน กลับกอใหเกิดการรวมพลังสรางสรรคให     
หัวคิดโดยรวมแลวดีขึ้นตามกันไปดวย และสอดคลองกับที่ สมศักดิ์ (2542) ไดกลาวไววาการที่เรา
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สามารถใชสมองทั้งสองขางในการเรียนรูจะไดผลดีกวาใชสมองเพียงขางใดขางหนึ่ง ผูสอนควร
ทราบวานักเรียนแตละคนใชสมองแตละขางไมเหมือนกัน ดังนั้น ผูที่ฝกการใชสมองแตเพียงขาง
เดียวเปนเวลานานๆ ก็จะไมสามารถใชสมองอีกขางหนึ่งได แตหากมีการกระตุนใหมีการใชสมอง
ขางที่ไมคอยจะไดใชขึ้นมาใหทํ างานเทากับอีกขางหนึ่งที่ใชอยูเปนประจํ า ก็จะทํ าใหเกิดประสิทธิ
ผล มีความสามารถทางสมองไดอยางมหาศาล เปนการเพิ่มอัจฉริยะภาพใหแกมนุษยเราไดอยางนา
อัศจรรยยิ่ง

      เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนไดใชสมองทั้ง 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวาใหสมดุลกัน      
ผูวิจัยไดนํ าความรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและเร่ืองราวของวรรณคดีไทยมาเชื่อมโยงกันในการออก
แบบโจทยปญหาในแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนทํ าในแตละหนวยการเรียน เพื่อเปนการประสานพลัง
กันเพื่อใหเกิดประโยชนในการที่จะชวยใหนักเรียนไดใชสมองทั้ง 2 ซีกในการทุมเทมุงมั่นสราง
สรรคกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตางๆ ใหสํ าเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพมากที่
สุด ซึ่งสอดคลองกับที่ Vitale (1983 อางถึงใน ดุษฎี, 2546:111) ไดกลาวไววา โจทยเลขที่เปนเร่ือง
ราว (story problem) เด็กที่ถนัดในการใชสมองซีกขวาจะคิดแกปญหามากกวาหนึ่งปญหาในคราว
เดียวกันไดอยางยากเย็น เด็กเหลานี้จะทํ าโจทยเลขไมได เพราะเขาจะตองพยายามทํ าความเขาใจกับ
ความหมายของตัวเลขและความหมายของคํ าพรอมๆ กันไปในคราวเดียวกันไมได วิธีการที่ใหอยาง
หลากหลายนี้ นํ ามาใชเปนวิธีการแกปญหาได ใหเด็กวาดรูปเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่
เปนโจทยปญหานั้น วาดใหครบทุกสิ่ง จํ านวนโตะ จํ านวนเกาอ้ี ฯลฯ แลวใหเด็กนับจริงๆ เพื่อที่จะ
ไดคํ าตอบ ตอมาใหเด็กอานแตคํ า ไมอานจํ านวนเลย แลวใหเด็กบอกเลาวาเร่ืองราวทั้งหมดเปน
อยางไร ใหเด็กแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราวนั้นๆ ใหเด็กไดรูวาคํ าไหนเปนคํ าสํ าคัญที่บอกเร่ือง
ราว (key words) และที่จะชวยใหเขาตกลงใจวาจะบวก ลบ คูณ หรือหาร เมื่อเด็กเร่ิมมองเห็นภาพที่
เกิดขึ้นตามเร่ืองราวในโจทยไดแลว จะพบวาเด็กทํ าโจทยไดโดยไมลํ าบากยากเย็นหรือถาจะมี
ปญหาก็มีนอยมาก

     1.5  เมื่อนักเรียนไดเรียนจบครบตามแผนการจัดการเรียนรูทุกหนวยการเรียนแลวนัก
เรียนไดทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งนักเรียนไดคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 30.47 คิดเปนรอยละ 76.18 โดยสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 70%
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับที่   อาริยา (2548)  ที่ไดทํ าการพัฒนาความ
สามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสํ าคัญ โดยกลุมตัว
อยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสํ าคัญ
สูงกวาเกณฑ 70% อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และจากการที่นักเรียนไดคะแนนจากการ
ทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 70 %  ที่ต้ังไวน้ันทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียน มาเรียนอยางสมํ่ าเสมอและซักถามขอสงสัยตางๆ เมื่อ
ไมเขาใจในการเรียนและที่สํ าคัญอาจเปนเพราะวาการที่นักเรียนไดทํ าแบบฝกหัดประจํ าหนวยการ
เรียนซึ่งสอดคลองกับที่ พัณนิดา (2535) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่ทํ าการบาน กลุมที่ทํ าการทดสอบยอยและกลุมที่ทํ า
การทบทวนกอนทํ าการทดสอบยอย  กลุมละ 45 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของกลุมที่ทํ าการทดสอบยอยและกลุมที่ทํ าการทบทวนกอนทํ าการทดสอบยอยสูง
กวากลุมที่ทํ าการบานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของกลุมที่ทํ าการทดสอบยอยและกลุมที่ทํ าการทบทวนกอนทํ าการทดสอบยอยไมแตก
ตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

     1.6  กอนที่จะทํ าแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนทุกคร้ังนั้นผูวิจัยไดหาเวลาวางในชวง
พักกลางวันกอนการเรียนการสอนมาอธิบายเพิ่มเติมสํ าหรับผูที่ยังไมเขาใจกอนทํ าแบบฝกหัด
คะแนนนักเรียนจึงไดกาวหนาขึ้นเปนลํ าดับ แตสํ าหรับแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพต่ํ ากวาเกณฑที่กํ าหนดนั้นมีอยู 3 หนวย คือแบบฝกหัดทายหนวยการเรียนที่  3, 5, 6
ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย   73.68, 71.05 และ 72.03 ตามลํ าดับ ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่
คะแนนไมผานประสิทธิภาพตามเกณฑที่กํ าหนดนั้น พบวาจากการที่ผูวิจัยไดมอบหมายงานให
นักเรียนทํ าการคัดเลือกชิ้นงานเพื่อนํ าไปใสไวในแฟมสะสมงานโดยใหเกณฑในการคัดเลือกแบบ
ฝกหัดประจํ าหนวยที่นักเรียนคิดวาโจทยปญหาวรรณคดีที่แตงขึ้นนั้นยากและซับซอนที่สุดผล
ปรากฏวาในการคัดเลือกแบบฝกหัดประจํ าหนวยตามเกณฑขางตนที่กํ าหนดนั้น พบวา แบบฝกหัด
ประจํ าหนวยการเรียนที่นักเรียนคิดวาโจทยปญหาวรรณคดีที่แตงขึ้นนั้นยากและซับซอนที่สุด
ที่นักเรียนไดทํ าการคัดเลือกเขามาจากนักเรียน 38 คนซึ่งโดยเฉลี่ยมากที่สุด ตรงกับแบบฝกหัด
ประจํ าหนวยการเรียนที่ 3, 5, 6 ขางตนที่มีปญหาในเร่ืองนักเรียนทํ าคะแนนเฉลี่ยไดไมผานประ
สิทธิภาพตามเกณฑที่กํ าหนดทั้ง  3 หนวย  และเนื่องมาจากปญหาที่แตกตางกันนั้นมีผลทํ าใหเกิด
ประสิทธิภาพที่ต่ํ ากวาเกณฑ โดยผูวิจัยขอวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาของนักเรียนในการทํ าแบบ
ฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนดังตอไปนี้ แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูที่  5 หนุมานหยุดรถพระ
อาทิตย เปนการเรียนเร่ือง รูปวงกลม อาจเกิดจากสาเหตุที่ นักเรียนยังไมเขาใจชัดเจนในเรื่องคํ าสั่ง
ในโจทยแบบฝกหัดนั้น โดยตรวจสอบไดจากการสังเกต การสัมภาษณและการเขียนสรุปความรู
(journal) ของนักเรียนพบวานักเรียนหลายคนไมคอยเขาใจคํ าสั่งในโจทยแบบฝกหัดนั้นและจาก
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การที่ผูวิจัยไดมอบหมายงานใหนักเรียนทํ าการคัดเลือกชิ้นงานเพื่อนํ าไปใสไวในแฟมสะสมงาน
โดยใหเกณฑในการคัดเลือกแบบฝกหัดประจํ าหนวยที่นักเรียนคิดวา ถามีโอกาสอยากจะนํ ามาปรับ
ปรุงแกไขใหมใหดียิ่งขึ้น นักเรียนไดทํ าการคัดเลือกเขามาจากนักเรียน 38 คน โดยเฉลี่ยมากที่สุด
ตรงกับแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนที่ 5 ไดแกเร่ือง รูปวงกลม ขางตนที่มีปญหาในเร่ืองนัก
เรียนทํ าคะแนนเฉลี่ยไดไมผานประสิทธิภาพตามเกณฑที่กํ าหนด   สวนแบบฝกหัดประจํ าหนวย
การเรียนรูที่  3 และ 6  เปนการเรียนเร่ือง บทประยุกต (รอยละ) และเศษสวนนั้นพบวานักเรียนเลือก
มาใสแฟมสะสมงานตามเกณฑการคัดเลือกแบบฝกหัดประจํ าหนวยที่นักเรียนคิดวาโจทยปญหา
วรรณคดีที่แตงขึ้นนั้นยากและซับซอนที่สุด นักเรียนไดทํ าการคัดเลือกเขามาจากนักเรียน 38 คน
โดยเฉลี่ยมากที่สุด ตรงกับแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียนที่ 3 และ 6  ดวยคะแนนที่ใกลเคียงกัน
อาจจะเปนเพราะวาโจทยปญหานั้นมีความยากและซับซอนจริงๆ ทํ าใหเกิดปญหาวานักเรียนทํ าไม
คอยไดซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ สมวงษ แปลงประสพโชค (2540)  ไดทํ าการวิจัยเร่ือง
นวัตกรรมเพื่อการแกปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่  5  เร่ือง
โจทยปญหารอยละโดยทํ าการสํ ารวจดวยการใชแบบสอบถามปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ของครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจาก 38 เขตจํ านวน 45 โรงเรียน พบวาในดานเนื้อหา
ในหลักสูตรคณิตศาสตรชั้น ป.5 ที่ครูสอนแลวมีปญหา  นักเรียนไมเขาใจ  ทํ าแบบฝกหัดไมได หรือ
สอบตกจุดประสงค  มีดังนี้ 1) บทประยุกต (รอยละ) และ โจทยปญหาทุกเร่ือง มีปญหาในการสอน
มากที่สุด  2) การคูณ การหาร เศษสวน รูปทรงและปริมาตร มีปญหาในการสอนมาก
3) รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม ทศนิยม รูปวงกลม เสนขนาน มุมและสวนของเสนตรง มีปญหาใน
การสอนปานกลาง 4) จํ านวน แผนภูมิและกราฟ การบวก การลบ มีปญหาในการสอนนอย
4) จํ านวน แผนภูมิและกราฟ การบวก การลบ มีปญหาในการสอนนอย

2.  จากผลของการบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งผูวิจัยไดบันทึกลงในแบบการบันทึกการ
สังเกตของครูซึ่งเปนการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจแบบฝกหัดและผลงานและการสรุปจากการ
ที่นักเรียนเขียนบันทึกสรุปความรู (journal) สรุปไดวาหลังจากที่นักเรียนไดเรียนวิชาคณิตศาสตรที่
ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวชิาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5  นอกจากจะ
พัฒนาความรูความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแลวนักเรียนยังไดพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะที่พึงประสงค ในดานความสนใจเรียน ความรับผิดชอบในการทํ างานทั้งงานเดี่ยวและงาน
กลุม นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความพยายามในการทํ างาน มีทักษะทางดานมนุษยสัมพันธใน
การทํ างานรวมกันกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีการเชื่อมโยงความรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งอยูใน
ระดับที่แนวโนมของพฤติกรรมของนักเรียนนั้นไดมกีารพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งสอดคลองกับที่ ตองตา
(2546) ไดทํ าการวิจัยเร่ือง  การศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
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ม.1โดยใชหนวยการเรียนเร่ือง “การสรางภาพดวยคูอันดับ” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี   ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสามารถผานกระบวนการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู
ทั้งสามดาน คือ ดานความรู  ดานทักษะ/กระบวนการ  และดานคุณธรรม   ซึ่งสามารถดูจากคะแนน
รวมในการบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกตและแบบทดสอบ  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรพบวาหลังจากที่นักเรียนไดเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามา
พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 น้ันสามารถชวยพัฒนาความรู คุณลักษณะ
และทักษะที่พึงประสงคของนักเรียนไดดีขึ้นและอยูในเกณฑที่นาพอใจ

3.  จากการศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยแบงออกเปน 2 ดานใหญๆ ไดแก
ดานความรูสึกของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตรและความรูสึกของนักเรียนตอครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตร      ถามองโดยภาพรวมแลวพบวาในการวัดเจตคติของนักเรียนในครั้งที่ 1 (กอนเรียน)
นักเรียนสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.18 แสดงวามีเจตคติที่ดี ซึ่งเปนที่นายินดีวานักเรียนใน
กลุมตัวอยางนี้มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรอยูแลวเพราะวาประ
สิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนการเคหะทาทรายนั้นมีคุณภาพดีพอสมควร แตจุดที่นาสนใจอีกแง
มุมหนึ่งคือหลังจากการวัดเจตคติคร้ังที่ 2 (หลังเรียน) โดยนักเรียนไดเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดมี
การนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แลวไดพบวานัก
เรียนไดคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.50 แสดงวามีเจตคติที่ดีมาก เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงของคะแนน
จากการตอบแบบวัดเจตคติในบางขอคํ าถามที่มีคะแนนสูงขึ้นและแตกตางจากการวัดเจตคติคร้ังที่ 1
(กอนเรียน) มากซึ่งผูวิจัยขอกลาวถึงโดยแยกเปนดานใหญๆ 2 ดานดังตอไปนี้

ในดานความรูสึกตอวิชาคณิตศาสตร ไดแกขอคํ าถามดงัตอไปนี้

ขอที่ 1.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจ นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 81.57  เห็นดวย
รอยละ 18.42  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 52.63 เห็นดวยรอยละ 42.10
และไมแนใจรอยละ 5.26 สาเหตุที่คะแนนเพิ่มขึ้นนั้นอาจเปนเพราะวาในการทดลองสอนนั้น
ปรากฏวามีบรรยากาศทางการเรียนที่สนุกสนานทํ าใหไดรับความสนใจจากนักเรียนหองอ่ืน ที่มา
สอบถามนักเรียนในกลุมตัวอยางที่ไดเรียนอะไรที่แปลกใหม ซึ่งเปนวิธีการเรียนที่แตกตางไปจาก
เดิมโดยแทนที่จะฟงการบรรยายจากครูอยางเดียวแลวทํ าแบบฝกหัดแตกลับไดเรียนรูเร่ืองราว
วรรณคดีไทยที่มีความเชื่อมโยงกันกับวิชาคณิตศาสตร ไดอานเรื่องราววรรณคดีไทยที่สนุกสนาน
นาสนใจชวนติดตาม ทํ าใหนักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน ดังนั้นในการสอนโดยใชวรรณคดีไทย
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เขามาบูรณาการในการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีผลทํ าใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
เจตคติตอการเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ สิริพร (2544: 14) ถานักเรียนเรียนคณิตศาสตรดวยความเขา
ใจ สนุกสนานนักเรียนสามารถแกปญหาคณิตศาสตรที่เรียนไดและสามารถนํ าความรูที่เรียนนั้นไป
ประยุกตใชในชีวิตประจํ าวัน นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ สุกัญญา
(2543) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติตอการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรเร่ืองโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรม พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสือเรียนตามคูมือครูอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสือเรียนตามคูมือครู อยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยหนังสือ
เรียนตามคูมือครูที่ระดับ 0.05

ขอที่ 3.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันได นักเรียนเห็นดวยอยาง
ยิ่ง  รอยละ 68.42 เห็นดวยรอยละ 26.31 และไมเห็นดวยรอยละ 5.26 ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียน
เห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 71.05  เห็นดวยรอยละ 18.42  และไมแนใจรอยละ 10.523.2 รวมทั้งคํ าถาม
ในขอที่ 10. ครูนํ าความรูอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตรมาสอนอยูสมํ่ าเสมอ นักเรียนเห็นดวย
อยางยิ่ง  รอยละ 52.63 เห็นดวยรอยละ 21.05 ไมแนใจรอยละ 15.78 และไมเห็นดวยรอยละ 10.52
ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 13.15  เห็นดวยรอยละ 34.21 ไมแนใจรอย
ละ 23.68 ไมเห็นดวยรอยละ 10.52 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 18.42 สาเหตุที่คะแนนเพิ่มขึ้น
น้ันอาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยในแตละหนวยการเรียนทั้ง 7 หนวยน้ันไดมี
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนทํ าชิ้นงานที่นักเรียนจะไดนํ าความรูในวิชาคณิตศาสตร
เพื่อนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันทํ าใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีมากตอวิชาคณิตศาสตรเพราะวานักเรียน
เห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตรในการนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวัน ซึ่งสอดคลองกับที่ องอาจ (2546)
ที่ไดทํ าการศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
ใชหนวยการเรียนเร่ือง  “คณิตศาสตรกับชีวิตประจํ าวัน” โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย
อนุสรณ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา หลังจากที่นักเรียนไดเรียนแลว นักเรียนมีความสนใจใน
บทเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนไดมีการลงมือปฎิบัติจริงทํ าใหนักเรียนไดพบกับปญหาแลวไดหา
ทางแกปญหาดวยตนเองกอนในระดับหนึ่งแตเมื่อปญหาที่พบเกินความสามารถของนักเรียนไดมี
การคิดรวมกันกับเพื่อนคนอ่ืนโดยครูคอยเปนผูแนะนํ า ทํ าใหนักเรียนไมเกิดความเครียด สนุกและมี
ความสุขในการเรียน ซึ่งนํ าไปสูความตั้งใจในการเรียนทํ าใหผลการเรียนดีขึ้นและยังสามารถนํ าไป
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ใชในชีวิตประจํ าวันได และสอดคลองกับที่สํ านักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กระทรวงศึกษาธิการ (2540) ไดกลาวไววาการนํ าเอาวิชาตางๆ ระหวางวิชามาเชื่อมโยงหรือบูรณา
การเขาดวยกันนั้นจะกอใหเกิดเปนองคความรูแบบองครวม การสอนที่สัมพันธเชื่อมโยงความคิด
รวบยอดจากหลายๆ สาขาวิชาเขาดวยกันมีประโยชนหลายอยาง ที่สํ าคัญที่สุดคือชวยใหเกิดการถาย
โอนการเรียนรู (transfer of learning) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวยใหนัก
เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริงไดและในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของจริงภาย
นอกหองเรียนเขากับสิ่งที่เรียนได ทํ าใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่ตนเรียนมีประโยชนหรือนํ าไปใชใน
ชีวิตจริงได

