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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
คณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติในการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการ
เรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
คณิ ตศาสตร์สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ประกอบด้วย 1) แนวปฏิ บ ัติที่ ดี ใ นการจัด การเรี ย นรู้ รายวิช า
คณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ มีคุณภาพ 2) คู่มือครู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน 4) แบบสอบถามวัดเจตคติในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และ 5) แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อชุดการสอน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบค่า t – test Dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01
2) นักเรี ยนมีเจตคติในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ .01
3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการ
เรี ยนรู ้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก

คำนำ
งานวิจยั นี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
และเหมาะสมกับบริ บทของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนและชุ มชนท้องถิ่ น โดยที่ ครู ผูส้ อนไม่ตอ้ งสิ้ นเปลื อง
เวลาและงบประมาณในการสร้ างหรื อเตรี ยมสื่ อการสอนและแนวทางการจัดกิ จกรรมการสอน ด้วย
ตนเอง ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่เหมาะสมกับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีงบประมาณและบุคลากรจากัด การ
พัฒนาด้านต่างๆ เป็ นไปได้ยาก อีกทั้งสภาพผูเ้ รี ยนไม่มีความพร้ อม ไม่มีความกระตื อรื อร้ นหรื อ
ความตั้ง สนใจในการเรี ยน โดยเฉพาะในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ ง ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความเชื่ อว่า
คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าที่ ย ากต่ อความเข้า ใจท าให้ ก ารเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนในแต่ละชั้นปี
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและคณาจารย์
สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในด้า นการ
ประสานงานและการด าเนิ นการวิจยั ด้วยดี ตลอดมา ขอขอบคุ ณส านัก งานคณะกรรมการวิจ ัย
แห่งชาติซ่ ึ งให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และขอขอบคุณครู นักเรี ยนและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทุก
ท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ด้วยดี
กฤษณะ กันอ่า
กันยายน 2557
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บทที่ 1
บทนำ
สังคมไทยในปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลมาจากความเจริ ญก้าวหน้าของ
วิทยาการต่ างๆ แนวโน้มของสังคมในอนาคตเป็ นสังคมที่ ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและเป็ น
สังคมสารสนเทศมากขึ้น ระบบการศึกษาเป็ นการเตรี ยมคนสาหรับสังคมในอนาคต จะต้องเตรี ยมคน
ให้ เ ป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถรู ้ จ ัก ติ ด ตาม ข้อ มู ล ข่ า วสาร วิ ท ยาการใหม่ ๆ รู ้ เ ท่ า ทัน การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและหลากหลาย รู ้จกั คิด วิเคราะห์ ให้เหตุผลและแก้ปัญหา
ได้ มี ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์และใฝ่ เรี ย น ใฝ่ รู ้ รู ้ จกั เลื อกรั บวิทยาการต่า งๆ อี กทั้งยังมุ่ งพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางานละการอยูร่ ่ วมกัน รู ้จกั การช่วยเหลือ เกื้อกูลประโยชน์
แก่กนั โดยไม่เห็ นแก่ ตวั มีความสามารถและทักษะในการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นๆ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ . 2535: 8-9, อ้างอิงจาก การเปรี ยบเที ยบความ สามารถในการ
แก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ สู่โลกจริ งของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ ได้รับการสอนแบบปฏิ บตั ิ การกับการสอนแบบปกติ นางสาวทุ ติยา จันทร์
ปลอด)
สมาคมศึกษานิเทศก์คณิ ตศาสตร์ ในสหรัฐอเมริ กา (The National Council of Supervisors of
Mathematics [NCSM]) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับนักเรี ยนที่จะเติบโตไปสู่ สังคมข่าวสารว่า จะต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ให้เหตุผลและความสามารถในการสื่ อสารแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ NCSM. 1989: 471) ทั้งนี้ เพราะ
การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้นักเรี ยนได้พฒั นาศักยภาพในการวิเคราะห์ และเป็ นเครื่ อง
ประยุกต์ศกั ยภาพเหล่ านั้นไปสู่ สถานการณ์ ใหม่ การแก้ปัญหาช่ วยให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ เท็จจริ ง
ทักษะ มโนมติและหลักการต่างๆ โดยการแสดงการประยุกต์ใช้ในคณิ ตศาสตร์ และที่สัมพันธ์กบั
สาขาอื่นๆ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ สามารถถ่ายโยงไปสู่ การแก้ปัญหา
ทัว่ ๆ ไปได้ (Bell. 1978: 311)
(อ้างอิงจาก การเปรี ยบเทียบความ สามารถในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และความสามารถใน
การเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ สู่ โลกจริ ง ของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้รับการสอนแบบ
ปฏิบตั ิการกับการสอนแบบปกติ นางสาวทุติยา จันทร์ ปลอด)
ประเทศไทยเริ่ มมีการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นบทบัญญัติที่ให้
ทิศทาง การปฏิรูปการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน แต่นบั จากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลากว่า 10 ปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ยัง
พบว่ามีปัญหาด้านวิกฤตคุ ณภาพการศึกษาที่เป็ นปั ญหาสาคัญต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลายาวนานจนถึ ง
ปั จจุบนั คะแนนจากการประเมิน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติช้ ี ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนทุกชั้นปี ในช่วงระยะเวลา ที่ผา่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ต่าทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ งชาติ ที่มีคะแนนสอบต่ากว่า
ร้อยละ 50 ทั้งสามชั้นปี มาโดยต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเห็นได้จากคากล่าวของนางพรนิ ภา ลิมปพยอม อดีต
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการวัดคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2547 ระดับช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ไว้วา่ “วิชาคณิ ตศาสตร์
มีอตั ราส่ วนที่ควรปรับปรุ งกว่าวิชาอื่น” (พรนิภา ลิมปพยอม, 2547: 24) (อ้างอิงจาก การเปรี ยบเทียบ
ความ สามารถในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ สู่โลก
จริ ง ของนักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้รับ การสอนแบบปฏิ บ ตั ิ ก ารกับ การสอนแบบปกติ
นางสาวทุติยา จันทร์ปลอด)
แต่สิ่งที่เป็ นไปในปั จจุบนั นี้ยงั พบว่าปั ญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ยงั คงไม่ได้รับ
การปรั บ ปรุ ง หรื อมี ก ารปรั บ ปรุ ง น้อยมากเพราะค่ า เฉลี่ ย ของผลการทดสอบแบบทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่ งชาติในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ปรากฏใน 3 ปี ล่าสุ ด ปรากฏผลคะแนนสอบ
จาก 100 คะแนนเป็ นดังนี้คือ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน))
ระดับชั้น
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

2551
43.76
32.636
35.978

ปี การศึกษา
2552
35.88
26.04
28.55

2553
34.85
24.18
14.99

จะเห็นว่าทุกระดับชั้นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่า 50 คะแนนและมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องทั้ง 3 ปี และถ้า เจาะลึ กลงไปในรายละเอี ย ดจะพบว่า คะแนนของคนที่ ได้สู งสุ ดคื อ 100
คะแนน และคนที่ได้คะแนนต่าสุ ดคือ 0 คะแนนยิ่งยืนยันถึงความแตกต่างของโอกาสทางการศึกษา
อย่างชัดเจน
สาหรั บคะแนนสอบแยกตามจังหวัดของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทองก็ไม่
แตกต่างจากในระดับประเทศและที่สาคัญคือคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองจังหวัดต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ตามที่ปรากฏดังตาราง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน))
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ปี การศึกษา
ระดับชั้น
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

2552
อยุธยา
34.14
24.65
28.30

2553
อ่างทอง
35.32
23.75
27.78

อยุธยา
33.99
23.08
14.18

อ่างทอง
32.71
22.48
13.78

สาหรับในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ น้ นั เป้ าหมายของการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั ก็เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ สามารถนาความรู้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ใน
ชีวติ จริ งได้ ทั้งในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู ้ต่อไป แต่ปัญหาที่พบในชี วิตจริ งจะเป็ นปั ญหาที่
มีค วามซับ ซ้อนที่ ตอ้ งใช้ ความรู ้ ที่ มากกว่าทักษะการคิ ดค านวณ การพัฒนาทักษะที่ ปราศจากการ
ประยุกต์ใช้ และการจดจากฏเกณฑ์ ต่างๆ โดยปราศจากความเข้าใจ ไม่เพียงพอที่จะนาความรู ้ไปใช้
แก้ปัญหาได้ ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่า วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ น่าเบื่อและนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน
ได้ยาก ดังนั้นจุดเน้นของการเรี ยนการสอนจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนจากที่เน้นการจดจาข้อมูล ทักษะ
พื้นฐานเป็ นการพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนได้มีความเข้าใจในหลักการทางคณิ ตศาสตร์ มี ทกั ษะพื้นฐานที่
เพียงพอในการนาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ตอ้ งเผชิ ญ และต้องทาให้ เข้าใจว่า
การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ นั สามารถเป็ นเรื่ องที่ สนุ กและใช้ประโยชน์ในชี วิตจริ งได้มาก ซึ่ งการจะ
บรรลุ เป้ าหมายดัง กล่ าวได้ ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับประสบการณ์ ที่หลากหลายที่ จะช่ วยให้เกิ ดความ
เข้าใจจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเอง
การสอนคณิ ตศาสตร์ ให้ได้ผล สามารถช่วยเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ได้ดีวธิ ีหนึ่งคือ การสอนให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนและรู้จกั ใช้กลวิธีหรื อยุทธวิธีในการ
แก้ไขปั ญหาเมื่ อพบโจทย์หรื อปั ญหาที่ตอ้ งแก้ หรื อต้องการหาคาตอบ อันจะเป็ นแนวทางให้ผไู ้ ด้
สามารถพัฒนายุทธวิธีเหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาจริ งๆ ในชีวติ ได้ตามสมควรต่อไป
ด้ว ยเหตุ น้ ี ครู ผู ้ส อนจะต้อ งหาวิ ธี ส อน หรื อ วิ ธี พ ัฒ นาการสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และสามารถเชื่ อมโยงสู่ ชีวิตจริ งได้ แต่สาหรับสภาพของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณและบุคลากรจากัด การพัฒนาด้านต่างๆ เป็ นไปได้ยาก อีกทั้งสภาพ
ของผูเ้ รี ยนที่ไม่มีความพร้ อม หรื อไม่มีความกระตือรื อร้ นหรื อความสนใจความตั้งใจในการเรี ยน