ขอที่ 10.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่นาปวดหัว นักเรียนไมเห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 63.15 ไมเห็นดวยรอยละ 18.42 ไมแนใจรอยละ 7.89 เห็นดวยรอยละ 5.26 และเห็นดวย
อยางยิ่งรอยละ 5.26 ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 39.47  ไมเห็นดวย
รอยละ 47.36  ไมแนใจรอยละ 7.89 เห็นดวยรอยละ 2.63 และเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 2.63 สาเหตุที่
คะแนนเพิ่มขึ้นนั้นอาจเปนเพราะวาในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูวิจัยไดใชหลักการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสํ าคัญจึงพยายามที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํ านึง
ถึงความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและใหเหมาะ
สมกับความสามารถของนักเรียนโดยใชพหุปญญา (multiple intelligences) มาชวยในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับที่  นาตยา (2546) ไดกลาวไววาแนวคิดของพหุปญญา ทํ าใหเกิด
กิจกรรมการเรียนที่หลากหลายได อาจจะนํ ามาใชกับหนวยการเรียนที่อยูในหลักสูตรที่แยกรายวิชา
หรือบูรณาการก็ได พหุปญญาทั้ง 8 ดานนี้มิใชกลุมสาระ อยาเขาใจผิดคิดวา ภาษาหมายถึงภาษาไทย
หรือดนตรี คือ วิชาดนตรี การเคลื่อนไหว คือ พลศึกษา แนวความคิดของพหุปญญามีความเชื่อวา
คนเราจะเกิดการเรียนรูและเกิดปญญาไดจากชองทางการเรียนรูตางๆ โดยทั่วไป ในหลักการจัดการ
ศึกษาที่สะทอนการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระที่เปนอยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็สามารถตอบสนองตอ
แนวคิดของ   พหุปญญาไดเชนกัน แตถาจัดการศึกษาที่แยกสวนออกเปน 8 สวน ปญญาที่จะเกิดอาจ
ออนแอ ไมยั่งยืนก็เปนได เพราะครูผูสอนในแตละกลุมสาระอาจคํ านึงแตสวนที่เกี่ยวของเฉพาะกับ
กลุมสาระของตน และดวยสภาพการเรียนการสอนที่แยกสวนกันรวมทั้งจังหวะเวลาที่ใชในการ
เรียนการสอนที่อาจไมสมดุลกัน ทํ าใหนักเรียนอาจไดรับการเรียนจากกิจกรรมที่เอ้ือหรือเนนหนัก
ไปในทางปญญาดานใดดานหนึ่งไมรอบดานการนํ าพหุปญญามาใชเปนฐานความคิด จะทํ าใหการ
เรียนไมวาจะเปนหนวยการเรียนที่อยูภายในกลุมสาระเฉพาะหนึ่งๆ หรือหนวยการเรียนที่บูรณาการ
สามารถบูรณาการกิจกรรมที่จะทํ าใหนักเรียนพัฒนาปญญาไดหลากหลาย ซึ่งจะมีคุณคาในการ
พัฒนาสมองทั้งซีกซายและขวา การนํ ามาใชในการออกแบบหนวยการเรียน จะชวยผูสอนในการ
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ออกแบบกิจกรรมไดหลากหลาย ซึ่งการที่ผูวิจัยไดใชพหุปญญา (multiple intelligences) มาชวยใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนนั้นไดหมั่นสังเกตวานักเรียนชอบทํ าอะไรและถนัดอยางไร โดยสง
เสริมชื่นชมใหกํ าลังใจ เพราะถานักเรียนไดทํ าในสิ่งที่ตนเองถนัด ชอบสนใจ แลวครูไดมีการแสดง
ความชื่นชมจะมีสวนชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเองมีความสุขและผอนคลายในการเรียน
คณิตศาสตร แตผูวิจัยจะไมใหความสํ าคัญกับดานใดดานหนึ่งแตจะสงเสริมปญญาทั้ง 8 ดานของนัก
เรียนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทํ าได

นอกจากนั้นแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีอยู 2 หนวยการเรียนรูที่ครูไดมอบหมายให
นักเรียนไดทํ ากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนเรียนหรือทํ างานกลุมรวมกันโดยครูไดจัด
นักเรียนใหเขากลุมแบบคละความสามารถกันซึ่งการที่นักเรียนไดทํ างานกลุมรวมกันนั้นอาจมีผลทํ า
ใหนักเรียนไดรูสึกสนุกและผอนคลายในการชวยกันทํ างาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุรพล (2548) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเร่ืองบทประยุกตของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนการแบงนักเรียนที่มีความแตกตางกัน
ประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลางและออน ซึ่งนักเรียนที่เรียนเกงจะคอยชวยเหลือนักเรียนที่
เรียนออนและแนะนํ านักเรียนที่เรียนปานกลางโดยมีครูคอยแนะนํ าซึ่งจะทํ าใหนักเรียนที่เรียนออน
และเรียนปานกลางมีความมั่นใจมากกวาที่จะใหครูคอยชี้แนะอยูคนเดียว การใชกลุมเพื่อนชวย
เพื่อนจะเปนการทํ าใหงานในกลุมมีความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมมีความ
สนใจที่จะทํ างานรวมกันมีความพึงพอใจในผลงานและกลุมที่เรียนออนและเรียนปานกลางจะมี
ความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองมีสวนรวมและเพื่อไมใหนักเรียนที่เรียนออนและเรียนปานกลาง
มีความนาเบื่อหนายครูผูสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีเทคนิควิธีสอนที่แตกตางกันออกไปเพื่อ
ที่จะใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน และนอกจากนั้นในการมอบหมายใหทํ างานกลุม
รวมกันนี้และผูวิจัยตองการใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกคน ไมใชแคนักเรียนจับกลุมกัน
แลวแบงกลุมโดยคละความสามารถกันเทานั้นแตบทบาทของนักเรียนแตละคนก็ยังไมเทากันนั่นคือ
นักเรียนที่เกงก็มักจะชวยทํ างานอยูเปนประจํ าเปนหลักแตนักเรียนที่เหลือก็ขาดโอกาสในการ
ทํ างาน ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

จากปญหาในการทํ างานกลุมขางตนดังที่ไดกลาวมาแลวผูวิจัยจึงใชวิธีการที่จะชวยใหนัก
เรียนทุกคนภายในกลุมมีโอกาสที่จะไดปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกันโดยใช
วิธีการสอนที่เรียกวาการเรียนแบบรวมมือซึ่ง โกวิท, ชัยพฤกษ, ชวลิต และ พิมพันธ (ม.ป.ป.) ได
กลาวถึงการเรียนแบบรวมมือวามีลักษณะดังตอไปนี้ นักเรียนทํ างานเปนกลุม โดยสมาชิกมีต้ังแต
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สองคนขึ้นไป ในกลุมนั้นประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน สมาชิกทุก
คนตองมีบทบาทหนาที่ชัดเจนและทํ างานไปพรอมๆ กัน ตองมีความรับผิดชอบรวมกัน คะแนน
ของกลุมคือคะแนนที่ไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน ในการทดลองสอนในครั้งนี้ผูวิจัยได
กํ าหนดใหหนวยการเรียนที่ 3 กํ าเนิดสุดสาครจะใชวิธีการเรียนแบบรวมมือที่เรียกวา ตลาดนัดวิชา
การ (Academic Market) ซึ่ง สมบัติ (2547) ไดกลาวไววามีลักษณะดังตอไปนี้ ครูกํ าหนดปญหาที่
ประกอบไปดวยปญหาหลายหัวขอเร่ือง นักเรียนแตละกลุมเลือกหัวขอเร่ืองที่ตนสนใจ แลวไป
ศึกษาคนควาในรูปแบบตางๆ อาจจะทํ าในลักษณะโครงงาน การทดลอง การศึกษาจากเอกสาร การ
ศึกษาจากแหลงเรียนรูทองถิ่น สถานประกอบการหรือวิทยากรทองถิ่น นักเรียนแตละกลุมนํ าผลการ
ศึกษาพรอมหลักฐานตางๆ หรือของจริง มาจัดนิทรรศการพรอมกันทุกกลุม กลุมละ 1 มุม หรือ
1 โตะ ตัวแทนกลุมแตละกลุมทํ าหนาที่อธิบายใหผูมาชมนิทรรศการฟงในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ
ในกลุมไปศึกษาจากกลุมอ่ืนๆ ที่เหลือ เมื่อสมาชิกคนอื่นศึกษาครบทุกกลุมแลวมาสับเปลี่ยนเปนผู
อธิบายแทน ใหตัวแทนกลุมคนเดิมไปศึกษาจากกลุมอ่ืนบางจนไดความรูครบทุกกลุม ครบทุกคน
ตามที่ตองการ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบนี้จะชวยใหบรรยากาศการเรียนรูคึกคัก มีบรรยากาศเปนวิชา
การมากเนื่องจากมีเร่ืองใหศึกษาหลายเรื่องกระตุนความสนใจความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน
เปนอยางดี

สวนหนวยการเรียนที่ 7 พระมหาชนก น้ันผูวิจัยไดใชวิธีการเรียนแบบรวมมือที่เรียกวา
Group Investigation และ Co-op Co-op ซึ่ง นาตยา (2543) ไดกลาวถึง กิจกรรมการเรียนแบบรวม
มือที่เรียกวา Group Investigation และ Co-op Co-op วามีลักษณะดังตอไปนี้ 1.นักเรียนรวมกันเสนอ
หัวขอหรือประเด็นที่ตองการศึกษาคนควา จากสิ่งที่ไดเรียนไป 2. นักเรียนเลือกเขากลุมตามหัวขอที่
ตนตองการศึกษา จํ านวนสมาชิกในกลุมไมควรมากเกินไป ประมาณกลุมละ 4-6 คน จํ านวนสมาชิก
ในกลุมของแตละหัวขออาจมีจํ านวนไมเทากันก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะของหัวขอที่จะศึกษาและแต
ละกลุมควรมีนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย 3. ครูแนะนํ าวิธีการทํ างานกลุม การสืบคนและ
การรวบรวมขอมูลในแตละหัวขอ 4. นักเรียนในแตละกลุมรวมกันวางแผนการศึกษาคนควาในหัว
ขอของตนจากนั้นแบงงานกันทํ าตามที่ไดวางแผนกันไว 5. เมื่อทุกกลุมศึกษาคนควาเสร็จเรียบรอย
แลว ใหทุกกลุมเสนอผลงานของกลุม โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการนํ าเสนองาน หลังจากนั้น
มีการประเมินผลงานและการทํ างานกลุมของกันและกัน   และการที่ผูวิจัยไดจัดใหนักเรียนไดเรียน
ดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือน้ีอาจจะมีสวนชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ซึ่งสอดคลองกับที่  อรุณศรี (2542) ไดทํ าการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยกลุมตัวอยางเปนนัก
เรียนโรงเรียนคลองสระ อํ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยใชเวลาสอนทั้งสิ้น 45 คาบๆ ละ 20
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นาที ผลการวิจัยพบวา เมื่อนํ าแผนการสอนแบบรวมมือไปใชในการดํ าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแลว นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาทั้ง 3 ดาน คือ ดานความ
สามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา ความสามารถในการหาวิธีแกโจทยปญหา ความสามารถใน
การหาคํ าตอบที่คํ านึงถึงความเปนไปไดในชีวิตจริง นักเรียนทุกคนผานเกณฑตามจุดประสงคการ
เรียนรูของกรมวิชาการ คืออยางนอยรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ
ในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน เปนไปตามเกณฑของสํ านักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดปทุมธานี คืออยางนอยรอยละ 65 ของคะแนนเต็ม การเรียนดวยวิธีดังกลาว ชวยใหนัก
เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีความรับผิด
ชอบในการเรียนรู ทํ าใหนักเรียนเกิดความเห็นอกเห็นใจ มีความเขาใจถึงความสามารถของแตละ
บุคคลที่แตกตางกัน มีความรูสึกที่ดีตอกัน ทํ าใหนักเรียนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิด
การเรียนรูขึ้นในชั้นเรียน และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ทํ าใหนักเรียนมีความรู
สึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือชวยใหนักเรียนรูสึก
สบายไมเครียด และลดความวิตกกังวลวาจะทํ าไมไดเพราะมีเพื่อนชวยกันคิดหลายคน แตทั้งนี้ครู
ตองสงเสริมนักเรียนไดทํ ากิจกรรมทั้งรวมกันและรายบุคคลและฝกใหนักเรียนที่เรียนดี มีความรูสึก
เอ้ือเฟอตอเพื่อน

ในดานความรูสึกตอครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ไดแกขอคํ าถามดังตอไปนี้

ขอที่ 4.  ครูสอนไดอยางสนุกสนาน นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง  รอยละ 86.84 เห็นดวย
รอยละ 13.15  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 65.78  เห็นดวยรอยละ 26.31
ไมแนใจรอยละ 2.63 และไมเห็นดวยรอยละ 5.26 1.5 รวมทั้งคํ าถามในขอที่ 20. ครูใหคํ าปรึกษา
นอกเวลาเรียนเมื่อนักเรียนไมเขาใจในการเรียน นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 84.21 เห็นดวย
อยางยิ่ง    รอยละ 15.78 ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 42.10  เห็นดวย
รอยละ 10.52 ไมแนใจรอยละ 28.94 ไมเห็นดวย รอยละ 5.26 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 13.15
สาเหตุที่คะแนนเพิ่มขึ้นนั้นอาจเปนเพราะวาในการทํ าการทดลองสอนนั้นผูวิจัยไดนํ าแผนการจัด
การเรียนรูและหนวยการเรียนรูที่ออกแบบขึ้นไปทดลองสอนดวยตนเองโดยการที่จะทํ าการสอนให
นักเรียนไดมีความกาวหนาทางการเรียนที่ดีขึ้นไดน้ัน ผูวิจัยตองสรางบรรยากาศในการเรียนใหนัก
เรียนรูสึกผอนคลายและมีความสุขกับการเรียนซึ่ง สิริพร (2536) ไดกลาวถึงหลักการสอน
คณิตศาสตรไววา การสอนดวยหลักจิตวิทยา สรางแรงจูงใจ เสริมกํ าลังใจใหกับนักเรียนและสอน
ดวยอารมณขันทํ าใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินนั้น เปนพฤติกรรมของครูในชั้นเรียนที่เปนองค
ประกอบสํ าคัญในการเรียนการสอนที่จะสงผลตอคุณภาพของการจัดการศึกษา
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ขอที่ 13.  ครูสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรมในการสอนคณิตศาสตรดวย  นักเรียนเห็น
ดวยอยางยิ่ง  รอยละ 84.21 เห็นดวยรอยละ 10.52 ไมแนใจรอยละ 5.26 ไมเห็นดวยรอยละ 2.63และ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5.26  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 23.68  เห็นดวยรอย
ละ 23.68 ไมแนใจรอยละ 36.84 ไมเห็นดวยรอยละ 10.52 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 5.26
สาเหตุที่คะแนนเพิ่มขึ้นนั้นอาจเปนเพราะวาในการทดลองสอนนั้น ผูวิจัยเตรียมการสอนโดยคิดวา
จะสอดแทรกจริยธรรมในดานใดบางในการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาวาเนื้อหาวรรณคดี
ไทยเร่ืองใดและเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรอะไรที่มีความเกี่ยวของกับจริยธรรมไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออมที่ควรจะกลาวถึงและยกตัวอยางประกอบใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน และที่สํ าคัญผูวิจัย
ไดประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียนในดานจริยธรรม เชน การเขาสอนตรงเวลา พูดจา
ไพเราะออนหวาน มีความยุติธรรมตอนักเรียนทุกคนและมีวินัยในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับที่ สิริพร
(2537: 107-110) ไดกลาวไววา สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากสังคมที่
อาศัยเกษตรกรรมไปสูสังคม อุตสาหกรรม เนื่องจากภาวะทางดานเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํ าใหเยาวชนสวนมากเจริญเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ขาด
ความอบอุน บิดา-มารดา    ผูปกครองตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ ทํ าใหไมมีเวลาใน
การดูแลและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน ทํ าใหสังคมเกิดปญหาขึ้นอีกมากมาย โรงเรียนเปน
สถาบันหนึ่งของสังคมที่จะชวยเหลือนักเรียนในการเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรมแกนักเรียนได
โดยครูซึ่งเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับนักเรียน ดังนั้นในการสอนนักเรียนครูสามารถสอดแทรก
จริยธรรมกับนักเรียนไดทุกขณะที่สอน ครูควรประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียนใน
ดานจริยธรรม โดยการเขาสอนตรงตอเวลา พูดจาไพเราะออนหวาน มีความยุติธรรมตอนักเรียนทุก
คน มีความเปนระเบียบในการทํ างาน มีวินัยในตนเอง รักษาศีลและสนใจในการฟงธรรมอยาง
สมํ่ าเสมอ มีความเมตตากรุณาตอศิษยทุกคน มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบรอย และมีการเตรียมตัวใน
การสอนอยางดี วางแผนการสอนไวลวงหนา คาดการณลวงหนาวานักเรียนจะถามอะไรและเตรียม
คํ าตอบสํ าหรับคํ าถามเหลานั้นเตรียมการสอนโดยคิดวาจะสอดแทรกจริยธรรมในดานใดจะจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนอยางไร นอกจากนี้ครูควรจะพิจารณาดวยวาเนื้อหาและแบบฝกหัดแบบใด
ในหนังสือเรียนที่มีขอความเกี่ยวของกับจริยธรรมไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ครูควรจะกลาว
ถึงและยกตัวอยางประกอบใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน การสอนจริยธรรมเปนภาระงานของครูผู
สอนทุกคน    โดยครูสามารถสอดแทรกจริยธรรมในการสอนไดตลอดเวลา และทุกคนควรเชื่อวา
“จริยธรรมชวยคํ้ าจุนโลกเราใหสงบสุข”   ดังนั้นครูทุกคนจะตองชวยกันปลูกฝงจริยธรรมใหกับ
ลูกศิษย
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ขอที่ 14.  นักเรียนชอบที่จะใหครูแจกประมวลการสอนและชี้แจงรายละเอียดตางๆ ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรต้ังแตวันแรกที่เร่ิมตนทํ าการเรียนการสอน     นักเรียนเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ
39.47   นักเรียนเห็นดวย รอยละ 36.84  ไมแนใจรอยละ 21.05 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 2.63
ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 28.94  เห็นดวยรอยละ 52.63 ไมแนใจรอย
ละ 18.42  รวมทั้งคํ าถามขอที่ 15. นักเรียนชอบที่จะใหครูแจกเกณฑการประเมินและชี้แจงราย
ละเอียดการประเมินการทํ างานของนักเรียนในดานตางๆ ใหนักเรียนไดทราบ  นักเรียนเห็นดวย
อยางยิ่ง  รอยละ 52.63 เห็นดวย รอยละ 34.21 และไมแนใจรอยละ 15.78  ซึ่งจากเดิมคร้ังที่ 1 น้ันนัก
เรียนเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 36.84  เห็นดวยรอยละ 39.47 ไมแนใจรอยละ 21.05 และไมเห็นดวย
อยางยิ่งรอยละ 2.63 สาเหตุที่คะแนนเพิ่มขึ้นนั้นอาจเปนเพราะวากอนที่จะทํ าการทดลองสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูน้ันผูวิจัยไดแจกประมวลการสอนและชี้แจงความเขาใจและเกณฑการ
ประเมินตางๆ ในการเรียน ซึ่งอาจจะมีสวนทํ าใหนักเรียนเกิดความสบายใจเพราะครูไดเปดเผยทุก
อยางและชี้แจงรายละเอียดตางๆ อยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับที่ นาตยา (2545) ไดกลาวถึงประมวล
การสอนหรือโครงการสอนวา เปรียบเสมือนแผนที่ที่ครูจะใชเปนแนวทางในการพานักเรียนไปถึง
จุดประสงคการเรียนรูที่วางไว และนักเรียนควรจะไดรับแจกประมวลการสอนตั้งแตวันแรกของ
การเรียน ประมวลการสอนเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่จะตองเปดเผยเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ
สาธารณชน (accountability) ใหไดตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อนักเรียนไดรับ
ประมวลการสอนในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ครูผูสอนควรจะอธิบาย ชี้แจง ปฐมนิเทศการ
เรียนการสอนรายวิชาวาเปนอยางไร ครูคาดหวังที่จะเห็นศักยภาพความสามารถของนักเรียนอยาง
ไร สิ่งเหลานี้จะเปนการกระตุนใหนักเรียนไดทราบเปาหมายความคาดหวังของนักเรียนที่ครู
ตองการจากตัวเขา นักเรียนจะไดเตรียมตัวเตรียมการเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังนั้น ซึ่งครู
ตองชี้ใหเห็นวานักเรียนจะประสบความสํ าเร็จในการเรียนไดโดยไมยากหากปฎิบัติตามขอตกลงใน
ประมวลการสอนนี้ ซึ่งประมวลการสอนที่ดีน้ัน จะตอง สั้น กะทัดรัด สื่อสารเขาใจงาย เปน
รูปธรรม มีความรูสึกที่เปนกันเอง สบายใจ อานแลวเปรียบเสมือนหนึ่งผูเขียนประมวลการสอน
กํ าลังพูดคุยอยูกับนักเรียน จะชวยสรางความรูสึกที่เปนกันเองไดมาก (ดูตัวอยางประมวลการสอน
ไดที่ ภาคผนวก ฎ)