ประกอบกับความเชื่ อที่ว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ ยากต่อความเข้าใจ ทาให้การเรี ยนการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนขนาดเล็กไม่ประสบความ สาเร็ จตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนในแต่ละชั้นปี
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ทาให้เกิดปั ญหาความไม่เข้าใจคณิ ตศาสตร์ สะสมต่อเนื่ องกลายเป็ นความเบื่อหน่ายส่ งผลให้ไม่ชอบ
วิชาคณิ ตศาสตร์ในที่สุด
ในความเป็ นไปได้อย่างหนึ่ งคือการพัฒนาวิธีการสอนหรื อกิจกรรมการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ งและเหมาะสมกับบริ บทของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนและชุ มชนท้องถิ่ น โดยที่
ครู ผสู ้ อนไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองเวลาและงบประมาณพัฒนาวิธีการสอนหรื อกิจกรรมการสอนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาเป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาที่ จดั ตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ งได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถานศึกษาระดับปริ ญญา
และเป็ นนิติบุคคล เพื่อ ทาหน้าที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวตั ถุประสงค์และ
ภาระหน้าที่ในการส่ งเสริ มการ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู ้ สร้ าง
บัณฑิ ตที่ มีความรู ้ คู่ความดี สร้ างสานึ กในคุ ณค่า ของวัฒนธรรมท้องถิ่ นและของชาติ เสริ มสร้ า ง
ความเข้มแข็งของวิชาชี พครู และประสานความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุ มชนและองค์กรอื่น
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชี วิตและประกอบอาชี พของคนในท้องถิ่น รวมทั้งศึกษา ส่ งเสริ ม สื บสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ทั้งนี้โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
และสังคม สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารและการจัดการศึกษาของรัฐ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซ่ ึ งเป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ตามโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พ.ศ.2547 ให้ทาหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา
และความต้องการของสังคมและท้องถิ่ น รวมถึ งพัฒนาวิชาชี พครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อสร้างทักษะทางการบูรณาการความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ให้แก่ครู และนาสู่ การสร้างแนว
ปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice) ในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่มีคุณภาพเพื่อ
ยกระดับให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ อย่างยัง่ ยืน
2. เพื่ อ สร้ า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบบู ร ณาการที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ทของ
โรงเรี ยนและชุมชนสาหรับให้โรงเรี ยนนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน
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ขอบเขตกำรวิจัย
ประชำกร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มตัวอย่ ำง
กาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและ
จังหวัดอ่างทองจานวน 20 โรงเรี ยน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
1.1. ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
1.2. รู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
1.3. วิธีการและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
1.4. ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
2.1. ความหมายของคณิ ตศาสตร์
2.2. โครงสร้างของหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์
2.3. ความสาคัญของคณิ ตศาสตร์
2.4. หลักการสอนคณิ ตศาสตร์
2.5. จิตวิทยาที่ใช้ในการสอนคณิ ตศาสตร์
2.6. ทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์
2.7. ประโยชน์ของคณิ ตศาสตร์

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
1. ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ไว้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
ลาร์ดิซาบอล (Lardizabal) กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง
ยังผลให้เกิดการพัฒนา ในด้านบุคลิกภาพในทุกๆ ด้าน ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุก
สถานการณ์ การแก้ปัญหานี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์และความรู ้พ้นื ฐาน การสอนแบบบูรณาการจะให้
ความสาคัญกับครู และนักเรี ยนเท่าเทียมกัน ทากิจกรรมการเรี ยนการสอนร่ วมกันแบบประชาธิ ปไตย
กาญจนา คุณารักษ์ กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการหรื อ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสัยและพุทธิ พิสัย หรื อกระบวนการ
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หรื อการปฏิบตั ิ ในอันที่จะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้ชีวติ มีความสมดุล
สุ มานิน รุ่ งเรื องธรรม กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการสอนเพื่อ
จัดประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย ให้เข้าใจลักษณะความเป็ นไปอันสาคัญ
ของสังคม เพื่อดัดแปลงปรับปรุ งพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนให้เข้ากับสภาพชีวติ ได้ดียงิ่ ขึ้น
ผกา สัตยธรรม กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงลักษณะการสอนที่นา
เอาวิชาต่างๆ เข้ามาผสมผสานกัน โดยใช้วิชาใดวิชาหนึ่ งเป็ นแกนหลักและนาเอาวิชาต่างๆ มาเชื่ อมโยง
สัมพันธ์กนั ตามความเหมาะสม
นที ศิริมยั กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงเทคนิ คการสอนโดยเน้น
ความสนใจความสามารถ และความต้องการของผูเ้ รี ยน ด้วยการผสมผสานเนื้ อหาวิชาในแง่มุมต่างๆ
อย่างสัมพันธ์กนั เป็ นการสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน และยังสามารถนาความคิด
รวบยอดไปสร้างเป็ นหลักการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดว้ ย
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู ้ ที่สอดคล้องกับ จุ ดประสงค์ เพื่อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการพัฒนา ในด้านบุ คลิ กภาพในทุ กๆ ด้า น
สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ สามารถเชื่ อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ในศาสตร์ สาขา
ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถนาความรู ้ และ ทักษะที่ได้ไปแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน
2. รู ปแบบของการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
ธารง บัวศรี ได้กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนแบบการบูรณาการไว้ 5 ประการ
คือ
1. การบูรณาการระหว่างความรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ ความรู ้ ในปั จจุบนั นี้ มี
ปริ มาณมากขึ้นเป็ นทวีคูณ การเรี ยนการสอนด้วยวิธีการแบบเดิม เช่น การบอกเล่า การ
บรรยาย และการท่องจาอาจจะไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้
ดังนั้นผูเ้ รี ยนควรจะเป็ นผูส้ ารวจความสนใจของตนเองว่าในองค์ความรู ้ที่หลากหลายนั้น
อะไรคือสิ่ งที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริ ง ควรจะแสวงหาความรู้เพื่อตอบสนองความสนใจ
เหล่านั้นได้อย่างไร เพียงไร และด้วยกระบวนการเช่นไร
2. การบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู ้ และพัฒนาการทางจิ ตใจ กล่ าวคื อ การให้
ความสาคัญแก่เจตคติ ค่านิ ยม ความสนใจ และสุ นทรี ยภาพแก่ผเู ้ รี ยนในการแสวงหาความรู้
ไม่ใช่ เน้นเพียงองค์ความรู ้ หรื อ พุทธิ พิสัยแต่เพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งการทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความ
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ซาบซึ้ งก่อนลงมือศึกษานั้น นับได้วา่ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิง่ สาหรับการจูงใจให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ท้ งั แก่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน
3. การบูรณาการระหว่างความรู ้และการกระทา กล่าวคือ การให้ความสาคัญระหว่างองค์ความรู ้
(พุทธิ พิสัย) ที่ศึกษากับการนาไปปฏิ บตั ิจริ ง (ทักษะพิสัย) ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู้เพื่อที่จะ
นาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
4. การบูรณาการระหว่างสิ่ งที่เรี ยนในโรงเรี ยนกับสิ่ งที่อยูใ่ นชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ยน กล่าวคือ
การตระหนักถึงความสาคัญแห่งคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยน ว่าเมื่อได้ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ตามหลักสู ตรแล้ว สิ่ งที่เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนจะต้องมีความหมายและคุณค่าต่อชี วิตของผูเ้ รี ยน
อย่างแท้จริ ง
5. การบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ เจตคติ และการกระทาที่เหมาะสม
กับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง ตอบสนองต่อคุณค่าในการดารง
ชีวติ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ลาร์ ดิซาบอล (Lardizabal) ได้กล่าวถึ งการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการต้องยึด
หลักการที่สาคัญว่าแกนกลางของประสบการณ์อยูท่ ี่ความต้องการของผูเ้ รี ยนและประสบการณ์ใน
การเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดเป็ นหน่ วยการเรี ยน (Learning Unit) หน่วยการเรี ยนอาจแยกออกเป็ นประเภท
ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทคือ
1. ประเภทหน่วยเนื้ อหาวิชา (Subject-Matter Unit) เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่เน้นเนื้ อหาใน
ตาราหรื อหัวข้อเรื่ องต่าง ๆ หลักการหรื อสิ่ งแวดล้อม เช่น เรื่ องน้ า อากาศ เป็ นต้น
2. ประเภทหน่ วยความสนใจ (Center of Interest) เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่จดั ขึ้นโดยมี
พื้นฐานที่ความสนใจและความต้องการ หรื อจุดประสงค์เด่น ๆ ของผูเ้ รี ยน
3. ประเภทหน่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ (Integrative Experience Unit) เป็ นหน่ วยการ
เรี ยนรู้ที่รวบรวมประสบการณ์ โดยมีจุดเน้นอยูท่ ี่ผลการเรี ยนรู ้ และสามารถนาไปสู่ การ