นอกจากทํ าการศึกษาเจตคติของนักเรียนจากการตอบแบบวัดเจตคติในแตละขอคํ าถามที่นา
สนใจแลวสาเหตุอ่ืนๆ ที่มีสวนชวยในการทํ าใหคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติเพิ่มขึ้นนั้นอาจ
เปนเพราะวาเมื่อนักเรียนเรียนเรียนจบแตละหนวยการเรียนรูแลวผูวิจัยไดมอบหมายใหนักเรียน
เขียนบันทึกความรูที่ไดรับจากการเรียน (journal) อาจมีสวนชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรเพราะวานักเรียนจะไดมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกตางๆ ทํ าให
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รูสึกสบายใจที่ไดปลดปลอยความในใจตางๆ ในการสื่อสารกับครูผูสอนซึ่งสอดคลองกับที่ Lou
(1994) ไดศึกษาเรื่องการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal) วามีอิทธิพลตอการสงเสริม
กระบวนการคิดความเขาใจและเจตคติของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในเรื่องเศษสวน
หรือไมโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนแถบชานเมืองในภาคตะวันตกตอนกลางซึ่งเปนนัก
เรียนระดับเกรด 5 และเกรด 6 การศึกษาครั้งนี้อาจสรุปไดวา โดยภาพรวมแลวจะชวยใหนักเรียนมี
เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เพราะการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal) เปนการ
เชื่อมความสัมพันธในการสื่อสารกันระหวางครูกับนักเรียนที่ดีอีกทางหนึ่งดวย

สิ่งที่มีสวนชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรในอีกทางหนึ่งคือในการมอบ
หมายใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดประจํ าหนวยการเรียน แบบฝกหัดในหนังสือเรียนหรือชิ้นงานตางๆ
น้ันผูวิจัยไดทํ าการเสริมแรงจูงใจใหกับนักเรียนโดยมีบัตรภาพที่เปนรูปตัวละครในวรรณคดีไทย
เร่ืองรามเกียรต์ิมอบใหถานักเรียนทํ าแบบฝกหัดหรือชิ้นงานมาและตรวจแลวพบวาถูกตองก็จะมี
แตมดาวให เมื่อสะสมครบ 20 ดาวก็จะมาแลกเปนบัตรภาพที่เปนรูปตัวละครในวรรณคดีไทยเร่ือง
รามเกียรต์ิเพื่อนํ าไปสะสมเลนได ซึ่งสอดคลองกับที่ ยุพิน (2539) ไดกลาวไววา การเสริมกํ าลังใจ
ดวยการใหรางวัล แตตองควรระวังอยาใหพร่ํ าเพร่ือ  เพราะจะทํ าใหรางวัลไมมีความหมาย

ผูวิจัยมีความมั่นใจเปนอยางยิ่งวานักเรียนในกลุมตัวอยางนั้นมีเจตคติที่ดีตอวิชา
คณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แนนอน เพราะผูวิจัยไดทํ าการศึกษาเจตคติของนักเรียนอีกทางหนึ่งคือในชวงกอนที่จะสิ้นสุดตาม
กํ าหนดการในการเรียนการสอนผูวิจัยไดทดลองใหนักเรียนเขียนเฟรนชิพ (friendship) ซึ่งเหมือน
กับที่เวลานักเรียนจะจบการศึกษาไปศึกษาตอที่อ่ืนแลวจะมีการแลกใหเพื่อนเขียนซึ่งกันและกัน แต
ในการเขียนคร้ังนี้ผูวิจัยจะใหนักเรียนเขียนเปนที่ระลึกแกผูวิจัยกอนที่จะสิ้นสุดในกํ าหนดการเรียน
การสอน เพราะผูวิจัยเห็นวาเปนการเขียนในลักษณะที่ไมเปนทางการทํ าใหนักเรียนไดระบายความ
รูสึกในใจไดอยางเต็มที่ เพื่อผูวิจัยจะไดทราบถึงเจตคติที่แทจริงของนักเรียน นักเรียนที่เรียนกับผู
วิจัยทุกคนไดเขียนระบายความ  ในใจความรูสึกและความประทับใจตางๆ ในการที่เขาไดเรียนกับผู
วิจัยซึ่งเปนรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตรผลจากการเขียนนั้นพบวานักเรียนมีเจตคติตอครูและตอวิชาคณิตศาสตรในระดับที่ดี
มากโดยนักเรียนหลายคนบอกวารูสึกสนุกในการเรียน กลาคิด กลาแสดงออก และไดมองเห็นคุณ
คาของวรรณคดีไทยในการที่จะชวยการเรียนการสอนคณิตศาสตรและไดนํ าความรูวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในชีวิตจริงอีกดวย
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ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนโดยการนํ าวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนคณิตศาสตรน้ันทํ าใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนคือนํ าไปสูความตั้งใจในการ
เรียนและมีสวนชวยใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาของการเรียนมากขึ้น จะทํ าใหผลการเรียนดีขึ้นและมี
เจตคติที่ดีขึ้นตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร จึงมีความเหมาะสมที่จะนํ าแผนการจัดการเรียน
รูที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตรสํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 น้ีไปใช
ในการเรียนการสอน ซึ่งจะสามารถสงเสริมใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตรตาม
ศักยภาพของตนและนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันใหไดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนตอไป



บทท่ี 5

สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

จากการวิจัย เร่ือง การนํ าวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร  สํ าหรับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โดยโรงเรียนการเคหะทาทราย  กรุงเทพมหานคร  สรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.  เพื่อพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยการนํ าวรรณคดี
ไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร

2.  เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ที่สอนโดยการนํ าวรรณคดีไทย
เขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5

3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนตอการเรียนคณิตศาสตรที่สอนโดยใชนํ าวรรณคดีไทยเขา
มาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะ
ทาทราย    จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ที่ไดจากการสุมแบบเฉพาะ
เจาะจงมาจํ านวน 1 หองเรียน มีจํ านวนนักเรียนรวม 38 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

1.  แผนการจัดการเรียนรู รายวิชา “คณิตศาสตร”  สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ซึ่งไดทํ าการนํ าวรรณคดีไทยเขามาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยมีการแบงเนื้อหาออกเปน
หนวยการเรียนยอยๆ ทั้งสิ้น 7 หนวย รวมเวลาทั้งหมด 40 คาบ
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2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชทดสอบเมื่อสอนจบครบทุกหนวยการเรียน

3.  แบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู ซึ่งผูวิจัยใชบันทึกขอมูลตางๆ หลังจากดํ าเนินการ
สอนเสร็จแลวในแตละคาบ

4.  แบบบันทึกการเขียนสรุปความรูของนักเรียน (journal)  ซึ่งนักเรียนใชเขียนสรุปความรู
ที่ไดรับหลังจากเรียนจบในแตละหนวยการเรียน

5.  แบบวัดเจตคติ ตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง
กอนเรียนและหลังจากที่ไดเรียนจบครบทุกหนวยการเรียนเรียบรอยแลว

วิธีดํ าเนินการวิจัย

ชวงกอนดํ าเนินการทดลองสอน

              1.  ผูวิจัยทํ าการสํ ารวจเจตคติกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทํ าแบบวัดเจตคติ ของ
นักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร

ชวงดํ าเนินการทดลองสอน

              1.  ผูวิจัยนํ าแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชา “คณิตศาสตร” ซึ่งไดทํ าการนํ าวรรณคดีไทย
มาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร  สํ าหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปทดลองสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง

              2.  ระหวางดํ าเนินการสอน  ผูวิจัยสังเกตความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนและเมื่อ
จบคาบเรียน ผูวิจัยบันทึกผลที่ไดจากการสังเกตในแบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู

              3.  เมื่อจบในแตละหนวยการเรียนใหนักเรียนทุกคนเขียนสรุปความรูที่ไดรับในหนวยการ
เรียนนั้นๆ
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ชวงสิ้นสุดการสอนตามกํ าหนดของการวิจัย

              1.  หลังจากนักเรียนเรียนจบทุกหนวยการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแลวผูวิจัยจะทํ า
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทุกคนทํ าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชเวลาในการสอบ 60  นาที และตรวจใหคะแนนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด

              2. หลังจากนักเรียนเรียนจบทุกหนวยการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแลวผูวิจัยจะทํ า
การสํ ารวจเจตคติ กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใหนักเรียนทุกคนทํ าแบบวัดเจตคติของนักเรียนตอ
วิชาคณิตศาสตรอีกคร้ังหนึ่ง

ผลการวิจัย

1.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ได นํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ  78.17/76.18

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากที่เรียนโดยการนํ าวรรณคดีไทยเขามา
พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑ 70% อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ได นํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 น้ันทํ าใหพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงคของนัก
เรียน ในดานความสนใจเรียน ความรับผิดชอบในการทํ างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม นักเรียนมี
ความกระตือรือรน มีความพยายามในการทํ างาน มีทักษะทางดานมนุษยสัมพันธในการทํ างานรวม
กันกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีการเชื่อมโยงความรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งอยูในระดับที่แนวโนม
ของพฤติกรรมของนักเรียนนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ

4. จากการที่นักเรียนสนุกในการเรียน  เห็นคุณคาและความสํ าคัญของการเรียนวรรณคดี
ไทยและวชิาคณิตศาสตรและนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบวัดเจตคติที่ระดับ 4.50
แสดงวามีเจตคติที่ดีมากตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร
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                                                     ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย

1.  ในการจัดการเรียนการสอนที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร
น้ัน ครูผูสอนตองมีการวางแผนศึกษาวรรณคดีไทยในเแตละเร่ืองที่จะทํ าการสอนนั้นใหถองแทเสีย
กอน ไมวาจะเปนการศึกษาเนื้อหาของเรื่อง บุคลิกลักษณะของตัวละคร เพื่อที่จะนํ ามาถายทอดให
นักเรียนเขาใจอยางชัดเจน ซึ่งการถายทอดนั้นครูก็ตองมีทักษะในการถายทอด เชนทักษะในการเลา
เร่ืองใหสนุกสนาน ชวนติดตาม และตองเชื่อมโยงเรื่องราวของวรรณคดีไทย ความรูเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรและการนํ าความรูในวิชาคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจํ าวันใหทั้งสามดานนี้ประสาน
สอดคลองกันเปนอยางดี โดยทักษะที่จํ าเปนดังกลาวนี้ครูทุกๆ คนสามารถฝกฝนได

2. ในการทํ าแบบฝกหัดถานักเรียนไมคอยอยากอานโจทย ซึ่งจะสงผลใหไดคะแนนตํ่ า
ผูวิจัยจะตองแกปญหาโดยการกํ าหนดขอตกลง เชน มีการสะสมดาวและนํ ามาแลกเปนบัตรภาพตัว
ละครวรรณคดีไทยเพื่อใหนักเรียนสะสมกันและในตอนปลายเทอมใครสะสมไดมากที่สุดจะมี
รางวัลให เปนพิเศษซึ่งทํ าใหนักเรียนต้ังใจทํ าแบบฝกหัดมากขึ้น

3.  ครูผูสอนควรใชเวลาในชวงกอนที่จะสิ้นสุดตามกํ าหนดการในการเรียนการสอนโดยให
นักเรียนเขียนเฟรนชิพ (friendship) ซึ่งเหมือนกับที่เวลานักเรียนจะจบการศึกษาไปศึกษาตอที่อ่ืน
แลวใหมีการแลกใหเพื่อนเขียนซึ่งกันและกัน แตจะเปนการที่ครูใหนักเรียนเขียนใหครูเพราะเปน
การเขียนในลักษณะที่ไมเปนทางการและทํ าใหนักเรียนไดระบายความรูสึกในใจตางๆ ไดอยางเต็ม
ที่ซึ่งยังผลใหทราบถึงเจตคติที่แทจริงของนักเรียนไดดีอีกทางหนึ่งดวย

4.  ในการเรียนการสอน ครูควรเตรียมการสอนโดยคิดวาจะสอดแทรกจริยธรรมในดานใด
บางในการจัดการเรียนการสอนโดยครูควรพิจารณาวาเนื้อหาวรรณคดีไทยเร่ืองใดและเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตรอะไรที่มีความเกี่ยวของกับ จริยธรรมไมวาจะทางตรงหรือทางออมครูควรจะกลาวถึง
และยกตัวอยางประกอบใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน และที่สํ าคัญครูควรประพฤติตนใหเปนแบบ
อยางที่ดีของนักเรียนในดานจริยธรรม เชน การเขาสอนตรงเวลา พูดจาไพเราะออนหวาน มีความยุติ
ธรรมตอนักเรียนทุกคนและมีวินัยในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับที่ สิริพร (2537: 107-110) ไดกลาวไว
วา สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากสังคมที่อาศัยเกษตรกรรมไปสูสังคม
อุตสาหกรรม เนื่องจากภาวะทางดานเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี ทํ าใหเยาวชนสวนมากเจริญเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุน บิดา-มารดา
ผูปกครองตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ ทํ าใหไมมีเวลาในการดูแลและอบรมสั่งสอน
บุตรหลานของตน ทํ าใหสังคมเกิดปญหาขึ้นอีกมากมาย โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งของสังคมที่จะ
ชวยเหลือนักเรียนในการเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรมแกนักเรียนได โดยครูซึ่งเปนบุคคลที่อยู
ใกลชิดกับนักเรียน ดังนั้นในการสอนนักเรียนครูสามารถสอดแทรกจริยธรรมกับนักเรียนไดทุก
ขณะที่สอน ครูควรประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียนในดานจริยธรรม โดยการเขาสอน
ตรงตอเวลา พูดจาไพเราะออนหวาน มีความยุติธรรมตอนักเรียนทุกคน มีความเปนระเบียบในการ
ทํ างาน มีวินัยในตนเอง รักษาศีลและสนใจในการฟงธรรมอยางสมํ่ าเสมอ มีความเมตตากรุณาตอ
ศิษยทุกคน มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบรอย และมีการเตรียมตัวในการสอนอยางดี วางแผนการ
สอนไวลวงหนา คาดการณลวงหนาวานักเรียนจะถามอะไรและเตรียมคํ าตอบสํ าหรับคํ าถามเหลา
น้ัน เตรียมการสอนโดยคิดวาจะสอดแทรกจริยธรรมในดานใด จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางไร นอกจากนี้ครูควรจะพิจารณาดวยวาเนื้อหาและแบบฝกหัดแบบใดในหนังสือเรียนที่มีขอ
ความเกี่ยวของกับจริยธรรมไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม ครูควรจะกลาวถึงและยกตัวอยาง
ประกอบใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน การสอนจริยธรรมเปนภาระงานของครูผูสอนทุกคน
โดยครูสามารถสอดแทรกจริยธรรมในการสอนไดตลอดเวลา และทุกคนควรเชื่อวา “จริยธรรมชวย
คํ้ าจุนโลกเราใหสงบสุข” ดังนั้นครูทุกคนจะตองชวยกันปลูกฝงจริยธรรมใหกับลูกศิษย

5.  ครูควรตรวจงานของนักเรียนนอกเวลาการเรียนการสอนและเขียนถึงขอผิดพลาดของ
นักเรียนแลวนํ ามาใหนักเรียนเพื่อนํ าไปปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตอไป

6.  การนํ าแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนา
รายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไปใชน้ันสามารถนํ าไปเปดเปนวิชาเลือกเชน คณิต
เสริมหรือกิจกรรมชุมนุมก็สามารถทํ าได

7.  กอนที่จะทํ าการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูน้ันครูผูสอนควรแจกประมวล
การสอนและชี้แจงความเขาใจและเกณฑการประเมินตางๆ ในการเรียนกอน เพราะจะมีสวนทํ าให
นักเรียนเกิดความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนที่นักเรียนตองเรียน ทํ าใหนักเรียนรูวาจะตอง
มุงไปสูเปาหมายใดและนักเรียนจะมีความสบายใจไมกังวลเพราะครูไดเปดเผยทุกอยางและชี้แจง
รายละเอียดตางๆ อยางชัดเจนซึ่งสอดคลองกับที่ นาตยา (2545) ไดกลาวถึงประมวลการสอนหรือ
โครงการสอนวา เปรียบเสมือนแผนที่ที่ครูจะใชเปนแนวทางในการพานักเรียนไปถึงจุดประสงค
การเรียนรูที่วางไว และนักเรียนควรจะไดรับแจกประมวลการสอนตั้งแตวันแรกของการเรียน
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ประมวลการสอนเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งที่จะตองเปดเผยเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณชน
(accountability) ใหไดตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อนักเรียนไดรับประมวลการ
สอนในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ครูผูสอนควรจะอธิบาย ชี้แจง ปฐมนิเทศการเรียนการ
สอนรายวิชาวาเปนอยางไร ครูคาดหวังที่จะเห็นศักยภาพความสามารถของนักเรียนอยางไร
สิ่งเหลานี้จะเปนการกระตุนใหนักเรียนไดทราบเปาหมายความคาดหวังของนักเรียนที่ครูตองการ
จากตัวเขา     นักเรียนจะไดเตรียมตัวเตรียมการเรียนใหเปนไปตามความคาดหวังนั้น ซึ่งครูตองชี้ให
เห็นวานักเรียนจะประสบความสํ าเร็จในการเรียนไดโดยไมยากหากปฏิบัติตามขอตกลงในประมวล
การสอนนี้ ซึ่งประมวลการสอนที่ดีน้ัน จะตอง สั้น กะทัดรัด สื่อสารเขาใจงาย เปนรูปธรรม มีความ
รูสึกที่เปนกันเอง สบายใจ อานแลวเปรียบเสมือนหนึ่ง ครูซึ่งเปนผูเขียนประมวลการสอนกํ าลังพูด
คุยอยูกับนักเรียน จะชวยสรางความรูสึกที่เปนกันเองไดมาก

8.  ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ฝายวิชาการโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ควรให
ความสนใจ สนับสนุนใหนํ าแผนการจัดการเรียนรูที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดทํ าการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นนั้นไดผลดีแลว ไป
ใชสอนในเนื้อหาอ่ืนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนกับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ และควรสงเสริมใหมีการจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูน้ีดวย

ขอเสนอแนะในการทํ าวิจัยคร้ังตอไป

1.  แผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีขอจํ ากัดทางดานเวลาจึงทํ าใหสามารถใชสอน
ไดแค 1 ภาคเรียน เพราะฉะนั้นครูผูสอนที่จะนํ าแผนการจัดการเรียนรูน้ีไปใชตอไปควรที่จะเริ่ม
สอนนักเรียนกันต้ังแตภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตอเนื่องกันไปเลยเพื่อที่จะสามารถศึกษา
ความกาวหนาของนักเรียนไดอยางละเอียดถี่ถวนและเพื่อความตอเนื่องในการเรียนรูควรจัดตาราง
สอนในกลุมสาระคณิตศาสตรใหเรียน 2 ชั่วโมงตอเนื่องกันไดก็จะดีมาก