ปรับพฤติกรรม การปรับตัวของผูเ้ รี ยน
สุ มิตร คุณานุกร ได้กล่าวว่า การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเป็ นการสัมพันธ์กบั ความรู ้
ซึ่งแยกออกเป็ นวิธียอ่ ยได้ 4 วิธี คือ
1. นาความรู้อื่นที่ใกล้เคียงกับเรื่ องที่สอนมาสัมพันธ์กนั
2. นาความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องอื่ นๆ ที่เป็ นเหตุ เป็ นผลเกี่ ย วเนื่ องกับ เรื่ องที่ ก าลัง สอนมา
สัมพันธ์กนั
3. ปรับงานที่ให้ผเู้ รี ยนทาให้มีลกั ษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งในสังคม
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4. พยายามนาสิ่ งที่เป็ นแกนเข้าไปผนวกกับสิ่ งที่กาลังสอนทุกครั้งที่มีโอกาสจะสอดแทรก
แกนดังกล่าว อาจเป็ นแนวความคิดรวบยอด ทักษะ และค่านิยม
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการมีลกั ษณะสาคัญที่เป็ นจุดเด่นคือ เป็ นการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดรวบยอด
และมีทกั ษะในการ แก้ปัญหา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริ งในชีวิตประจาวันได้
3. วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
วิธีการและเทคนิ คการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ มีมากมายและหลากหลายด้วยกัน
แต่ที่ได้รับการนิยมมากในปั จจุบนั นี้มี 5 รู ปแบบดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการสร้างเรื่ อง (Storyline Method)
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามวัฎจักรการเรี ยนรู้ 4 MAT
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนของการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Instruction Model of
Cooperative Learning)
4.1. รู ปแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw)
4.2. รู ปแบบเอส. ที. เอ. ดี (STAD)
4.3. รู ปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI)
4.4. รู ปแบบ ที. จี. ที. (TGT)
4.5. รู ปแบบ แอล. ที. (LT)
4.6. รู ปแบบ จี.ไอ. (GI)
4.7. รู ปแบบ ซี. ไอ. อาร์ . ซี. (CIRC)
4.8. รู ปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex)
5. รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน/โครงการ (Instruction Model of Project
Work)
4. ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
สุ มิ ตร คุ ณ านุ ก ร ได้ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบบูร ณาการไว้
ดังนี้คือ
1. ช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ (Transfer of Learning) กล่าวคือ ความรู้
ที่เรี ยนไปแล้วจะถูกนามาสัมพันธ์กบั ความรู ้ที่จะเรี ยนใหม่ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้เร็ วขึ้น
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2. ช่วยจัดเนื้ อหาวิชาหรื อความรู ้ให้อยูใ่ นลักษณะเหมือนชีวิตจริ ง คือ ผสมผสานและ
สัมพันธ์เป็ นความรู้ที่อยูใ่ นลักษณะหรื อรู ปแบบที่เอื้อต่อการนาไปใช้กบั ชีวติ
3. ช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจสภาพและปั ญหาสังคมได้ดีกว่าการกระทาหรื อปรากฎการณ์ต่างๆ
ในสังคมเป็ นผลรวมจากหลายๆ สาเหตุการที่จะเข้าใจปั ญหาใดและสามารถแก้ปัญหา
นั้นได้ ควรพิจารณาปั ญหาและที่มาของปั ญหาอย่างกว้างๆ ใช้ความรู้จากหลายๆ วิชา
มาสัมพันธ์กนั เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ขึ้น
4. ช่วยให้การสอนและการให้การศึกษามีคุณค่ามากขึ้น แทนที่จะเป็ นขบวนการถ่ายทอด
ความรู้หรื อสาระแต่เพียงประการเดียว กลับช่วยให้สามารถเน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
ให้เกิดความคิดรวบยอดที่กระจ่างถูกต้อง และให้สามารถปลูกฝังค่านิยมที่ปรารถนา
ได้อีกด้วย ทาให้เกิ ดการบูรณาการความรู ้ ทาให้วตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
หรื อการสอนเปลี่ยนไป จากเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้ไปเป็ นเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เห็น
คุณค่าและนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
หทัย น้อยสมบัติ , คงศักดิ์ ธาตุทอง และอรทัย มูลคา ได้ร่วมกันดาเนินการวิจยั เรื่ อง ผล
การเรี ยนวิชาสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการสอนแบบการ
สร้ างเรื่ อง (Storyline Method) ผลการวิจยั พบว่า การสอนแบบบูรณาการโดยวิธีการสร้ างเรื่ อง
(Storyline Method) เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้คิด ค้นคว้าแสดงออกและลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองอย่าง
อิส ระ ท าให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามมัน่ ใจในตนเองมากขึ้ นกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน มี ความรั บผิดชอบ
ตลอดจนมีความร่ าเริ งสนุกสนานในการเรี ยน นอกจาก นั้นยังช่วยให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการวางแผน
การคิดวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และสามารถนาความรู้ ไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม มี
ทักษะการตัดสิ นใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถทางานเป็ นกลุ่มได้เป็ นอย่างดีและยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ มีพฒั นาการทางสังคม
โดยสรุ ป การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการจะก่อให้เกิดคุณค่ากับผูเ้ รี ยนดังนี้คือ
1. ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ท้ งั เนื้ อหาสาระ และมโนทัศน์ต่า งๆ รวมทั้ง ได้ฝึกปฏิ บตั ิ
ทักษะต่างๆ จนสามารถทาได้ดีและประสบความสาเร็ จได้ในเวลาที่จากัด
2. ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่เรี ยน รวมทั้งทักษะ
กระบวนการต่ างๆ เช่ น ทัก ษะการคิ ด ทัก ษะการท างานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสื่ อสาร เป็ นต้น
3. ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสใช้สมองทุกส่ วน (Whole Brain) ทั้งซี กซ้ายและขวา ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง
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4. ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ เนื้ อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่ วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ

การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น
การจัดชั้นเรี ย นแบบคละชั้นเป็ นการบริ หารจัดการชั้นเรี ย นในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้จดั การเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยเริ่ มในโรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
คละชั้น จานวน 800 โรง ในปี การศึกษา 2551
1. ความหมาย
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนแบบคละชั้น เป็ นการดาเนิ นการจัดชั้นเรี ยนที่นานักเรี ยนต่าง
ชั้น ต่างกลุ่มอายุและต่างความสามารถมาเรี ยนรู ้ พร้อมกันในห้องเดียวโดยมีครู คนเดียวจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เต็มตามศักยภาพ
2. แนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้ น
การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั้นเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีนักเรี ยนต่างชั้นต่างวัย
ต่างความสามารถมาเรี ยนรู ้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ในการจัดการเรี ยนรู ้จึงต้องอาศัยแนวคิด
หลักการที่สาคัญ ดังนี้
1) เสริ มสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การมีนกั เรี ยนแต่ละชั้นจานวน
น้อยทาให้บรรยากาศในห้องเรี ยนดูเหงา ๆ ไม่สนุกสนาน การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นกลุ่มในบางโอกาสไม่สามารถทาได้
2) การจัดการเรี ยนรู ้ที่เต็มตามศักยภาพ ห้องเรี ยนแบบคละชั้นเป็ นห้องเรี ยนแบบ
ธรรมชาติที่สอดคล้องกับวิถีการดารงชี วติ ปกติ และเด็กทุกคนในโรงเรี ยนก็
จะมีครู สอนดูแลได้ตลอดเวลา
3) จัดกลุ่มเด็กที่มีพฒั นาการและระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้ที่ใกล้เคียงกัน
ไว้ดว้ ยกัน
4) จัดประสบการณ์ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น
การจัดชั้นเรี ยนแบบคละชั้น เป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการที่นานักเรี ยนหลายชั้นมา
เรี ยนรู ้ พร้ อมกัน เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาควรคานึ งถึ ง
องค์ประกอบต่อไปนี้
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1) การจัดครู เข้ าสอน
การจัดครู เข้าสอนสาหรับชั้นเรี ยนแบบคละชั้น ควรคานึ งถึงข้อมูลพื้นฐาน ภูมิหลังของ
ครู และเหตุผลในการเลื อกครู เข้าสอน โดยพิจารณาว่าจะจัดครู เข้าสอนอย่างไร มี เหตุ ผลใด จึงจัด
เช่นนั้น มีขอ้ ดี / ข้อเสี ย ของการเลือกครู เข้าสอนนักเรี ยนแต่ละห้องอย่างไร โดยพิจารณาถึงความรู้
ทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนเจตคติที่จาเป็ นของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบคละชั้น ดังนี้
1.1) ด้านความรู้
ครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยนแบบคละชั้นซึ่ งมีนกั เรี ยนต่างกลุ่มอายุต่างความสามารถ
เรี ยนรวมในห้องเดียวกันครู จึงควรมีความรู ้ในเรื่ องต่อไปนี้
1.1.1) เทคนิคการจัดชั้นเรี ยนแบบคละชั้น ประกอบด้วย
1) วิธีการหลากหลายในการจัดชั้นเรี ยน เช่น การจัดกลุ่มทั้งชั้น
กลุ่มย่อย การจับคู่ การทางานรายบุคคล และความรู ้เกี่ยวกับ
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มย่อย
2) การจัดกิจวัตรประจาวันด้านการเรี ยนรู ้ที่ทาให้เด็กคุน้ เคยจน
สามารถเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องได้ แม้ครู ไม่อยูใ่ นชั้น เช่น การ
ควบคุมกากับโดยนักเรี ยนการใช้สื่อที่มีอยูเ่ พื่อให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และเป็ นกลุ่ม
3) วิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพสู งตามธรรมชาติของ
แต่ละรายวิชา
4) รู ้วธิ ี การสอนที่หลากหลายซึ่ งสามารถใช้สอนในชั้นเรี ยน
แบบคละชั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การสอนเป็ นทีม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทางานกลุ่มย่อย การสอน
เป็ นชั้นรวม การเรี ยนรู ้โดยกลุ่มเพื่อน จัดกิจกรรมหมุนเวียน
ตามฐานอย่างเป็ นระบบ
1.1.2) ความรู ้เรื่ องประโยชน์และผลดีของการสอนแบบคละชั้นทั้งด้าน
วิชาการและด้านอื่น ๆ
1.1.3) การจัดโครงสร้างหลักสู ตรที่สมดุล ครอบคลุมการสอนเป็ น
รายวัน รายสัปดาห์ รายภาคเรี ยน และรายปี
1.1.4) วิธีการจัดพื้นที่ในห้องเรี ยน การจัดสื่ อค้นคว้าและแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ในและนอกห้องเรี ยน สาหรับกลุ่มนักเรี ยนที่คละชั้น
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1.1.5) วิธีการประเมินผลที่ปฏิบตั ิได้และมีประสิ ทธิภาพสามารถ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังสาหรับนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่
สอดคล้องตรงตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน
1.2) ด้านทักษะและสมรรถนะ
ครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยนแบบคละชั้นควรมีทกั ษะและสมรรถนะที่ดี ต่อไปนี้
1.2.1) ทักษะในการจัดการเรี ยนชั้นเรี ยน โดยครู ผสู ้ อนควรมอบหมายงาน
ให้นกั เรี ยนทุกคนได้ทางานตามความสามารถและครู มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกกับนักเรี ยน
1.2.2) ทักษะการวิเคราะห์ระดับความสามารถของเด็กเป็ นรายบุคคล
1.2.3) มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ที่สนองตอบตามระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
1.2.4) ทักษะการจัดทา / หาสื่ อส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนแบบคละชั้น
1.2.5) ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่หลากหลาย
ตรงตามสภาพจริ ง
1.3) ด้านทัศนคติ
1.3.1) มีความเชื่อว่าการสอนแบบคละชั้นจะเกิดประโยชน์แก่เด็กทั้งด้าน
พัฒนาการทางสติปัญญาและการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์
1.3.2) เชื่อมัน่ ว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ร่วมกันได้
1.3.3) ผูป้ กครองเห็นประโยชน์ของการสอนแบบคละชั้นทั้งในด้านวิชาการ
และด้านอื่นนอกเหนือจากงานวิชาการ
1.3.4) การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั้นช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
1.4) ด้านการเสริ มสร้างวินยั เชิงบวก
การจัดการเรี ย นการสอนในห้อ งเรี ย นแบบคละชั้น ครู ผูส้ อนจะต้องสร้ า ง
ระเบียบวินยั ในห้องเรี ยนก่อน ตลอดจนกาหนดข้อตกลงในการเรี ยนรู ้ ร่วมกันและควรเริ่ มต้นจาก
ชั้นเล็กที่สุด เช่ น ชั้นอนุ บาลหรื อประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มาเข้าเรี ยน ครู จะแนะนาชี วิตความเป็ นอยู่
กิจวัตรประจาวันและการปฏิบตั ิกิจกรรมในห้องเรี ยน โดยครู ผสู้ อนทั้งโรงเรี ยนต้องร่ วมกันฝึ กวินยั
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนแบบคละชั้น เนื่องจากห้องเรี ยนคละชั้น ครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคนตาม
ระดับ ความสามารถ ครู เป็ นผูด้ ู แล อานวยความสะดวกให้คาแนะนาโดยหมุ นเวียนไปตามกลุ่ ม
ดังนั้น เด็กจึงต้องมีวินยั ในตนเองและรู ้จกั การเรี ยนรู ้ ค้นคว้า ทั้งจากเอกสารใบงาน ใบความรู้ สื่ อ
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ICT ต่างๆ ตลอดจนเรี ยนรู ้ จากการทางานร่ วมกับนักเรี ยนคนอื่นหรื อนักเรี ยนในชั้นต่างกันโดย
ไม่ตอ้ งมีครู อยูใ่ นกลุ่ม แนวทางการเสริ มสร้างวินยั และข้อตกลงของห้องเรี ยน มีดงั นี้
1.4.1) จัดทาระเบียบข้อตกลงโดยนักเรี ยนมีส่วนร่ วม
1.4.2) มีจานวนข้อไม่มากนัก
1.4.3) ใช้ภาษาที่จดจาได้ง่าย และบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิด
1.4.4) ใช้ภาพประกอบมีสีสัน / เป็ นคากลอน
2) การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น
ชั้นเรี ยนแบบคละชั้นเป็ นห้องเรี ยนที่มีเด็กต่างชั้น ต่างกลุ่มย่อย ต่างกลุ่มอายุ
ความสามารถต่างกัน แต่นามาจัดการเรี ยนรู ้พร้อมกัน ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
เช่น การจัดกิจกรรมแบบรวมชั้น การทางานกลุ่มย่อย การทางานแบบคู่ การทางานรายบุคคล การ
จัดกลุ่มนักเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบคละครู ควรคานึงถึง เรื่ องต่อไปนี้
2.1) ด้านทัศนคติพฒั นาการหรื อระดับความสามารถของเด็ก การจัดชั้นเรี ยนแบบ
คละชั้นไม่ควรจัดเด็กที่มีความสามารถต่างกันมากๆ มาเรี ยนรวมกัน เช่น ป. 1 กับ ป. 5 ควรจัดเด็ก
ที่มีระดับพัฒนาการในการเรี ยนรู ้ใกล้เคียงกันมาเรี ยนรวมกันเช่น ป.1 รวมกับ ป.2 ป.2 รวมกับ ป.3
ป. 1 – 3 ป.4 – 6 เป็ นต้น
2.2) ระดับผลการเรี ยน ความสนใจ ความพึงพอใจในกลุ่มเพื่อนหรื อภาษาถิ่นที่เด็ก
พูดในชีวติ ประจาวัน
2.3) ปริ มาณเด็กในชั้นเรี ยนแบบคละสัดส่ วนเด็กต่อครู ไม่ควรเกิน 20 คน เพื่อให้
การดูแลเด็กที่ต่างความสามารถในการเรี ยนรู ้สามารถทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การจัดบรรยากาศห้ องเรี ยนที่เอือ้ ต่ อการจัดการเรี ยนรู้ แบบคละชั้ น
การจัดห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบคละชั้นควรคานึงถึงองค์ประกอบ
สาคัญ 2 ประการ คือ การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรี ยนและการจัดบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมี
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
3.1) การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน
เป็ นการจัดแบ่งพื้นที่ ของห้องเรี ยน
สาหรั บจัดกิ จกรรม โดยคานึ งถึ ง ลักษณะกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ท้ งั ที่ เป็ นกลุ่ ม
ใหญ่ กลุ่มย่อย และการเรี ยนรู ้รายบุคคล ดังนั้น ห้องเรี ยนควรมีมุมหรื อศูนย์
การจัดกิจกรรม ดังนี้