2.  ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5

3.  ควรสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยดวยเพื่อที่จะไดดูพื้นฐานความรูและ
พัฒนาการของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง
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4.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาวาวิธีสอนรูปแบบใดที่สามารถนํ าไปใชรวมในการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการนํ าวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5

5.  ควรมีการวิจัยโดยใชวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ในระดับชั้นอ่ืนๆ
ตอไป

6.  ควรมีการวิจัยโดยใชวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร แตจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนใหบูรณาการแบบคูขนานโดยครูทั้งสองวิชาไดแกวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร      
มาวางแผนการสอนรวมกันโดยมุงสอนเนื้อหาที่มีการบูรณาการ มีการระบุสิ่งที่รวมกันและตัดสิน
ใจรวมกันวาจะสอนอยางไรในวิชาของแตละคน ถึงแมจะตางคนตางสอนคนละชั่วโมงกันและงาน
หรือการบานที่มอบหมายใหนักเรียนทํ าจะแตกตางกันไปในแตละวิชา แตทั้งหมดจะตองมีหัวเร่ือง/
ความคิดรวบยอด/ปญหารวมกัน และเปลี่ยนลํ าดับเวลาในการสอนใหนักเรียนไดเรียนเนื้อหาบท
เรียนที่อยูในขอบขายของวิชาที่จะรวมกันบูรณาการในเวลาที่ใกลเคียงกันไป เพื่อที่นักเรียนจะได
เรียนรูในแตละวิชาและนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในวิชาตางๆ เขาหากันดวยตัวของนักเรียน
เอง
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ใบงานที่ 1

โจทยปญหาการนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรติ์ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต
มาประยุกตใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตร

1.  พญาอนุชิตหรือเปนที่รูจักกันดีในนาม หนุมาน ไดรับมอบหมายใหครองเมืองอยุธยาจึง
รูสึกดีใจมาก แตคร้ันพอขึ้นนั่งบัลลังกแกวก็มีอันรอนใจ ตัวสั่นหนาซีดและรูสึกรอนอาสนที่น่ังเปน
ยิ่งนัก สมมติวาถาวัดอุณหภูมิความรอนของอาสนที่หนุมานนั่งจะได เทากับ  317  องศาฟาเรนไฮน
ใหนักเรียนหาคาประมาณใกลเคียงจํ านวนเต็มสิบ และเต็มรอย ของอุณหภูมิอาสนน้ีวาไดเทาไร

2.  สมเด็จพระนารายณสงสารหนุมานจึงจะพระราชทานเมืองใหมใหหนุมาน โดยใหหนุ
มานเหาะตามลูกศรไปถาไปตกในที่ใดก็จะพระราชทานที่น้ันให สมมติวาหนุมานเหาะตามลูกศรมา
เปนเวลาครึ่ง ชั่วโมงซึ่งไดระยะทางรวมทั้งสิ้น 153 กิโลเมตรอยากทราบวาหนุมานเหาะดวย
ความเร็วนาทีละกี่กิโลเมตร

3.  คร้ันสมเด็จพระนารายณทรงแผลงศรไปแลว หนุมานเหาะตามไปและลูกศรนั้นมาตกที่
เขาเกายอด ซึ่งเขาแตละยอดมีความสูงแตกตางกันดังนี้ (หนวยเปนเมตร)  77  89   56  112  317  513
248  98  326   อยากทราบวายอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูงแตกตางจากยอดเขาที่ต่ํ าที่สุดเทาไรและภู
เขาทั้งหมด 9 ยอดนี้มีความสูงเฉลี่ยทั้งสิ้นเทาไร

4.  เมื่อหนุมานเหาะลงเขาเอาหางกวาดปราบยอดเขาราบเรียบเปนกํ าแพง สมมติวากํ าแพงมี
ทั้งหมด 4 ดานซึ่ง แตละดานมีความยาวดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ยาว   1524.60   เมตร  ดานที่ 2 ยาว
152,460 เซนติเมตร  ดานที่ 3 ยาว 1524.61เมตร ดานที่ 4 ยาว 1524.601  เมตร อยากทราบวาดานใด
ยาวที่สุด

5.  เมื่อพระนารายณบัญชาใหพระวิษณุกรรมไปทํ าการเนรมิตสรางเมืองใหมใหหนุมาน
สมมติวาพระวิษณุกรรมสรางปราสาทใหหนุมานดวยอิฐศิลาแลงที่มีน้ํ าหนักกอนละ 1.67 กิโลกรัม
โดยใชจํ านวนทั้งสิ้น 2,371 กอนอยากทราบวานํ้ าหนักรวมทั้งหมดของอิฐศิลาแลงที่ใชในการสราง
ปราสาทมีจํ านวนทั้งหมดเทาไร
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6.  ในเมืองใหมของหนุมานนั้นมีปราสาทหลังหนึ่งที่สรางโดยใชเสาหินทั้งหมด 16 ตน แต
ละตนมีความสูงแตกตางกันดังนี้  25.07   20.32   25.07   20.32   25.07   20.32   25.07   20.32
20.32   20.32   20.32   20.32   20.32  20.32  20.32  20.32  อยากทราบวาเสาตนที่สูงที่สุดมีความสูง
แตกตางจากเสาตนที่เต้ียที่สุดเทาไร และจํ านวนเสาที่สูงที่สุดนั้นมีจํ านวนทั้งสิ้นกี่ตนและมีความสูง
รวมกันทั้งสิ้นเทาไร

7.  หลังจากพระราชทานเมืองใหมใหหนุมาน สมเด็จพระนารายณก็ทรงพระราชทานชื่อ
เมืองใหมใหหนุมานวาเมือง นพบุรี แลว พระองคก็ทรงมอบทรัพยสมบัติใหแกหนุมาน ไมวาจะ
เปน ขาวของ โยธา ชางมา สมมติวาสมเด็จพระนารายณทรงมอบชางและมาใหอยางละตัว ถามาแต
ละตัวหนัก 67.5 กิโลกรัม สวนชางหนักเปน 8.6 เทาของมา อยากทราบวาชางมีน้ํ าหนักเทาไร

8.  สมเด็จพระนารายณไดทรงมอบทองคํ าใหหนุมาน  ถาทองคํ า 1 บาท เทากับ 15.2 กรัม
แลวทรงพระราชทานใหหนุมานจํ านวน 16.5 บาท อยากทราบวาหนุมานไดทองคํ าจํ านวนทั้งหมดกี่
กรัม
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ใบงานที่ 2

การนํ าความรูวิชาคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตจริงโดยการวางแผนเดินทางทองเท่ียว
ดวยตัวของนักเรียนเอง

1.  ครูมอบหมายงานเดี่ยวใหนักเรียนทํ าโดยใหนักเรียนวางแผนการเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศไทย  โดยจะใหนักเรียนจับฉลากวาใครจะไดไปที่ไหนกันบางโดยใหเดินทางไปเที่ยวคนละ
2   สถานที่ในจังหวัดที่แตกตางกัน (ใชขอมูลในหนังสือ UNSEEN IN THAILAND สัมผัสจริงเมือง
ไทย เลมที่ 2  ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย)

2.  หลังจากที่นักเรียนแตละคนไดทราบแลววา ตนเองไดไปในสถานที่ใดและจังหวัดไหน
ใหศึกษาขอมูลของจังหวัดที่ตนเองจะตองไปคนละ 2 จังหวัด (ดูรายละเอียดขอมูลของจังหวัดใน
เอกสารที่ 1) โดยครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนรายละเอียดการวางแผนในการเดินทางทองเที่ยวดัง
ตอไปนี้

2.1 ครูใหนักเรียนทํ าการประมาณเนื้อที่ของแตละจังหวัด (ดูตัวอยางขอมูลจากเอกสาร
ที่ 1)

2.2 ครูใหนักเรียนหาประชากรทั้งหมดในแตละจังหวัดและหาความแตกตางของ
จํ านวนประชากรเพศชายและเพศหญิงหลังจากนั้นหาความหนาแนนเฉลี่ยของจํ านวนประชากรตอ
ตารางกิโลเมตร (ดูตัวอยางขอมูลจากเอกสารที่ 1)

2.3 ครูใหนักเรียนคิดคํ านวณหาอุณหภูมิเฉลี่ย  ปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ยและความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยของจังหวัดที่ตนเองจะตองไปพรอมทั้งบอกดวยวาจะเดินทางไปในเดือนไหนที่คาดวาจะมี
ปญหาฝนตกนอยที่สุดและเดือนไหนที่ไมควรไป หรือดูวาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในเดือน
ไหนมีอากาศที่คอนขางปลอดโปรงแจมใสไมรอนจนเกินไปหรือไมหนาวจนเกินไป (ดูตัวอยางขอ
มูลจากเอกสารที่ 1)
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2.4 ครูใหนักเรียนเขียนรายการสิ่งของสัมภาระที่จะนํ าไปดวยพรอมแยกแยะวาสิ่งของ
แตละอยางนั้นมีอะไรบางและมีจํ านวนกี่ชิ้นซึ่งเมื่อรวมนํ้ าหนักทั้งหมดแลวจะมีน้ํ าหนักสัมภาระทั้ง
หมดกี่กิโลกรัม โดยหลังจากที่นักเรียนรวมนํ้ าหนักทั้งหมดแลว  ใหนักเรียนทํ าการแปลงนํ้ าหนักทั้ง
หมดนี้เปนปอนด (1 กิโลกรัม เทากับ 2.205 ปอนด)

2.5 ครูใหนักเรียนดูตารางการเดินทางดวยรถไฟและใหนักเรียนเขียนบอกดวยวาจะไป
รถไฟขบวนใดใชเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีและเสียคาเดินทางเทาไร (เฉพาะขาไปกอนซึ่งดู
จากตารางเวลาการเดินรถไฟสายตางๆ ของการรถไฟแหงประเทศไทย)

2.6 เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงจังหวัดที่เปนสถานที่ทองเที่ยวที่แรกที่ตองไปนั้นให
 คํ านวณคาจางคนขับรถและคานํ้ ามันที่จะตองเติมใหคนขับในการที่จะตองเดินทางจากตัวจังหวัด
ไปในสถานที่ทองเที่ยวที่แรก (คาจางคนขับรถสมมติวา วันละ 1,000 บาท สวนยี่หอและรุนของ
รถยนตที่นักเรียนตองจางคนขับไปนั้นตองเลือกเองโดยดูอัตราการกินนํ้ ามันของของรถยนตหลายๆ
ยี่หอหลายๆ รุน (กิโลเมตร/ลิตร) แลวเลือกใหประหยัดและเหมาะสม (คานํ้ ามันใหดูตามราคาตลาด
ณ ปจจุบันของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย สวนระยะทางจากตัวจังหวัดไปถึงอํ าเภอตางๆ ใหดู
ในเอกสารที่ 1)

2.7  ถานักเรียนลงจากรถแลวตองเดินทางทองเที่ยวโดยใชเรือโดยสารก็ตองคิดคํ านวนคา
เรือและระยะเวลา (สํ าหรับอัตราคาโดยสารเรือใหดูจากตารางการเดินเรือของสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ)

2.8  หลังจากนักเรียนเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวที่แรกแลวตอไปจะเดินทางไปในสถานที่
ทองเที่ยวแหงที่สองใหนักเรียนวางแผนเองวาจะเดินทางไปอยางไรจะใชเวลาเทาไรและจะเสียคาใช
จายอะไรบางตลอดจนขากลับจนกระทั่งถึงบานของนักเรียนเอง
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เอกสารท่ี 1

                             รายละเอียดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีหางจากกรุงเทพมหานคร 153 กิโลเมตร

มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,199.753    ตารางกิโลเมตร

ประชากรเพศชาย 388,737 คน     ประชากรเพศหญิง 379,248 คน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณ และนครสวรรค

ทิศใต              ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี

ทิศตะวันออก              ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ

ทิศตะวันตก              ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี อางทอง และนครสวรรค

ระยะทางจากอํ าเภอเมืองลพบุรีไปยังอํ าเภอตางๆ

อํ าเภอทาวุง                    ระยะทาง    15   กิโลเมตร

อํ าเภอบานหมี่                 ระยะทาง    32   กิโลเมตร

          อํ าเภอโคกสํ าโรง             ระยะทาง    35   กิโลเมตร

อํ าเภอพัฒนานิคม            ระยะทาง    51   กิโลเมตร

           อํ าเภอหนองมวง              ระยะทาง    54   กิโลเมตร
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อํ าเภอสระโบสถ              ระยะทาง    65   กิโลเมตร

         อํ าเภอโคกเจริญ               ระยะทาง    77   กิโลเมตร

           อํ าเภอทาหลวง                ระยะทาง    83   กิโลเมตร

          อํ าเภอชัยบาดาล              ระยะทาง    97   กิโลเมตร

           อํ าเภอลํ าสนธิ                 ระยะทาง   120  กิโลเมตร

รายละเอียด/
เดือน

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

อุณหภูมิเฉลี่ย
(c°)

26.4 28.4 30.2 31 30 29.1 28.5 28.2 27.9 27.8 26.9 25.9

ปริมาณนํ้ าฝน
(mm)

9.1 17.5 51.3 71.5 164.6 142.8 165.5 172.5 277 153.9 37.4 8.1

ความชื้น
สัมพัทธ(%)

60 63 65 67 74 77 79 80 83 78 69 62

ที่มาของแหลงขอมูล

1.  กองบริการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
 
        2.  กรมอุตุนิยมวิทยา

              3.  สํ านักงานสถิติแหงชาติ



ภาคผนวก ข
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



131

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  วิชา คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2548

1. มุมที่กางมากกวา 90 ° แตไมถึง 180 ° เรียกวามุมอะไร
ก. มุมฉาก         ข.  มุมปาน         ค. มุมตรง          ง. มุมแหลม

2. “ เสน 2 เสน ซึ่งอาจเปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได ซึ่งมีระยะหางระหวางเสนทั้งสองเทากันโดย
ตลอดและถาลากเสนทั้งสองตอความยาวออกไปเรื่อยๆ เสนทั้งสองจะไมมวัีนบรรจบกัน ”
จากขอความที่กลาวมานี้จะเรียกวาเสนอะไร
ก. เสนคอรด      ข.   เสนผานศูนยกลาง       ค.   เสนขนาน        ง.    เสนตรงคูขนาน

3. เมื่อพับรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วตามรอยเสนประแลวแตละขางของรอยพับทับกันสนิท เสนประ
จะเปน……….ของรูปสามเหลี่ยม  จงเติมคํ าตอบลงในชองวางที่เวนไว
ก. แกนสมมาตร         ข.   เสนแบงคร่ึง          ค.   แกนกลาง         ง.   แกนขนาน

4.                                 รูปตอไปนี้คือรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด
                 ก. พีระมิด                                       ข. ปริซึม
                 ค. รูปทรงหลังคาหนาจั่ว                  ง. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว

5.                                      จากรูปสวนของ เสนตรง  ขง  เรียกวาอะไร

6. ทาวสามนตไดมอ
อยากทราบวาที่นา
ก. 473 ตารางวา 

       ค.    44   ตารางเม

ค

ก
    ข
ก. เสนผานศูนยกลาง

 จ
    
ง

ข. รัศมี
ค. เสนรอบวง            ง.  คอรด

บที่นาใหพระสังข ซึ่งที่นาผืนนี้มีความกวาง 19 เมตร ความยาว 25 เมตร
ผืนนี้มีพื้นที่เทาไร
              ข.  475 ตารางเมตร
ตร          ง.    88   เมตร
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7. ถาพระสังขจะทํ าการปลูกตนกระถินลอมทํ าเปนร้ัวบาน ซึ่งต้ังอยูบนที่นาแปลงหนึ่งซึ่งเปนรูปสี่
เหลี่ยมขนมเปยกปูน โดยมีดานแตละดานยาว 35 เมตร อยากทราบวาร้ัวกระถินนี้จะมีความยาว
ทั้งสิ้นเทาใด
ก. 140 เมตร                ข.   1,225 เมตร              ค. 145 เมตร                ง.   135 เมตร

8. กระทอมของพระสังขจะปลูกโดยใชหลังคาเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว และเมื่อวัดมุมที่ฐานทั้ง
สองขางแลวจะไดขนาดขางละ 39° ใหนักเรียนหามุมยอด

       ก. 78°         ข 103°          ค 102°         ง  39°

9. ผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกับผลบวกของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมแตกตางกัน
อยูเทาไร
ก.180°        ข. 360°           ค. ระหวาง 180° ถึง 360°         ง. ขึ้นอยูกับขนาดและมุม

10. สุดสาครไดออกเดินทางพรอมมานิลมังกร โดยใชเวลา 4 ชั่วโมง เดินทางไดระยะทางรวม 20
กิโลเมตร อยากทราบวาถาสุดสาครเดินทางดวยอัตราเร็วเทาเดิมไดระยะทางรวม 30 กิโลเมตร
จะใชเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมง
ก. 6  ชั่วโมง       ข. 5 ชั่วโมง       ค. 120 ชั่วโมง        ง. 4.30 ชั่วโมง

11. สุดสาครเดินชมตลาดพบเสื้อหนังสัตวจึงถามราคา แมคาตอบวา เสื้อหนังสัตวราคา 300 บาท
ถาหลานจะเอาปาจะลดให 34 % อยากทราบวาคํ าวาลดราคา 34% หมายความวาอยางไร
ก. ถาติดราคา 100 บาท แมคาจะลดราคาให 34 บาท
ข. ถาติดราคา 300 บาท แมคาจะลดราคาให 34 บาท
ค. ถาติดราคา 100 บาท สุดสาครจะจายเงินแค 34 บาท
ง. ถาติดราคา 100 บาท สุดสาครจะจายเงินแค  54 บาท

12. เมื่อสุดสาครมาถึงเมืองลมจมสมุทรซึ่งในเมืองนั้นมียักษและผีกระสือรวมทั้งสิ้น 800 ตน
       ถาเมืองนี้มียักษจํ านวน 7% ของจํ านวนทั้งหมด อยากทราบวามีผีกระสือจํ านวนเทาไร

ก. 56        ข. 745       ค.744      ง.57
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13. หนุมานตองแบกกอนหินเพื่อไปถมทะเลซึ่งเปนกอนหินทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกวาง 5 เมตร ยาว
10 เมตร สูง 4 เมตร ถาหนุมานตองแบกกอนหินซึ่งมีปริมาตรเทาๆกันกับที่กลาวมาแลวจํ านวน
35 กอน อยากทราบวาจะมีปริมาตรรวมกันทั้งสิ้นเทาไร
ก. 7,000 ลูกบาศกเมตร                  ข.  7,500 ลูกบาศกเมตร
ค.    6,500 ลูกบาศกเมตร                 ง.   7,400 ลูกบาศกเมตร

14. พระเวสสันดรทรงเปลื้องเคร่ืองประดับอันมีคาประทานแกพี่เลี้ยงนางนมถึง 4 คราดวยกัน ซึ่ง
แตละคร้ังไดบริจาคจํ านวนตางๆ กัน ใหนักเรียนเรียงลํ าดับจากจํ านวนที่นอยที่สุดไปหาจํ านวน
ที่มากที่สุด

ก.            ,            ,            ,                    ข.              ,            ,           ,

ค.   

15. สมม
นํ าข
นอง
จะต
คนล
ก. 1

16. ถาน
356
คิดว
ก. 

17. ถาน
ทาง
น้ีเป
จะม
ก. 

7 5 25 15 255 7 15
  
          , 

ติวานัก
ึ้นเคร่ือง
ดวยทั้ง
องเอาข
ะกี่กิโล

0          

ักเรียนไ
 คน เพื่อ
าจะตอ
70      ข

ักเรียนต
ไปเขาค
นเวลา 
าใหทัน
120 เมต

15

15
15
   
            ,    

เรียนตองข
ไดไมเกิน
หมด 5 คน
องออกเพื่อ
กรัม
  ข. 15      

ดลงสมัคร
เลือกผูสม
งไดรับคะแ
. 71      ค.

องต่ืนแตเ
ายลูกเสือท

7.45 น. อย
กอนเวลา 
ร    ข. 125

15

5
15
  
          ,  

ึ้นเคร่ือง
คนละ 15
 ซึ่งมีน้ํ าห
ลดนํ้ าห

      ค. 13

ในการเล
ัคร 1 คน
นนจากก

 72      ง.

ชาเพื่อจะ
ี่ตางจังห
ากทราบ
8.00 น.
 เมตร   

15

7
15
   
                       ง.                 ,            ,             ,

บินไปเชียงใหมโดยมีการจํ ากัดนํ้ าหนักสัมภาร
 กิโลกรัม/คน ถานักเรียนไปกับคุณพอและคุณ
นักสัมภาระสิ่งของรวมกันทั้งสิ้น 125 กิโลกร

นักสัมภาระสิ่งของเพื่อที่จะสามารถนํ าขึ้นเคร่ือ

            ง. 12

ือกต้ังเพื่อเปนประธานนักเรียน มีนักเรียนผูออ
 จาก 5 คน ผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุดจะเปน
ารเลือกต้ังอยางนอยที่สุดเทาไรจึงจะชนะการเ

 73

เดินมาโรงเรียนใหทันกอน 8.00 น. โดยขึ้นรถ
วัด ซึ่งบานของนักเรียนจะอยูหางจากโรงเรียน
วานักเรียนจะตองเดินดวยความเร็วอยางนอยนา

  ค. 123 เมตร     ง. 130 เมตร

15 15 15 15

15
15

25
15

25
15

7
15
   
   
  

15

5

ะสิ่งของในการ
แมรวมทั้งพี่และ
ัม อยากทราบวา
งไดโดยเฉลี่ย

กเสียงจํ านวน
ผูชนะ  นักเรียน
ลือกต้ังคร้ังนี้

บัสในการเดิน
 2,800 เมตร ขณะ
ทีละกี่เมตรเพื่อ

15
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18.  ถานักเรียนตองเลือกซื้อถุงเทาจํ านวน 6 คู โดยมีที่ใหเลือกซื้อ 2 ที่ดังนี้
       เดอะมอลล   ขายราคา 3 คู 39.80 บาท                ตลาดนัด       ขายราคา 2 คู 12.50 บาท
       เพื่อความประหยัดนักเรียนจะเลือกซื้อที่ใด
       ก. ตลาดนัด      ข. เดอะมอลล      ค. ซื้อที่ไหนก็ไดเพราะราคาเทากัน
       ง. ขอเท็จจริงไมเพียงพอในการตัดสินใจ

19. เมื่อโรงเรียนไดจัดงานตลาดนัดมือสองซึ่งเปนการใหนักเรียนไดท ําการเปดรานขายของมือสอง
ดวยตนเอง โดยทางโรงเรียนคิดคาเชาแผงคนละ 10 บาท/แผง ถานักเรียนเลือกที่จะขายหนังสือ
การตูนขายหัวเราะโดยตนทุนของหนังสือน้ันนักเรียนซื้อมาในราคาเลมละ 2 บาท แตนักเรียน
จะนํ าไปขาย ในราคา 3 เลม 10.75 บาท อยากทราบวานักเรียนตองขายใหไดอยางนอยที่สุดกี่
เลมจึงจะพอจายเงินคาเชาแผงและสามารถนํ าเงินไปซื้อแฮมเบอรเกอรในราคา 49 บาท รับ
ประทานไดอีกดวย
ก. 18 เลม          ข. 17 เลม           ค. 19 เลม           ง. 20 เลม

20. ถานักเรียนเปนชางซอมแซมบานแลวจะตองสรางบันไดจากชั้น 1 ไปถึงชั้น 2 นักเรียนจะเลือก
สรางบันไดที่มีความลาดชันในแบบใดถึงจะไมชันและไมลาดจนเกินไป สามารถเดินขึ้นลงได
สะดวกกํ าลังดี
แบบ 1 มีความลาดชันเทากับ 180 °     แบบ 2 มีความลาดชันเทากับ 90 °
แบบ 3 มีความลาดชันเทากับ 22 °       แบบ 4 มีความลาดชันเทากับ 45 °

       ก. แบบ 1         ข. แบบ 2             ค. แบบ 4               ง. แบบ 3 และ แบบ 4

21. ถานักเรียนตองการปูพรมใหเต็มพื้นหองซึ่งหองของนักเรียนนั้นกวาง 4 เมตร ยาว 4.8 เมตร แต
มีสวนหนึ่งที่ไมตองการปูพรมคือตรงที่ตูเสื้อผาวางไวซึ่งตูเสื้อผากวาง 50 เซนติเมตร ยาว 100
เซนติเมตร อยากทราบวานักเรียนตองซื้อพรมกี่ตารางเมตร
ก. 15 ตารางเมตร        ข.  18 ตารางเมตร        ค. 21 ตารางเมตร       ง. 24 ตารางเมตร

22. วันหนึ่งถาฝนตกลมพัดแรงตนไมหักมาทับหลังคา ทํ าใหกระเบื้องหลังคาแตกเสียหายฝนร่ัว
ลงมา ซึ่งพื้นที่หลังคาที่เสียหายนั้นกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร นักเรียนคิดวาจะตองใชกระเบื้อง
กี่แผนในการซอมแซม  เมื่อกระเบื้องแตละแผน กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
ก. 150 แผน     ข. 200 แผน     ค. 180 แผน     ง. 199 แผน
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23. ถาครูมอบหมายใหนักเรียนทํ างานศิลปะโดยครูใหกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความกวาง
10 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร มาใหนักเรียนตัดกระดาษสีน้ันใหเปนรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีฐาน
ยาว 4 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร อยากทราบวาจะตองใชกระดาษสีกี่แผนถึงจะตัดใหเปนรูป
สามเหลี่ยมได 45 รูป
ก. 4 แผน         ข. 5 แผน         ค. 6 แผน          ง. 10 แผน

24. ในการเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ซึ่งครูไดมอบหมายใหนักเรียนปลูกแปลงผักซึ่งรอบ
แปลงผักนั้นจะปกเสาเปนรูปสามเหลี่ยมจํ านวน 3 ตน โดยตนที่หน่ึงอยูหางจากตนที่สอง 5
เมตร ตนที่สองอยูหางจากตนที่สาม 6 เมตร ตนที่สามอยูหางจากตนที่หน่ึง 7 เมตร ถาจะเอา

       เชือกขึงลอมรอบกันไมใหใครมาเหยียบแปลงผัก โดยลอมรอบเสาทั้ง สามตน จํ านวน 3 รอบ
       อยากทราบวาตองใชเชือกยาวเทาไร

ก. 53 เมตร         ข.  52 เมตร         ค.  54 เมตร        ง. 55 เมตร

25. ถานักเรียนแคะกระปุกออมสินไปฝากเงินกับธนาคารจํ านวน 2000 บาท เปนเวลา 1 ป ถานัก
เรียนตองการทราบเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ไดรับ นักเรียนจะตองรูรายละเอียดอะไรที่จะใชในการแก
ปญหานี้บาง
ก. อายุของผูฝาก          ข.   อัตราดอกเบี้ย           ค.   วัตถุประสงคของการฝากเงิน
ง.    อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราชนิดตางๆ

26. จากขอ 25 ถาอัตราดอกเบี้ยเทากับ 3 % อยากทราบวานักเรียนจะไดดอกเบี้ยเปนเงินทั้งหมดกี่
บาท
ก. 65 บาท     ข. 70 บาท       ค. 60 บาท       ง. 50 บาท

27. ถานักเรียนตองการซื้อหนังสือวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรต์ิ ในราคา 300 บาท นักเรียนจะเลือก
ซื้อหนังสือจากที่ใดตอไปนี้ถึงจะประหยัดที่สุด

        สยามพารากอน ลดราคา 20% แตนักเรียนตองเสียคารถไปกลับ 50 บาท
        เซ็นทรัลเวิรล ลดราคา 10% แตนักเรียนตองเสียคารถไปกลับ 10 บาท

ก. สยามพารากอน           ข.   เซ็นทรัลเวิรล           ค.  ซื้อที่ไหนก็ไดราคาเทากัน
        ง.   ขอเท็จจริงไมเพียงพอในการตัดสินใจ
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28. ถานักเรียนจะซื้อตูปลามาเลี้ยงปลาหางนกยูงแตคุณพอบอกวา เลี้ยงไดแตตองจายคานํ้ าเองเดือน
ละ 5 บาท และตองถายนํ้ าเดือนละ 2 คร้ัง ใชน้ํ าคร้ังละ 3,750 ลูกบาศกเซนติเมตร อยากทราบวา
นักเรียนจะตองซื้อตูปลาที่มีขนาดกวาง ยาว และสูง เทาใดจึงจะประหยัดการใชน้ํ าไดไมเกิน
เดือนละ 5 บาท
แบบ 1  กวาง 10 เซนติเมตร  ยาว 25 เซนติเมตร   สูง 15 เซนติเมตร
แบบ 2  กวาง 15 เซนติเมตร  ยาว 20 เซนติเมตร   สูง 15  เซนติเมตร
แบบ 3  กวาง 25 เซนติเมตร  ยาว 10 เซนติเมตร   สูง 14  เซนติเมตร

        ก. แบบ 1        ข. แบบ 2         ค. แบบ 3        ง. ใชไดทุกแบบ

29. ถาคุณแมใหนักเรียนคํ านวณปริมาณและราคาดินที่จะตองนํ ามาถมที่ดินดวยตัวของนักเรียนเอง
โดยสมมติวา รถสิบลอจะขนดินไดคันละ 3 คิว (1 คิว เทากับ 1 ลูกบาศกเมตร) และราคาคาดิน
คันละ 900 บาทถาที่ดินของนักเรียนที่จะถมนี้มีความยาว 9 เมตร กวาง 12 เมตร และตองการถม
ใหสูง 3 เมตร นักเรียนคิดวาในการถมครั้งนี้จะตองจายเงินคาดินกี่บาท
ก. 97,200 บาท         ข. 98,200 บาท         ค. 100,000 บาท       ง. 99,999 บาท

30. สมมติวานักเรียน ดรับเงินเดือนจากคุณพอเดือนละ 500 บาท ทุกเดือน แตคณุพอบอกวานัก
       เรียนตองเก็บออม          เทาของเงินที่มีอยู อยากทราบวานักเรียนตองเก็บออมเดือนละกี่บาท

ก. 40 บาท      ข.  45 บาท      ค. 50 บาท       ง. 55 บาท

31. ถาคุณแมใหนักเรียนชวยทํ าเคกโดยใหนักเรียนผสมแปงเคกกับไข โดยใชไขเปน
       เทาของแปงเคก ถาตองการใชแปงเคกจํ านวน 2,500 กรัม อยากทราบวาตองใชไข

ก. 1,100 กรัม       ข. 1,200 กรัม       ค. 1,000 กรัม        ง. 1,350 กรัม

32. ถานักเรียนไดรับมอบหมายใหไปสํ ารวจเรื่องการใชจายเงินในการซื้อขนมของนัก
       ป. 5/4 ในแตละวันแลวนํ ามาเขียนนํ าเสนอขอมูลเปนแผนภูมิชนิดตางๆ นักเรียนค
       อะไรกอนเปนอันดับแรก

ก. สรางตารางแผนภูมิกอน
ข. ไปรานขนมแลวถามวาวันนี้ขายไดทั้งหมดกี่บาท
ค. ไปสอบถามเพื่อนในหอง 5/4 วาในแตละวันใชเงินในการซื้อขนมกี่บาท
ง. ไปไปสอบถามเพื่อนในหอง 5/4 วาในแตละวันใชเงินในการซื้อของกี่บาท
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33. ถานักเรียนมีลูกเทนนิสอยู 4 ลูก แตละลูกมีเสนผานศูนยกลางยาว 14 เซนติเมตร ถานักเรียนจะ
หากลองทรงกระบอกเพื่อจะมาใสลูกเทนนิส อยากทราบวากลองจะมีความกวางและความยาว
อยางนอยเทาใดจึงจะใสลูกเทนนิสไดพอดี

 ก.  กวาง 14  เซนติเมตร ยาว 56 เซนติเมตร
ข.  กวาง   7  เซนติเมตร ยาว 56 เซนติเมตร

 ค.  กวาง 14  เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร
 ง.  กวาง   7  เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร

34. ถานักเรียนจะไปซื้อของอะไรก็ตามที่ตนเองอยากไดแตคุณพอบอกวาใหซื้อของราคาถูกแตคุณ
ภาพดี นักเรียนคิดวาจะพิจารณาอะไรบาง
1.  สวนลดของสินคา          2.  ความสวยงามของสินคา
3.  งบประมาณของตนเอง  4.  ประโยชนของสินคา

       ก.  ขอ 1, 3       ข. ขอ 1, 3, 4     ค. ทุกขอที่กลาวมา     ง. ขอเท็จจริงไมเพียงพอในการตัดสินใจ

35. ถาสมมติวากํ าแพงเมืองจีนสามารถพันรอบโลกได นักเรียนคิดวาขอใดถูกตอง
ก. กํ าแพงเมืองจีนคือเสนรอบวงของโลก
ข. เปนไปไมไดเพราะวาโลกมันกวางใหญมาก
ค. กํ าแพงเมืองจีนคือเสนผานศูนยกลางของโลก
ง. กํ าแพงเมืองจีนคือรัศมีของโลก

       จํ านวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาเที่ยวในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

พมา จีน อังกฤษ อิรัก
ประเทศ
จ ํานวนนักทองเที่ยว (คน)



36
จะ
ก.

ชว
หญ
ที่ด

หญ
ทา

หญ
ทา

    
เซ

จา

37

38

39
   
138

. จากแผนภูมิแทงถานักทองเที่ยวแตละคนนํ าเงินเขาประเทศไทย คนละ 20,000 บาทประเทศไทย
ไดเงินทั้งหมดเทาใด
 477 ลานบาท      ข. 576 ลานบาท      ค. 420 ลานบาท      ง. 450 ลานบาท

เนื่องจากหญาที่ปลูกไวสนามฟุตบอลของโรงเรียนไดเสียหายไปมาก ถานักเรียนจะตอง
ยกันปลูกหญาใหเต็มสนามเพื่อความสวยงามและใชประโยชนไดในการแขงกีฬาโดยตองซื้อ
าแผนแบบสํ าเร็จรูปมาปลูกและเนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณจํ ากัดนักเรียนตองเลือกหนทาง
ีที่สุดซึ่งตอไปนี้เปนราคาคาใชจายและการบรรทุกของรถขนหญาในแตละรานที่แตกตางกัน

คันท่ี  1    รถกระบะโดยกระบะหลัง กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.8 เมตร สูง 55 เซนติเมตร ถาขน
าจะซอนกันจะได 5 ชั้น คาขนสงคิดเปนเที่ยว เที่ยวละ 50.25 บาท และถาซื้อเกิน 1,000 แผน
งรานจะลดราคาให 20%

คันท่ี 2     รถกระบะโดยกระบะหลังกวาง 1.6 เมตร ยาว 1.9 เมตร สูง 45 เซนติเมตร ถาขน
าจะซอนกันจะได 5 ชั้น คาขนสงคิดเปนเที่ยว เที่ยวละ 60.75 บาท และถาซื้อเกิน 2,000 แผน
งรานจะลดราคาให 40%

          ถาโรงเรียนตองการหญาจํ านวน 2,000 แผน แตละแผนกวาง 15 เซนติเมตร ยาว 30
นติเมตร

กขอมูลขางตนใหนักเรียนตอบคํ าถามขอ 37-40 ดังตอไปนี้

. รถคันไหนเสียคาขนสงนอยที่สุด
ก.  คันที่ 1     ข. คันที่ 2      ค. เสียคาขนสงเทากัน      ง. ขอมูลไมเพียงพอในการตัดสินใจ

. รถคันไหนที่มีสวนลดมากที่สุด
ก.  คันที่ 1    ข. คันที่ 2     ค. มีสวนลดเทากัน      ง. ขอมูลไมเพียงพอในการตัดสินใจ

. รถคันไหนที่บรรทุกหญาในแตละเที่ยวไดเยอะที่สุด
    ก. คันที่ 1      ข. คันที่ 2       ค. บรรทุกเทากัน      ง. ขอมูลไมเพียงพอในการตัดสินใจ
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40. โดยภาพรวมทุกๆอยางแลวนักเรียนคิดวาจะเลือกรถคันไหนถึงจะดีที่สุด
  ก. คันที่ 1      ข. คันที่ 2      ค. คันที่ 1 และคันที่ 2      ง. ขอมูลไมเพียงพอในการตัดสินใจ

เฉลย  1) ข  2) ค  3) ก 4) ข 5) ข 6) ข 7) ก 8) ค 9) ก 10) ก 11) ก 12) ค 13) ก 14) ข 15) ก
          16) ค 17) ง 18) ก 19) ก 20) ค 21) ข 22) ข 23) ค 24) ค 25) ข 26) ค 27) ข 28) ก 29) ก
          30) ค 31) ค 32) ค 33) ก 34) ข 35) ก 36) ค 37) ก 38) ข 39) ง 40) ก



ภาคผนวก ค
 แบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูลของครู หนวยการเรียน ที่…………. คาบที่…..

กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจาก การบันทึกของครูจาก การบันทึกของครู การเขียน
การสังเกตนักเรียน การสัมภาษณนักเรียน จากการตรวจผลงาน journal

และแบบฝกหัด ของนักเรียน



ภาคผนวก ง
 แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
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แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

คํ าชี้แจง
ใหนักเรียนแสดงความรูสึกตอขอความแตละขอความโดยกาเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรง
กับความรูสึกของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด และผลการตอบนั้นไมมีผิด ไมมีถูก
และไมมีผลตอการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น

ไม ไม ไม เห็น เห็น
เห็น เห็น แน ดวย ดวย

ขอความ ดวย ดวย ใจ อยาง
อยาง ยิ่ง
ย่ิง

วิชาคณิตศาสตร
1.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจ
2.  การเรียนคณิตศาสตรไมไดทํ าใหคนฉลาดขึ้น

…….
…….

…..
…..

.….
…..

……
…….

…….
…….

3. คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนํ าไปใชในชีวิตประจํ าวันได
4. คณิตศาสตรเปนวิชาสํ าคัญที่ชวยในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ได
5. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากสุดๆ
6. เรียนคณิตศาสตรแลวไมรูวาจะเอาไปใชประโยชนอะไร
7. ไมอยากใหมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร
8. คณิตศาสตรเปนวิชาสํ าคัญในการนํ าไปใชประกอบอาชีพ
9. ขาพเจาไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร
10. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่นาปวดหัว
11. อยากมาโรงเรียนมากถาไมมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร
12. ขาพเจาเต็มใจและกระตือรือรนที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร
13. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทุกคนสมควรจะตองเรียนรูไว
14. ขาพเจาอยากใหถึงชั่วโมงคณิตศาสตรเร็วๆ
15. ถาเลือกเรียนไดขาพเจาจะไมเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร

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

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

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

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

…….
…….
…….
…….
…….
…….
……
…….
…….
…….
…….
…….
…….
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ไม ไม  ไม  เห็น   เห็น
เห็น เห็น  แน   ดวย   ดวย

ขอความ ดวย
อยาง

ดวย  ใจ  อยาง

ย่ิง

วิชาคณิตศาสตร
16. ขาพเจารูสึกสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร
17. ขาพเจาชอบทํ าแบบฝกหัดและการบานวิชาคณิตศาสตร

…….
…….

…....
……

.….
…..

……
……

…….
…….

18. ขาพเจารูสึกกังวลและกลัวที่จะตองเรียนวิชาคณิตศาสตร
19. ขาพเจาต้ังใจเรียนวิชาคณิตศาสตร
20. ขาพเจารูสึกเหมือนถูกบังคับใหเรียนวิชาคณิตศาสตร
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
1. ครูสอนนาเบื่อ
2. ครูอธิบายไมรูเร่ือง
3. ครูใหทํ าแบบฝกหัดและการบานมากเกินไป
4. ครูสอนไดอยางสนุกสนาน
5. ครูไมมีความยุติธรรมในการใหคะแนนนักเรียน
6. ครูอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส
7. ครูใจเย็นและยอมรับฟงเหตุผลของนักเรียน
8. ครูมีเทคนิคการสอนที่จะชวยใหนักเรียนคิดเปน
และแกปญหาได
9. ครูไมคอยชอบตอบคํ าถามของนักเรียนเมื่อนักเรียน
ไมเขาใจเวลาเรียน
10. ครูนํ าความรูอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตรมาสอน
อยูสมํ่ าเสมอ
11. ครูขาดสื่อการสอนที่เหมาะสม
12. ครูไมเอาใจใสนักเรียน
13. ครูสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรมในการสอน
คณิตศาสตรดวย

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

…….

…….

…….
…….
…….

.



145

ไม ไม ไม เห็น เห็น
เห็น เห็น แน ดวย ดวย

ขอความ ดวย ดวย ใจ อยาง
อยาง ยิ่ง
ย่ิง

14. นักเรียนชอบที่จะใหครูแจกประมวลการสอนและ
ชี้แจงรายละเอียดตางๆ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ต้ังแตวันแรกที่เร่ิมตนทํ าการเรียนการสอน
15. นักเรียนชอบที่จะใหครูแจกเกณฑการประเมิน
และชี้แจงรายละเอียดการประเมินการทํ างาน
ของนักเรียนในดานตางๆ ใหนักเรียนไดทราบ
16. ครูไมสอนเร่ืองการนํ าความรูวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในชีวิตประจํ าวัน
17. เวลาสอนครูพูดเสียงเบา พึมพํ า ไดยินไมคอยชัด
18. เมื่อมีปญหาในการเรียนครูมักจะดูแลใหคํ าปรึกษา
อยางใกลชิด
19. ครูเขาสอนไมคอยตรงเวลา
20. ครูใหคํ าปรึกษานอกเวลาเรียนเมื่อนักเรียน
ไมเขาใจในการเรียน

……

……
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…...
…...

…...
…...

….

….

….

….
….

….
….

……

……

……
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……
……
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ภาคผนวก จ
 แบบการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)
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แบบการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)

ผูบันทึกชื่อ………………………………………………ชั้น……………..เลขที่………………
วัน  เดือน  ป ……../………/……….. ที่บันทึก
ประเด็นที่เรียนรูในหนวยการเรียนนี้มีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่นักเรียนรู/เขาใจแลว และสิ่งที่นักเรียนยังไมรู/ไมเขาใจ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
บรรยากาศในการเรียน/สิ่งที่ประทับใจ/สิ่งที่อยากจะบอกครูผูสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
นักเรียนคิดวาสามารถนํ าความรูที่ไดรับในหนวยการเรียนนี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจํ าวันไดหรือ
ไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



ภาคผนวก ฉ
                                                          สถิติที่ใชในการวิจัย
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สถิติที่ใชในการวิจัย

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก

1.1 รอยละ (Percentage)  คํ านวณจากสูตร (บุญชม, 2545: 104)

                   P =  f
N
× 100

                   P     แทน  รอยละ
                   f       แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
                   N     แทน  จํ านวนความถี่ทั้งหมด

1.2 คาเฉลี่ย   ( X ) คํ านวณจากสูตร (บุญชม, 2545: 105)

                    X   =

                    X      แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน
                   x∑   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
                    N       แทน  จํ านวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

         1.3 คะแนนเฉลี่ย (mean) ใชสูตร (ประคอง, 2540: 39-41)

                     X     =

                     X     แทน  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
                      x      แทน  คาของคะแนนแตละตัว
                       f      แทน  ความถี่ของคะแนนแตละชั้น
                      N      แทน จํ านวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

x
N
∑

fx
N
∑
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1.4 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ใชสูตร (อริยา, 2548: 196)

                          S =

                          S   แท
                          x   แทน
                         N   แทน
                          f   แทน

2. การหาประสิทธิภาพข

   1E  /  2E  (ชัยยงค, 253

                        1E   =

                        1E     แท
                       x∑  แท
                         N     แท
                         A     แท

            2E      =

                         2E    แท
                       x∑   แ
                        N       แ
                        B       แ

2 2N fx ( fx)−

N
B

∑

น  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  คาของขอมูลแตละตัว
  จํ านวนขอมูลทั้งหมด
  ความถี่ของขอมูลแตละชั้น

องแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑ  75/75 โดยใชสูตร

7: 196)

น
น
น
น

น
ทน
ทน
ทน

N(N-1)
∑ ∑

x∑

x

× 100

  ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเปนรอยละ
  คะแนนรวมของผูเรียนจากแบบฝกหัดหรืองาน
  จํ านวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรืองาน

× 100

  ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ
  คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
  จํ านวนนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

N
A
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3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตรกับเกณฑ  70% ที่ผูวิจัยกํ าหนด
ไว โดยใช t-test ใชสูตร (ลวนและอังคณา, 2540: 240)

        t = t

        x         แ
       µ         แ
        S         แ
        n         แ

x µ−
 ∼  n -1

ทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ทน  เกณฑ
ทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง

s/ n



ภาคผนวก ช
 คะแนนจากการตรวจแบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการเรียนของนักเรียน
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ตารางผนวกที่ 1  คะแนนจากการตรวจแบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ าหนวยการเรียนของนักเรียน

เลขที่ คะแนนจากการตรวจแบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ า
หนวยการเรียนของนักเรียน

หนวย
ที่ 1

หนวย
ที่ 2

หนวย
ที่ 3

หนวย
ที่ 4

หนวย
ที่ 5

หนวย
ที่ 6

หนวย
ที่ 7

คะแนนรวม คะแนน
เฉลี่ย

11 9 14 15 5 8 16 78
1 9 7 10 10 3 5 14 58 8.28
2 10 6 11 12 3 5 15 62 8.85
3 6 4 7 7 2 2 12 40 5.71
4 8 8 10 9 4 4 13 56 8
5 9 8 9 9 3 6 13 57 8.14
6 8 7 9 8 4 5 15 56 8
7 9 7 9 9 4 3 12 53 7.57
8 9 5 9 13 4 5 13 58 8.28
9 8 7 8 10 2 5 12 52 7.42

10 7 5 8 7 3 4 14 48 6.85
11 9 9 13 12 6 7 14 70 10
12 9 7 11 11 3 7 15 63 9
13 8 6 9 10 3 7 11 54 7.71
14 9 7 9 10 2 7 13 57 8.14
15 8 5 11 13 3 7 13 60 8.57
16 9 6 11 12 2 6 15 61 8.71
17 8 7 10 10 2 4 14 55 7.85
18 12 7 13 14 5 8 15 74 10.57
19 10 8 11 14 3 6 15 67 9.57
20 9 7 10 15 3 6 14 64 9.14
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

เลขที่ คะแนนจากการตรวจแบบฝกหัดและชิ้นงานประจํ า
หนวยการเรียนของนักเรียน
หนวย
ที่ 1

หนวย
ที่ 2

หนวย
ที่ 3

หนวย
ที่ 4

หนวย
ที่ 5

หนวย
ที่ 6

หนวย
ที่ 7

คะแนนรวม      คะแนน
       เฉลี่ย

11 9 14 15 5 8 16 78
21 9 8 12 12 5 6 16 68 9.71
22 8 9 10 12 4 7 14 64 9.14
23 9 9 10 14 3 7 14 66 9.42
24 9 9 11 14 4 7 16 70 10
25 12 7 11 14 4 7 14 69 9.85
26 6 6 9 12 2 5 13 53 7.57
27 7 7 9 12 3 4 12 54 7.71
28 10 7 13 15 4 6 14 69 9.85
29 10 9 11 14 4 6 14 68 9.71
30 8 6 9 10 3 5 13 54 7.71
31 6 5 7 6 4 3 12 43 6.14
32 10 8 13 14 5 9 16 75 10.71
33 9 10 11 12 5 7 16 70 10
34 11 9 11 15 4 7 16 73 10.42
35 7 7 10 10 3 4 11 52 7.42
36 9 5 12 15 5 6 14 66 9.42
37 8 7 12 14 5 7 13 66 9.42
38 10 9 13 15 4 7 14 72 10.28
รวม 332 270 392 445 135 219 524 2317 330.84
เฉลี่ย 8.73 7.1 10.31 11.71 3.55 5.76 13.78 60.94 8.7
รอยละ 79.42 78.94 73.68 78.07 71.05 72.03 86.18 539.37 78.17



ภาคผนวก ซ
 คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



156

ตารางผนวกที่ 2  คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในกลุมตัวอยาง

คะแนน (x)  ความถี่ (f)

21 1 441 21 441
22 1 484 22 484
23 2 529 46 1058
24 1 576 24 576
25 2 625 50 1250
27 1 729 27 729
28 1 784 28 784
29 5 841 145 4205
30 1 900 30 900
31 4 961 124 3844
32 5 1024 160 5120
33 4 1089 132 4356
34 5 1156 170 5780
35 2 1225 70 2450
36 2 1296 72 2592
37 1 1369 37 1369

   n = 38

2x fx 2fx

fx = 1158∑ 2fx  = 35938∑



ภาคผนวก ฌ
 การวิเคราะหขอมูลในการหาคา t-test



158

การวิเคราะหขอมูลในการหาคา  t-test

1. การคํ านวณหาคะแนนเฉลี่ย (mean) ใชสูตร (ประคอง, 2540: 39-41)

X     =

            X    แทน  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
             x     แทน  คาของคะแนนแตละตัว
              f     แทน  ความถี่ของคะแนนแตละชั้น
             N     แทน  จํ านวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

               แทนคา       X      =

                                            =      
2. การคํ านวณหาคาเบี่ยงเบนมาต

               S  =

               S แทน  คาเบี่ยงเบนมาต
                x แทน  คาของขอมูลแต
               N แทน  จํ านวนขอมูลท
               f   แทน  ความถี่ของขอม

แทนคา     S =

      =

                  =

                   =            17.55

                   =               4.18

fx
N
∑

1158

2N fx
N(N

−∑

(38 3593
38(3

×

1365644
38

−
×

24680
1406
30.47
รฐาน (S) ใชสูตร (อริยา, 2548: 196)

38

2( fx)
รฐาน
ละตัว
ั้งหมด
ูลแตละชั้น

-1)
∑

28) (1158)−

8 1)−

1340964
37
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3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนโดยนํ าวรรณ
คดีไทยเขามาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเมื่อเทียบกับเกณฑ 70% (คะแนนเต็ม 40
คะแนนคิดเปน  28 คะแนน) โดยใช t-test ที่ระดับความมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิติที่ใช  t = ∼ 

กฎการตัดสินใจ: จะปฎิเสธ

                         37t  (0.95) = 1.684

           แทนคา     t =

                             =         3.64

คา t ที่ไดจากการคํ านวณมากกวา 
เรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรีย

H

x
s/ n

µ−

: 28µ ≤

30.47
4.18 /
0

H : 28µ >

1

n -1t ใชสูตร (ลวนและอังคณา, 2540: 240)

ถา t ที่ไดจากการคํ านวณมากกวา

∼ 3 8 -1t

1.684   ดังนั้นปฏิเสธ
ํ าวรรณคดีไทยเขามพัฒน
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แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรของ
ยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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ความรูของนักเรียน (journal)
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 1 พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต  คาบที่ 1-4
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูสอนทบทวนเรื่องการหาคา- นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือ นักเรียนชอบที่จะใหครูนํ าขอ จากการตรวจแบบฝกหัด
ประมาณและการแกโจทยปญหา ดีมากและตั้งใจฟงชวยกันตอบ ผิดพลาดของเพื่อนมายกตัว พบวาสวนใหญทํ าถูกตอง
การบวก ลบ คูณและหารจํ านวนนับ ชวยกันถามและนํ าโจทยยากๆ อยางใหดูเพราะตลกดี แตจะมีขอผิดพลาดเชน เวลา
และสอนเรื่องใหมที่นักเรียนยังไม ที่เพื่อนๆ หลายคนไมเขาใจมาให คลายเครียดและตนเองจะได นักเรียนตอบชอบลืมใสจุด
เคยเรียนคือเรื่อง ทศนิยมและการ ครูยกตัวอยางใหดูแลวทํ าไปพรอม ไมทํ าผิดพลาดอยางเพื่อน ทศนิยมเชน ถาตอบ 24.07
บวก ลบ คูณทศนิยมโดยใชการยก กันและเมื่อครูนํ าขอผิดพลาดใน นักเรียนจะเขียนเปน 2407
ตัวอยางประกอบการอธิบาย การทํ าแบบฝกหัดในหนังสือเรียน นักเรียนทํ าแบบฝกหัดสงมา
ซักถามความเขาใจพรอมทั้งนํ า ของแตละคนมายกตัวอยางใหดู กันมากอาจเปนเพราะอยาก
ขอผิดพลาดที่นักเรียนไดทํ าแบบฝก บนกระดานทุกคนใหความสนใจ ไดการดที่เปนตัวละครใน
หัดในหนังสือเรียนมายกตัวอยาง และสนุกสนานมากทํ าใหกิจกรรม วรรณคดีไทยเปนรางวัลถา
ใหนักเรียนทั้งหองดู การเรียนไมนาเบื่อไดผอนคลาย ใครทํ าถูกและทํ ามาก

และไดสาระอีกดวย
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 1 พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต  คาบที่ 5
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดใน นักเรียนหลายคนรูสึกแปลกใจ นักเรียนสวนใหญชอบโจทย นักเรียนสวนใหญทํ าใบงาน
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา ที่ไดทํ าใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยที่ ลักษณะนี้เพราะวาเปนเรื่อง ที่ 1ไดถูกตองแตมีหลายคนที่
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี นํ าวรรณคดีเขามาเกี่ยวของ ราวที่สนุกดีแตมีหลายคนที่ สรุปเรื่องไมไดเนื่องจากจับ
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย นักเรียนอานอยางตั้งใจและลงมือ ยังไมสามารถสรุปเรื่องราวได ประเด็นของเรื่องจากโจทย
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย ทํ าอยางกระตือรือลน เพราะไมรูจะเริ่มตรงไหนดี ไมไดสังเคราะหยังไมเปน
เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามสราง
เมืองใหพระยาอนุชิต
2. หลังจากที่นักเรียนไดทํ าโจทยใน
ใบงานที่ 1 แลว ใหนักเรียนเขียน
สรุปเรื่องราวโดยประติดประตอ
เรื่องจากโจทยในใบงานที่ 1
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 1 พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต  คาบที่ 6
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1.ครูใหนักเรียนทํ าใบงานที่ 2 คือ ในการทํ าใบงานที่ 2 นักเรียนรูสึก นักเรียนรูสึกชอบที่ไดทํ าใบ จากการตรวจผลงานในใบ
ใหวางแผนการเดินทางทองเที่ยว ตื่นเตนเพราะไดไปจังหวัดที่แตก งานที่ 2 และอยากจะไปสถาน งานที่2พบวานักเรียนคํ านวณ
ในประเทศไทยโดยใชความรูวิชา ตางกันมีหลายคนที่มาถามวาจะดู ที่นั้นที่ตนเองไดทํ าจริงๆ คาใชจายสวนตัว นํ้ าหนัก
คฺณิตศาสตรมาชวยในการคํ านวณ ตารางเวลารถไฟอยางไรเพราะดู บางคนบนวาจังหวัดที่ตนเอง สัมภาระไดแตคํ านวณเวลา นักเรียนสวน
นํ้ าหนักสัมภาระ ระยะเวลาและ ไมเปน ตองไปนั้นรถไฟไปไมถึง ครู ผิดพลาดเพราะดูตารางเวลา ใหญเขาใจเนื้อ
คาใชจายในการเดินทางไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดตางๆ

ก็แนะนํ าใหไปลงจังหวัดที่ใกล
เคียงแลวตอรถไป

รถไฟไมคอยเปน หาในการเรียนดี
และชอบที่ได

ดวยตนเองซึ่งตองไปคนละ 2 ที่
ในจังหวัดที่แตกตางกัน

ทํ าโจทย
วรรณคดี
ในใบงานที่1
และใบงานที่ 2

2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ เรื่องการวาง
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ แผนทองเที่ยว
เรียนนี้
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 2 รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  คาบที่ 1-3
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูสอนทบทวนเรื่องการวัดมุม นักเรียนสวนใหญสนใจฟงดี นักเรียนบอกวาชอบที่จะเลน จากการตรวจแบบฝกหัด
และการสรางเสนขนาน แตมี 3-5 คนไมคอยสนใจฟง เกมแขงขันกันเปนทีมเพราะ พบวาสวนใหญทํ าถูกตอง
และสอนเรื่องใหมที่นักเรียนยังไม แตพอถึงเวลาแบงทีมเลนเกม ตื่นเตนดี ทาทายความสามารถ แตจะมีบางคนยังสับสน
เคยเรียนคือเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและ โดยเรียกสุมใหมาทํ าใหดูทํ าให แกงวงไดอีกดวย ในการหาความยาวรอบรูปกับ
รูปสามเหลี่ยม โดยใชการยก  3-5 นั้นหันกลับมาตั้งใจฟงและ การหาพื้นที่วามันแตกตางกัน
ตัวอยางประกอบการอธิบาย ปรึกษากันกับเพื่อนในการแก อยางไร
ซักถามความเขาใจพรอมทั้ง โจทยปญหาอยางจริงจัง
เรียกสุมนักเรียนใหออกมาทํ า
โจทยบนกระดานใหเพื่อนนักเรียน
คนอื่นดูโดยใหคะแนนในการแขง
ขันกันเปนทีม
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 2 รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  คาบที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูใหนักเรียนอานเอกสารที่ 1 นักเรียนรูตัววาจะตองถูกสุมมา นักเรียนทุกคนชอบในการมี นักเรียนสวนใหญทํ าใบงาน
ซึ่งเปนวรรณคดีเรื่องสังขทอง ตอน แสดงละครทํ าใหตั้งใจอานเรื่อง สวนรวมในการออกมาแสดง ที่ 1ไดถูกตองแตมี1-3 คนที่
รจนาเสี่ยงพวงมาลัย แลวสุมเรียก เปนอยางดีและทุกคนที่ถูกเรียก หรือเปนผูดูเพราะไดคลาย ไมเขาใจเรื่องการแปลง
นักเรียนมาแสดงเปนตัวละครใน สามารถแสดงไดอยางสมบทบาท เครียดโดยหลายคนคาดไมถึง หนวยของมาตราวัดตางๆ
เรื่องหนาหองเรียน และสรางความสนุกสนานใหกับ วาในชั่วโมงคณิตศาสตรจะมี เชนแปลงจากเซนติเมตรเปน
2. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบ เพื่อนในหองดวยและหลังจากที่ ความสนุกสนานใหนักเรียน เมตร เปนตน
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา แสดงละครแลวนักเรียนไดมาทํ า ไดแสดงออกอีกดวย
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี โจทยในใบงานที่ 1 ก็สามารถอาน
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย โจทยไดอยางรวดเร็วเพราะเขาใจ
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย เรื่องราวมาบางแลว
เรื่องสังขทองตอนรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 2 รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  คาบที่ 5
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1.ครูใหนักเรียนทํ าใบงานที่ 2 คือ ในการทํ าใบงานที่ 2 นักเรียนตาง นักเรียนรูสึกแปลกใจที่จะได จากการตรวจผลงานในใบ นักเรียนสวน
ใหทํ าการออกแบบบานเขียนแบบ ใชสมาธิและใชเวลาในการนึก ทํ างานชิ้นนี้หลายคนบนวายาก งานที่2พบวานักเรียนสามารถ ใหญเขาใจ
แปลนบานอยางงายๆโดยใช แบบโครงรางกอนลงมือเขียน แตก็อยากจะลองทํ าดูเพราะวา ออกแบบบานอยางงายๆไดดี เนื้อหาในการ
ความรูวิชาคฺณิตศาสตรในเรื่อง แบบ   ซึ่งนักเรียนชอบที่จะ ชอบทํ าอะไรที่เปนความคิด ระบายสีไดสวยงามมีความ เรียนดีและ
มุม เสนขนาน รูปสามเหลี่ยม มาถามครูวาวาดอยางนี้ไดไหม สรางสรรคคของตนเองแตมี 1 คิดสรางสรรคแตหลายคนยัง ชอบที่ไดทํ า
รูปสี่เหลี่ยม มาชวยในการออกแบบ ดีไหมถึงแมครูจะมีตัวอยางใหดู คนไมแนใจวาตนเองเปน ไมสามารถเขียนอธิบายบรร การออกแบบ
เขียนแบบบานในฝนของนักเรียน แตนักเรียนก็ชอบที่จะมาฟง นักเรียนหรือนักออกแบบบาน ยายความคิดของตนเองใน หลายคนเริ่ม
เอง คํ ายืนยันจากครูมากกวา กันแนและตอนเรียนเนื้อหา การออกแบบไดวามีที่มา มองเห็นคุณ

คณิตศาสตรก็ไมรูตัวเลยวาจะ อยางไร คาของวิชา
2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ ตองนํ าความรูมาประยุกตใช  คณิตศาสตร
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ บางคนบอก
เรียนนี้ วาโตขึ้นอยาก

เปนวิศวกร
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 3 กํ าเนิดสุดสาคร  คาบที่ 1-3
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูสอนเรื่องการแกโจทยปญหา นักเรียนสวนใหญสนใจฟงดี นักเรียนบอกวารูสึกกลัวที่จะ จากการตรวจแบบฝกหัด
การคูและการหารจํ านวนนับ เพราะวากลัวโดนสุมเรียกถาม ถูกเรียกถามแตก็ทํ าใหมีสมาธิ พบวาสวนใหญทํ าถูกตอง
การคูณและการหารเศษสวน แลวถาตอบไมไดจะอายเพื่อน ในการเรียนดีเพราะตางคน แตก็ทํ าไดนอยขอเพราะวา
รอยละ การลดราคา หาตนทุน ตางก็ตั้งใจฟงและคิดคนวิธี เรื่องบทประยุกตนี้มีเนื้อหาที่
หากํ าไร-ขาดทุน โดยยกตัวอยาง การแกปญหาซึ่งนักเรียนยัง คอนขางยากสํ าหรับนักเรียน
ประกอบการอธิบายและเรียกถาม บอกอีกวาเนื้อหาในเรื่อง พอสมควร
นักเรียนทีละคนใครตอบไมไดเรียก บทประยุกตนี้ยากมาก
ถามคนตอไปจนกวาจะไดคํ าตอบ
ที่ถูกตอง
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 3 กํ าเนิดสุดสาคร  คาบที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูเลาเรื่องพระอภัยมณีตอน นักเรียนรูตัววาจะสรุปเรื่องราว นักเรียนบอกวาครูเลาเรื่อง นักเรียนสวนใหญเขียนสรุป
กํ าเนิดสุดสาครใหนักเรียนฟงแลว ทํ าใหตั้งใจฟงเรื่องเปนอยางดี แลวฟงเพลินจนลืมจดโนต เรื่องไดถูกตองแตในการทํ า
ใหนักเรียนเขียนสรุปหลังจากที่ได พรอมทั้งซักถามครูเกี่ยวกับ ยอทํ าใหเวลามาเขียนสรุป ใบงานที่ 1 มีหลายคนที่ทํ า
ฟงเรื่อง ลักษณะของตัวละครในเรื่อง ไดไมครบถวน ผิดพลาดอยูพอสมควร

และเมื่อนักเรียนไดทํ าใบงานที่ 1
2. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบ หลายคนหัวเราะเมื่ออานโจทย
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา ปญหา
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย
เรื่องพระอภัยมณีตอนกํ าเนิด
สุดสาคร
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 3 กํ าเนิดสุดสาคร  คาบที่ 5
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1.ครูใหนักเรียนทํ าใบงานที่ 2 คือ ในการทํ าใบงานที่ 2 นักเรียนตาง นักเรียนบอกวาเวลาไปคํ า จากการตรวจสอบในการทํ า นักเรียนสวน
แบงกลุมๆ ละ 5 คนแบบคละ สนุกสนานในการชวยกันทํ างาน นวณราคาสวนลดของเพื่อน งานกลุมพบวานักเรียน ใหญบอกวา
ความสามารถ โดยใหวางแผน กลุม ชวยกันเตรียมของและจัดของ กลุมอื่นแลวคิดราคายากมาก ชวยกันในการทํ างานเชนจัด เนื้อหาใน
เปดรานขายของ OTOP โดยจัด เปนอยางดี เพราะวาเพื่อนหลายคนตั้ง บอรด สํ ารวจราคาปรึกษาหา การเรียนดี
บอรดแสดงรูปสินคา ตั้งราคาสวน ราคาของนอยมากไมถึง 100 รือรวมกันเปนอยางดีถึงแม บทเรียนนี้ยาก
ลด ทดลองซื้อขายของกันในหอง บาท เชนตั้งราคา 9 บาทพอ วาจะเสียงดังไปหนอย แต แตก็เขาใจ
เรียนเหมือนงานตลาดนัดวิชาการ มาคิดสวนลดเปน %  แลว งานก็สามารถสํ าเร็จลุลวงได มากขึ้นหลาย

หารยากมาก คนเห็นคุณคา
2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ ของวิชาคณิต
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ ศาสตรโดย
เรียนนี้ บอกวาเวลา

ไปซื้อสินคาที่
มีสวนลด%
จะไมโดนโกง
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 4 หนุมานจองถนน  คาบที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูสอนเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ นักเรียนสวนใหญสนใจฟงและทึ่ง นักเรียนรูสึกดีใจที่ไดรับ จากการตรวจแบบฝกหัด
และการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม กับเรื่องราวในการกอสราง โดย ความรูรอบตัวใหมๆเพิ่ม พบวาสวนใหญทํ าถูกตอง
มุมฉากโดยเลาเรื่อง 10 สิ่งมหัศจรรย ใชวิชาคณิตศาสตรมาชวยในการ และเห็นวาวิชาคณิตศาสตร แตมีบางคนไมเขาใจวาความ
ของโลกที่มีการกอสรางและการคํ า คํ านวณและตางก็จดใสสมุดกัน มักจะไปเกี่ยวของในทุกๆ ลึกกับความสูงตางกันอยางไร
นวณนํ้ าหนักตางๆ ของสถานที่ในแต ยกใหญ เรื่องในโลก
ละที่โดยใชความรูคณิตศาสตรเขามา
คํ านวณ หลังจากนั้นใหนักเรียนทํ า
แบบฝกหัดในหนังสือเรียน
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่  4 หนุมานจองถนน  คาบที ่2
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูใหนักเรียนอานเอกสารที่ 2 นักเรียนรูตัววาจะตองถูกสุมออก นักเรียนบางคนบอกวา นักเรียนสวนใหญทํ าใบงาน
เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานจองถนน มาเลาทํ าใหตั้งใจอานเรื่องเปน เสียดายที่ไมไดออกมาเลา ที่1ไดถูกตองแตในการทํ านั้น
แลวสุมใหนักเรียนออกมาเลาเรื่อง อยางดีแลวก็ออกมาเลาเรื่องได เพราะตนเองจะไดฝกความ มีบางคนที่ผิดพลาดในการ
ใหเพื่อนฟงหนาหองเรียน อยางสนุกสนานเรียกเสียงหัว กลาและฝกการพูดในที่ชุมนุม เปรียบเทียบหนวยของมาตรา

เราะจากเพื่อนไดเปนอยางดี อีกดวย วัดชนิดตางๆ
2. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบ
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย
เรื่องพระอภัยมณีตอนกํ าเนิด
สุดสาคร
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่  4 หนุมานจองถนน  คาบที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1.ครูใหนักเรียนทํ าใบงานที่ 2 คือ ในการทํ าใบงานที่ 2 นักเรียนบางคนสงสัยวาการ จากการตรวจสอบในการทํ า นักเรียนสวน
วางแผนคํ านวณการขุดบอเลี้ยงปลา นักเรียนตางตั้งใจทํ า ขุดบอหรือถมที่ตองคํ านวณ งานพบวานักเรียนสามารถ ใหญบอกวา
และคํ านวณดินในการนํ ามาถมที่ดิน และวาดรูประบายสี ดวยหรือเขาไมเคยทํ าและโดย เขาใจในกระบวนการคิด เนื้อหาในการ
ในที่บานของนักเรียนเอง กันอยางสวยงาม มากก็มีบานแบบสํ าเร็จรูปที่ คํ านวณไดเปนอยางดีจะมี เรียนบทเรียน

มีคนสรางทํ าไวแลวแตก็ชอบ สับสนก็คือเปรียบเทียบหนวย นี้งายหลาย
ที่ครูหาอะไรใหมๆ มาใหทํ า ของมาตราวัดตางๆ บางเล็กนอย คนมองเห็น

คุณคาของวิชา
2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ คณิตศาสตร
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ โดยบอกวา
เรียนนี้ อนาคตตอไป

มีครอบครัว
อาจไดปลูก
บานถมที่ดิน
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 5 หนุมานหยุดรถพระอาทิตย  คาบที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจผลงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1.ครูสอนทบทวนเรื่องสวน นักเรียนชวยกันตอบเมื่อ นักเรียนบอกวาเขาใจถึง นักเรียนสวนใหญ
ประกอบตางๆ ของรูปวงกลมการ ครูถามเรื่องสวนประกอบ สวนประกอบของรูป ทํ าแบบฝกหัดไดถูกตอง
สรางรูปวงกลมโดยการใชวงเวียน ของรูปวงกลมไดแตมีบาง วงกลมไดดีขึ้น และสามารถใชวงเวียน

คนไมเขาใจวารัศมีคืออะไร เมื่อครูสอนทบทวน ในการสรางรูปวงกลม
ไดถูกตอง
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 5 หนุมานหยุดรถพระอาทิตย  คาบที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจผลงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูใหนักเรียนดู Vcd นักเรียนรูสึกสนใจในการดู นักเรียนสวนใหญ นักเรียนสวนใหญทํ าแบบ
 ภาพยนตรเรื่อง หนุมานพบ Vcd เปนอยางมากและมี บอกวาชอบและไดดู ฝกหัดไมคอยถูกตองเพราะ
7 ยอดมนุษย การอภิปรายกันอยางสนุก วรรณคดีไทยที่คอน ไมคอยเขาใจคํ าสั่งในโจทย
2. ครูใหนักเรียนชวยกันอภิปราย สนานแตนักเรียน 1-2 คน คางหาดูไดยาก และมีบางสวนที่ยังหาคารัศมี
สรุปเรื่องราววรรณคดีไทย ที่รูสึกเฉยๆ จากเสนผานศูนยกลางไมเปน
เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานหยุด
รถพระอาทิตย
3. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบ
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย
เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานหยุดรถ
พระอาทิตย



175

แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 5 หนุมานหยุดรถพระอาทิตย  คาบที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจผลงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูใหนักเรียนนํ าความรูที่ได นักเรียนรูสึกตื่นเตนที่จะได นักเรียนสวนมากบอกวา นักเรียนสวนใหญมีความคิด นักเรียนสวน
เรียนมาในเรื่องรูปวงกลมและรูป ใชฝมือตนเองในการออกแบบ ชอบที่ครูสั่งงานโดยให สรางสรรคและใชความรู ใหญเขียนบัน
เรขาคณิตสองมิติมาใชในการ แตมีบางสวนยังนึกไมออกวา วาดรูปหรือทํ าศิลปะ ที่ไดเรียนนํ ามาประยุกตใช ทึกสรุปความรู
ออกแบบลวดลายรั้วบานเหล็กดัด จะออกแบบลวดลายอะไรดี ในการออกแบบไดครบถวน ไดวาชอบที่ครู
ดวยตัวของนักเรียนเอง จัดกิจกรรมการ
2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ เรียนในลักษณะ
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ นี้และสามารถ
เรียนนี้ นํ าไปประยุกต

ใชในชีวิตจริง
ชอบที่ครูนํ า
วรรณคดีไทยมา
เรียนเพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่  6 พระเวสสันดร  คาบที่ 1-3
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูสอนทบทวนเรื่องเศษสวน นักเรียนสวนใหญสนใจฟงดี นักเรียนบอกวาชอบที่จะเลน จากการตรวจแบบฝกหัด
และการบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน เพราะรูตัววาจะตองแขงขันกัน เกมแขงขันกันเปนทีมเพราะ พบวาสวนใหญทํ าถูกตอง
 โดยใชการยกตัวอยางประกอบ ตอบโจทยปญหากันเปนทีม ไมเบื่อในการเลน ตื่นเตนดี แตมีบางคนลืมวาทํ าอยางไร
การอธิบายซักถามความเขาใจ สะใจและแกงวงไดอีกดวย เพราะเรียนมานานตั้งแต
พรอมทั้งเรียกสุมนักเรียนให เทอม 1 แลว
ออกมาทํ าโจทยบนกระดานให
เพื่อนนักเรียนคนอื่นดูโดยให
คะแนนในการแขงขันกันเปนทีม
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 6 พระเวสสันดร  คาบที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูเลาเรื่องพระเวสสันดร นักเรียนตั้งใจฟงเปนอยางดี นักเรียนบอกวาครูเลาเรื่อง นักเรียนสวนใหญทํ าใบงาน
ใหนักเรียนฟงแลวซักถามสรุป เพราะวรรณคดีเรื่องนี้มีความสนุก ไดนาสงสารมากบางคนบอก ที่ 1ไดถูกตองแตในการทํ า
ความเขาใจและขอคิดที่ไดจากเรื่อง และชวนสงสารตัวละครในเรื่อง วาไมเคยฟงมากอนและอยาก นั้นที่ทํ าผิดกันก็คือเปนโจทย
นี้ กลับไปอานชาติอื่นของพระ ปญหาการหารเศษสวน

พุทธเจาที่เหลืออีก 9 ชาติดวย
2. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบ
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย
เรื่องพระเวสสันดร
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 6 พระเวสสันดร  คาบที่ 5
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูใหนักเรียนคํ านวณคาไฟใน นักเรียนหลายคนอยากให หลังจากที่นักเรียนไปสํ ารวจ นักเรียนสวนใหญคํ านวณ
การใชเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ครูอธิบายวิธีการคํ านวณให เครื่องใชไฟฟาที่บานแลว ไดถูกตองแตสวนมากยังคํ า
ดวยตัวของนักเรียนเอง ละเอียดแมจะมีตัวอยางใหดูก็ พบวาบางเครื่องไมสามารถ นวณหาคาไฟตอวันเทานั้นยัง

ตาม นํ ามาคิดคํ านวณไดเพราะวา ไมคอยคิดไกลไปเปนเดือน นักเรียนสวน
ไมรูอัตราการกินไฟ (วัตต) หรือรายป ใหญเขาใจเนื้อ
เพราะสติกเกอรที่บอกราย หาในการ
ละเอียดหรือคูมือของเครื่องใช เรียนดีและดีใจ
ไฟฟาชิ้นนั้นหายไปแลว มากที่ตนเองก็

สามารถคิด
2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ คํ านวณคาไฟ
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ ไดเพราะจะได
เรียนนี้ ไมโดนโกงและ

รูจักวางแผนที่
ประหยัดไฟฟา
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 7 พระมหาชนก  คาบที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูสอนทบทวนเรื่องสถิติ นักเรียนสวนใหญสนใจฟงดี นักเรียนบอกวาเขาใจเพราะ จากการตรวจแบบฝกหัด
และความนาจะเปนเบื้องตนการ เพราะเดาวาครูจะตองใหแขงกัน เคยเรียนมาแลวและไมยาก พบวาสวนใหญทํ าถูกตอง
อานและเขียนแผนภูมิชนิดตางๆ อีกแนนอน
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 7 พระมหาชนก  คาบที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1. ครูเลาเรื่องพระมหาชนก นักเรียนตั้งใจฟงเปนอยางดี นักเรียนบอกวาครูเลาเรื่อง นักเรียนสวนใหญทํ าใบงาน
ใหนักเรียนฟงแลวซักถามสรุป เพราะซาบซึ้งในตัวละครของเรื่อง ไดนาสนใจมากบางคนบอกวา ที่ 1ไดถูกตองและสามารถ
ความเขาใจและขอคิดที่ไดจากเรื่อง ตางๆ ที่ครูเลาใหฟง จะไปยืมหนังสือทศชาติชาดก  เขียนแผนภูมิไดอยางถูกตอง
นี้และไดเลาเรื่องทศชาติที่เหลือของ กลับไปอานชาติอื่นของพระ และระบายสีไดอยางสวยงาม
พระพุทธเจาอยางยออีกดวย พุทธเจาที่เหลืออีก 9 ชาติดวย
2. ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดในใบ
ใบงานที่ 1 ซึ่งเปนโจทยปญหา
การประยุกตใชเรื่องราววรรณคดี
ไทยกับวิชาคณิตศาสตรซึ่งในหนวย
การเรียนนี้จะเปนวรรณคดีไทย
เรื่องพระมหาชนก
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แบบบันทึกการรวบรวมขอมูล หนวยการเรียนที่ 7 พระมหาชนก  คาบที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การบันทึกของครูจากการ การเขียน

สังเกตนักเรียน สัมภาษณนักเรียน ตรวจชิ้นงานและแบบฝกหัด journal
ของนักเรียน

1.ครูใหนักเรียนทํ าใบงานที่ 2 คือ ในการทํ าใบงานที่ 2 นักเรียน นักเรียนบอกวาขอมูลดิบที่ จากการตรวจสอบในการทํ า
แบงกลุมๆ ละ 5 คนแบบคละ ตางสนุกสนานในการชวยกัน ครูใหนักเรียนนํ าไปวิเคราะห งานกลุมพบวานักเรียนสามารถ
ความสามารถ โดยใหชวยกัน ทํ างานกลุม ชวยกันออกความ และนํ ามาเขียนนํ าเสนอใน ชวยกันในการทํ างานไดเปน นักเรียนสวน
จัดบอรดนํ าเสนอดวยแผนภูมิซึ่ง เห็นและปรึกษากันเปนอยางดี รูปแผนภูมินั้นสังเคราะห อยางดีแตการนํ าเสนอทํ าไดดี ใหญบอกวา
เปนเรื่องราวความเสื่อมโทรม ยากแตก็จะพยายาม ปานกลาง เขาใจเนื้อหา
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ในการเรียน
แวดลอมของประเทศไทยแลวแต บทเรียนดี
ละกลุมออกมานํ าเสนองานของ เพราะไมยาก
ตนเองโดยครูสุมถามเปนบางคน และอยากให
ในกลุม คนอื่นๆ เห็น
2. ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูที่ คุณคาของการ
ไดรับจากการเรียนในหนวยการ อนุรักษสิ่ง
เรียนนี้ แวดลอม



ภาคผนวก ฎ
                                                    ประมวลการสอน
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ประมวลการสอน (Course  Syllabus)
                                        ค 22101      คณิตศาสตรพื้นฐาน      4  หนวยกิต
                                             ภาคปลาย (เทอม 2) ปการศึกษา 2548
                        หมวดวิชา คณิตศาสตร  โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร
    ผูสอน
  ชื่อ-สกุล :  อ. ศุภฤกษ  ทานาค
  สถานที่ติดตอ :    xxx หมู x   ซอย ติวานนท xx    ถนน ติวานนท   ตํ าบล ทาทราย    อํ าเภอเมือง
                            จังหวัดนนทบุรี  11000
                            โทรศัพทบาน 02-xxxxxxx
                            โทรศัพทมือถือ 06-xxxxxxx
                             FAX :  02-xxxxxxx
                             E-MAIL :  g4766162@ku.ac.th

คํ าอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํ านวณ การใหเหตุผล และฝกการแกปญหา

ในสาระตอไปนี้     ทศนิยมและการบวก   การลบ   การคูณทศนิยม   รูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม
บทประยุกต   รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   รูปวงกลม  ดวยการจัด
ประสบการณใหกับนักเรียนโดยการใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร   กระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด กระบวนการกลุม กระบวนการในการคิดคํ านวณ   เพื่อใหรักการเรียนรู
คณิตศาสตร และนํ าประสบการณดานความรู  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ไดไปใชในการเรียนรู
สิ่งตางๆและในชีวิตประจํ าวันอยางสรางสรรค สามารถทํ างานไดอยางเปนระบบระเบียบรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร

เปาหมายรายวิชา
เพื่อใหนักเรียน
1. เปนผูมีทักษะการคิดคํ านวณและสามารถนํ าความรูที่ไดรับจากการเรียนไปใชในการแกปญหา

ในชีวิตประจํ าวันไดอยางเหมาะสม
2. เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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เวลาเรียน
วันอังคาร        เวลา   8.30-9.30
วันพุธ             เวลา 12.30-13.30
วันพฤหัสบดี  เวลา 12.30-13.30
วันศุกร           เวลา 12.30-13.30
กิจกรรมการเรียนการสอน

คร้ังท่ี เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน
1 ปฐมนิเทศ ชี้แจงแผนการสอน และใหนักเรียนทํ าแบบวัดเจตคติ

2 ถึง 8 เรียนหนวยที่ 1 การประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจํ านวนนับ
ทศนิยมและการบวก ลบ คูณ ทศนิยม โดยนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรต์ิ
ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

9 ถึง 15 เรียนหนวยที่ 2 มุม เสนขนาน รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม โดยนํ าวรรณคดีไทย
เร่ือง    สังขทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย มาประยุกตในการเรียนการสอน

16 ถึง 22 เรียนหนวยที่ 3 บทประยุกต โดยนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณี
ตอน กํ าเนิดสุดสาคร  มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

23 ถึง 26 เรียนหนวยที่ 4 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
โดยนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน หนุมานจองถนน มาประยุกต
ใชในการเรียนการสอน

27 ถึง 30 เรียนหนวยที่ 5 รูปวงกลม โดยนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง รามเกียรต์ิ
ตอน หนุมานหยุดรถพระอาทิตย  มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

31 ถึง 36 เรียนหนวยที่ 6 เศษสวนและการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน โดยนํ าวรรณคดี
ไทยเร่ือง  พระ เวสสันดร  มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

37 ถึง 41 เรียนหนวยที่ 7 สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน โดยนํ าวรรณคดีไทยเร่ือง
พระมหาชนก  มาประยุกตใชในการเรียนการสอน

42 สอบปลายภาค
43 นักเรียนทํ าแบบทดสอบวัดเจตคติ  พูดคุย ซักถามปญหากับนักเรียน

วิธีการสอน :การบรรยาย การอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียน การเขียนบันทึกสรุปความรู
การฝกปฏิบัติในการทํ าชิ้นงาน
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การประเมินผล
การประเมินผลในรายวิชานี้จะพิจารณาจาก
1. สอบปลายภาค 40%
2. แฟมสะสมงาน 15%
3. คุณภาพของโครงงานหรือชิ้นงานที่นักเรียนทํ า (งานเดี่ยว) 15%
4. คุณภาพของโครงงานหรือชิ้นงานที่นักเรียนทํ า (งานกลุม) 15%
5. การเขียนสรุปความรูที่ไดรับจากการเรียน (การเขียนบันทึก journal) 15%

เกณฑการใหระดับคะแนน
80-100       เทากับ        4
70-79             ”             3
60-69             ”             2
50-59             ”             1
ต่ํ ากวา 50 ลงมา   ”       0

เอกสารอานประกอบ
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   รายละเอียดของเกณฑการประเมิน
ระดับ
คะแนน

    คุณภาพของการทํ าโครงงาน
หรือชิ้นงาน (งานเดี่ยว)

   คุณภาพของการทํ าโครงงาน
หรือชิ้นงาน (งานกลุม)

            แฟมสะสมงาน
(Portfolio)

    การสอบ
ปลายภาค

  การเขียนสรุปความรูที่ไดเรียน
(การเขียนบันทึก journal)

     (เกรด)
4 ปฏบิตังิานไดครบถวนตามที่กํ าหนด การนํ าเสนอผลงานแสดงใหเห็นถึง มแีบบประเมินคุณภาพของ ทํ าขอสอบได สามารถเขียนสรุปความรูที่ไดรับ

สามารถนํ าความรูจากที่ไดเรียน ความรวมมือกันทํ างาน มีความ Portfolio จากระดับบุคคลที่ 25 คะแนน จากการเรียนไดอยางถูกตองชัดเจน
มาประยุกตใชในการทํ าโครงงาน รบัผดิชอบในการศึกษา คนควา  หลากหลายมีรูปแบบการจัด ขึ้นไป ดีมาก มีการสอดแทรกความรูและ
หรือชิ้นงานไดอยางถูกตองครบถวน และเสนอผลงานรวมกัน  Portfolioไดสวยงามดีมาก (เต็ม 40 ความคิดเห็นอื่นๆไดอยางเหมาะสม
รับผดิชอบในงานที่ตนรับผิดชอบ รบัผิดชอบและใหความรวมมือ  มีการเรียงลํ าดับชิ้นงานที่ดี คะแนน) และสรางสรรค
จนงานสํ าเร็จลุลวงดีมาก ในการทํ างานกลุมจนงานสํ าเร็จลุ นาสนใจและเชื่อมโยงชิ้นงาน

ลวงไดอยางดีมาก  ในPortfolioไดอยางสมบูรณ

3 ปฏบิตังิานไดครบถวนตามที่กํ าหนด การนํ าเสนอผลงานแสดงใหเห็นถึง มแีบบประเมินคุณภาพของ ทํ าขอสอบได สามารถเขียนสรุปความรูที่ไดรับ

สามารถนํ าความรูจากที่ไดเรียน ความรวมมือกันทํ างาน มีความ Portfolio จากระดับบุคคลที่ 20 คะแนน จากการเรียนไดอยางถูกตอง
มาประยุกตใชในการทํ าโครงงาน รบัผดิชอบในการศึกษา คนควา  หลากหลายมีรูปแบบการจัด ขึ้นไป ดีพอควร มีการสอดแทรกความรู
หรือชิ้นงานไดแตมีที่ผิดพลาดบาง และเสนอผลงานรวมกัน  Portfolioไดสวยงามดีมาก (เต็ม 40 และความคิดเห็นอื่นๆไดบาง
รับผดิชอบในงานที่ตนรับผิดชอบ รบัผิดชอบและใหความรวมมือ  มีการเรียงลํ าดับชิ้นงานที่ดี คะแนน) บางครั้ง
ไดดีพอควร ในการทํ างานกลุมจนงานสํ าเร็จลุ นาสนใจแตมีบางสวนที่ยังไม

ลวงไดดีพอควร เชื่อมโยงของชิ้นงานใน
Portfolio
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   รายละเอียดของเกณฑการประเมิน (ตอ)
ระดับ
คะแนน

คุณภาพของการทํ าโครงงาน
หรือชิ้นงาน (งานเดี่ยว)

คุณภาพของการทํ าโครง
งานหรือชิ้นงาน (งานกลุม)

แฟมสะสมงาน
(Portfolio)

   การสอบ
  ปลายภาค

การเขียนสรุปความรูที่ไดเรียน
(การเขียนบันทึก journal)

(เกรด)
2 ปฏบิตังิานไดครบถวนตามที่กํ าหนด การนํ าเสนอผลงานแสดงใหเห็นถึง มแีบบประเมินคุณภาพของ ทํ าขอสอบได สามารถเขียนสรุปความรูที่ไดรับ

สามารถนํ าความรูจากที่ไดเรียน ความรวมมือกันในการทํ างานบางครั้ง Portfolio จากระดับบุคคลที่ 15 คะแนน จากการเรียนไดแตยังมีผิดพลาด

มาประยุกตใชในการทํ าโครงงาน มคีวามรับผิดชอบในการศึกษาคนควา  หลากหลาย มีรูปแบบการจัด ขึ้นไป บางสวน มีการสอดแทรกความรูและ
หรือชิ้นงานไดแตมีที่ผิดพลาดอยู และเสนอผลงานรวมกัน  Portfolio ไดสวยงามดี (เต็ม 40 ความคิดเห็นอื่นๆ ไดบางแตนอยครั้ง
หลายแหง ไมคอยรับผิดชอบใน รบัผิดชอบและใหความรวมมือ มีการเรียงลํ าดับชิ้นงานที่ดี คะแนน)
งานทีต่นรับผิดชอบ ตองใหเพื่อน ในการทํ างานกลุมจนงานสํ าเร็จลุลวง แตสวนใหญยังขาดการเชื่อม
ชวยเหลือในการทํ างานบางครั้ง ไดแตยังไมคอยดีเทาที่ควร โยงของชิ้นงานใน Portfolio
ปฏบิตัิงานไดไมครบถวนตามที่ การนํ าเสนอผลงานแสดงใหเห็นถึง มแีบบประเมินคุณภาพของ ทํ าขอสอบได สามารถเขียนสรุปความรูที่ไดรับ

1 กํ าหนดสามารถนํ าความรูจากที่ได ความไมคอยรวมมือกันทํ างาน Portfolioจากระดับบุคคลที่ไม 10 คะแนน จากการเรียนไดแตยังมีผิดพลาด

เรียนมาประยุกตใชในการทํ า ไมคอยมีความรับผิดชอบในการศึกษา  หลากหลาย มีรูปแบบการจัด ขึ้นไป หลายสวน ไมมีการสอดแทรก
โครงงานหรือชิ้นงานไดแตมีที่ผิด  คนควาและเสนอผลงานรวมกัน  Portfolio ไดคอนขางสวยงาม (เต็ม 40 ความรูและความคิดเห็นอื่นๆ
พลาดอยูมากไมรับผิดชอบในงานที่ ไมคอยรับผิดชอบและไมคอยให มีการเรียงลํ าดับชิ้นงานที่ไมดี คะแนน)
ตนรบัผิดชอบตองใหเพื่อนชวย ความรวมมือในการทํ างานกลุม ไมนาสนใจขาดการเชื่อมโยง
เหลือในการทํ างานบอยครั้ง
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  รายละเอียดของเกณฑการประเมิน (ตอ)
ระดับ
คะแนน

  คุณภาพของการทํ าโครงงาน
    หรือชิ้นงาน (งานเดี่ยว)

    คุณภาพของการทํ าโครงงาน
หรือชิ้นงาน (งานกลุม)

        แฟมสะสมงาน
            (Portfolio)

    การสอบ
  ปลายภาค

  การเขียนสรุปความรูที่ไดเรียน
(การเขียนบันทึก journal)

  (เกรด)
     0 ปฏบิตัิงานไดไมครบถวนตามที่กํ าหนด การนํ าเสนอผลงานแสดงใหเห็นถึง ไมมีแบบประเมินคุณภาพของ ทํ าขอสอบได ไมสามารถเขียนสรุปความรูที่ไดรับ

ไมสามารถนํ าความรูจากที่ไดเรียน ความไมรวมมือกันในการทํ างาน Portfolio มีรูปแบบการจัด ตํ่ ากวา 10 จากการเรียนได

มาประยุกตใชในการทํ าโครงงาน  ไมมีความรับผิดชอบในการศึกษา Portfolio ไดไมสวยงาม คะแนน ไมมีการสอดแทรกความรูและ
หรือชิ้นงานได ไมรับผิดชอบในงาน คนควารวมกัน ตางคนตางทํ า มกีารเรียงลํ าดับชิ้นงานที่ไมดี (เต็ม 40 ความคิดเห็นอื่นๆ
ทีต่นรบัผิดชอบตองใหเพื่อนชวย ไมใหความรวมมือในการ ไมนาสนใจขาดการเชื่อม คะแนน)
เหลือในการทํ างานทุกครั้ง ทํ างานกลุม โยงของชิ้นงานใน Portfolio



ภาคผนวก ฏ
                                                ตัวอยางผลงานนักเรียน
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ภาคผนวก ฐ
                          ตัวอยางการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียน (journal)
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	ภาพที่                                                      
	1                 การออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้สาระภายใน


	กลุ่มสาระเป็นฐานความคิด ตัวอย่างที่ 1
	2                การออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้สาระภายใน

	กลุ่มสาระเป็นฐานความคิด ตัวอย่างที่ 2
	หน่วยการเรียนเรื่อง วันสำคัญ                                
	3               การออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้สาระภายใน

	กลุ่มสาระเป็นฐานความคิด ตัวอย่างที่ 3
	4              การออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้สาระภายใน

	กลุ่มสาระอื่นๆ เป็นฐานความคิด ตัวอย่างที่ 1
	หน่วยการเรียนเรื่อง ความต้องการจำเป็นของมนุษย์              
	5              การออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้สาระภายใน

	หน่วยการเรียนเรื่อง พระอภัยมณี                              
	6             ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนโดยใช้พหุปัญญาเป
	โดยเป็นหน่วยการเรียนเรื่อง การบริโภค                        
	เปรียบเทียบครั้งที่ 1 (ก่อนเรียน) และครั้งที่ 2 (หลังเรียน) 




	ไฟล์ที่
	บทที่ 1
	บทนำ

	ความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	ขอบเขตของการวิจัย
	4.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
	ข้อตกลงเบื้องต้น
	นิยามศัพท์


	ไฟล์ที่
	การตรวจเอกสาร
	ในการทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที
	2.1  ความหมายของการบูรณาการ
	2.2  ประเภทของการสอนแบบบูรณาการ

	ปรัชญาการสอน
	หลักการสอน

	การเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นนอกจากผู้สอนจะต้องมีหลักยึดว่าตน
	สิริพร (2536: 69-71) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์สรุปได้ด
	ยุพิน (2539: 39-41) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์สรุปได้ดั
	ทักษะการสอน

	นักเรียนคิดจัดทำในเรื่องอื่นๆ ต่อๆ ไป
	ทักษะการคำนวณ

	และคิดหลายแบบ
	ทักษะการใช้กระดานดำ
	ทักษะแรงจูงใจ
	เทคนิคการสอน
	วิธีการสอน

	วิธีการสอนโดยการอภิปราย
	วิธีการสอนแบบใช้คำถาม
	เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิธีสอน

	วิธีสอนบางวิธีเหมาะสมกับเด็กบางวัยเท่านั้น    ครูจะต้องพิจาร
	การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนด้วยไม้   พลาสติก   สามารถที่จะ
	ลักษณะของแบบฝึกหัด

	ความหมายของการบูรณาการ
	2.  ความหมายเฉพาะ
	ประเภทของการสอนแบบบูรณาการ
	หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
	บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ



	เรียน พฤติกรรมการเรียนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เ
	บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
	สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
	การออกแบบหน่วยการเรียนบูรณาการโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานความคิด
	การสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ
	นอกจากนี้ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     กร



	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยภายในประเทศ

	งานวิจัยของต่างประเทศ


	ไฟล์ที่
	ใช้ทดลอง เพื่อใช้ในการเขียนข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	ตอบ    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน 1
	ตอบ     ไม่แน่ใจ                  ให้คะแนน 3
	ตอบ      เห็นด้วย                 ให้คะแนน 4
	ตอบ    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน 5
	ตอบ     ไม่เห็นด้วย             ให้คะแนน 4
	ตอบ     ไม่แน่ใจ                 ให้คะแนน 3
	ตอบ      เห็นด้วย                 ให้คะแนน 2
	คะแนน   4.5-5.00  แปลว่า   มีเจตคติที่ดีมาก
	ช่วงก่อนดำเนินการทดลองสอน
	ช่วงดำเนินการทดลองสอน
	ช่วงสิ้นสุดการสอนตามกำหนดของการวิจัย



	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
	โดยหาค่าความถี่และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

	ไฟล์ที่
	ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติต่อวิช
	ตารางที่ 6  (ต่อ)
	ตารางที่ 6  (ต่อ)
	ตารางที่ 6  (ต่อ)
	ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

	ตารางที่ 6  (ต่อ)
	ตารางที่ 6  (ต่อ)
	ตารางที่ 6  (ต่อ)

	ไฟล์ที่
	เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน

	ไฟล์ที่
	สรุป
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ช่วงก่อนดำเนินการทดลองสอน
	ช่วงดำเนินการทดลองสอน
	ช่วงสิ้นสุดการสอนตามกำหนดของการวิจัย



	ผลการวิจัย


	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

	ไฟล์ที่
	เอกสารและสิ่งอ้างอิง
	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิก
	สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส


	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ก

	ไฟล์ที่
	ที่มาของแหล่งข้อมูล

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ข
	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	สยามพารากอน           ข.   เซ็นทรัลเวิร์ล           ค.  ซื้อ
	ง.   ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอในการตัดสินใจ


	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ค
	แบบบันทึกการรวบรวมข้อมูลของครู

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ง
	แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

	ไฟล์ที่
	คำชี้แจง
	ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์


	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก จ
	แบบการเขียนบันทึกสรุปความรู้ของนักเรียน (journal)

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ฉ
	สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ช
	คะแนนจากการตรวจแบบฝึกหัดและชิ้นงานประจำหน่วยการเรียนของนักเร

	ไฟล์ที่
	ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ)

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ซ
	คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ฌ
	การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่า t-test

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ญ
	ผลจากการรวบรวมข้อมูลในแบบบันทึกการรวบรวมข้อมูลของครูและแบบกา

	ไฟล์ที่
	แบบบันทึกการรวบรวมข้อมูล หน่วยการเรียนที่ 5 หนุมานหยุดรถพระอ
	แบบบันทึกการรวบรวมข้อมูล หน่วยการเรียนที่  6 พระเวสสันดร  คา

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ฎ
	ประมวลการสอน

	ไฟล์ที่
	ผู้สอน
	คำอธิบายรายวิชา
	เป้าหมายรายวิชา
	เพื่อให้นักเรียน

	เวลาเรียน
	วันพฤหัสบดี  เวลา 12.30-13.30
	วันศุกร์           เวลา 12.30-13.30

	กิจกรรมการเรียนการสอน
	การประเมินผล
	เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
	เอกสารอ่านประกอบ


	ไฟล์ที่
	รายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน
	ปลายภาค
	แฟ้มสะสมงาน
	ปลายภาค


	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ฏ
	ตัวอย่างผลงานนักเรียน

	ไฟล์ที่
	ภาคผนวก ฐ
	ตัวอย่างการเขียนบันทึกสรุปความรู้ของนักเรียน (journal)