มุมสงบหรื อมุมทางานเดี่ยว
3.1.2 ศูนย์ทดสอบ
3.1.3 บริ เวณที่ครู ใช้สอนทั้งชั้นรวมกัน
3.1.1
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3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

มุมทางานแบบจับคู่
บริ เวณที่จดั ไว้สาหรับทางานกลุ่มย่อย
ศูนย์โสตทัศนศึกษาและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
บริ เวณที่ครู สอนกลุ่มย่อย
มีป้ายนิเทศหรื อที่จดั แสดงผลงานของนักเรี ยน

3.2) ลักษณะของชั้นเรี ยน เป็ นการจัดชั้นเรี ยนในห้องเรี ยนแบบคละชั้น ให้เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้จะต้องมีลกั ษณะพื้นที่ กว้างขวางพอสมควร และมีที่วา่ งสาหรับครู
จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้อย่างต่อเนื่ องและหลากหลาย
3.3) จัดบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่ ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยนที่มีหลายชั้นมาเรี ยนรวมในห้องเรี ยนเดียวกัน สิ่ งที่ควร
คานึงถึงเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้
3.3.1 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้
3.3.2 สร้างแรงจูงใจเมื่อเด็กเกิดความสนใจ และมีความพึงพอใจในการเรี ยน
3.3.3 จัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างของนักเรี ยน ด้านความพร้อม
ความถนัด ความสนใจ ความถนัด ความเชื่อ
3.3.4 ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้
3.3.5 จัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ที่ทา้ ทายความสามารถของนักเรี ยน
3.3.6 ห้องเรี ยนสะอาด จัดเก็บสื่ อ วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรี ยนรู ้เป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการนาไปใช้
3.3.7 นักเรี ยนมีความรู ้สึกปลอดภัยและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3.3.8 มีป้ายนิเทศ หรื อที่จดั แสดงผลงานของนักเรี ยนที่เหมาะสม
3.4) การจัดตารางเรี ยนการจัดตารางเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบคละชั้น สามารถจัดให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสู ตรของสถานศึกษาหรื อจุดเน้นของสถานศึกษา
และสอดคล้องกับลักษณะการเรี ยนรู ้ แบบคละชั้น เช่ นจัดตารางเรี ยนช่ วงเช้า
เน้นการเรี ยนรู้ดา้ นภาษาและคณิ ตศาสตร์ ภาคบ่าย จัดตารางเรี ยนแบบบูรณา
การเป็ นหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ โดยเน้ น ทัก ษะส าคัญ ที่ เ ป็ นทัก ษะร่ ว มในการ
แสวงหาความรู้ เช่ น ทักษะการคิด ทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทักษะการ
สื่ อสาร เป็ นต้น
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เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
1. ความหมายของคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ตามที่ พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยการคานวณ
แบล็ค (Black, 1959 อ้างถึงโดย ฉวีวรรณ กีรติกร 2534) ได้กล่าวไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างทั้งหลายที่สามารถแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์ และมีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
สัญลักษณ์
เวบสเตอร์ (Webster 1980 อ้างถึงโดย อุบลวรรณ อยูม่ นั่ ธรรมา 2547 ) ได้กล่าวไว้ว่า
คณิ ตศาสตร์ หมายถึงกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่เลขคณิ ต เรขาคณิ ต พีชคณิ ต แคลคูลสั ฯลฯ ซึ่ งเกี่ ยวกับ
ปริ มาณ ขนาด และรู ปร่ าง
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้เผยแพร่
บทความในเว็บไซต์ของภาควิชา ชื่อบทความ “คณิ ตศาสตร์ คืออะไร คาถามง่ายๆ ที่ตอบยาก” ได้
กล่าวไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ (Mathematics) เป็ น ศาสตร์ ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูก
กาหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซ่ ึ งมีการให้เหตุผล ที่แน่ นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์และ
สัญกรณ์ คณิ ตศาสตร์ เรามักนิ ยามโดยทัว่ ไปว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบและ
โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง และปริ ภูมิ กล่าวคร่ าวๆ ได้วา่ คณิ ตศาสตร์ น้ นั สนใจ “รู ปร่ างและจานวน”
เนื่องจากคณิ ตศาสตร์ มิได้สร้างความรู ้ผา่ นกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จดั ว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ น
สาขาของวิทยาศาสตร์
โดยสรุ ปเราสามารถกล่าวได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบและโครงสร้าง
การเปลี่ยนแปลงและปริ ภูมิท้ งั หลายที่สามารถแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์และมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญลักษณ์
2. โครงสร้ างของหลักสู ตรคณิตศาสตร์
สาระสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่องตามศักยภาพโดยกาหนดสาระหลักที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี้
1. จานวนและการดาเนินการ : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิ งจานวน ระบบ
จานวนจริ ง สมบัติเกี่ยวกับจานวนจริ ง การดาเนินการของจานวน อัตราส่ วน ร้อยละ
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน และการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
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2. การวัด : ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวัด
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัด และการนาความรู ้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เรขาคณิต : รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ
การนึกภาพ แบบจาลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขา
คณิ ต (geometric transformation)ในเรื่ องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน
(reflection) และการหมุน (rotation)
4. พีชคณิต : แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั เซตและการดาเนินการของเซต
การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิ ต ลาดับ
เรขาคณิ ต อนุกรมเลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น : การกาหนดประเด็น การเขียนข้อคาถาม
การกาหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล
การสารวจความคิดเห็ น ความน่ าจะเป็ น การใช้ความรู้ เกี่ ยวกับสถิติและความ
น่ าจะเป็ นในการอธิ บายเหตุการณ์ ต่างๆ และช่ วยในการตัดสิ นใจในการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน
6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ การ
เชื่ อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และการเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์
อื่นๆ และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วดั
๑. เขี ยนและอ่ า นตัวเลขฮิ นดู อารบิ ก
และ ตัวเลขไทยแสดงปริ มาณของ
สิ่ ง ของหรื อจ านวนนั บ ที่ ไ ม่ เ กิ น
หนึ่งร้อยและศูนย์








๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวน
นับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์







ป.๒

๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดง
ปริ มาณของสิ่ งของหรื อจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์








๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวน
นับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์








สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การใช้จานวนบอกปริ มาณที่ได้จากการนับ
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย
แสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๑ ทีละ ๒
การนับลดทีละ ๑
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรู ปกระจาย
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า น ว น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เครื่ องหมาย =  > <
การเรี ยงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน
การเขี ย นตัว เลขฮิ นดู อ ารบิ ก ตัว เลขไทย
และตัวหนังสื อแสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐
การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐
จานวนคู่ จานวนคี่
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
การใช้ ๐ เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรู ปกระจาย
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า น ว น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เครื่ องหมาย =  > <
การเรี ยงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน
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ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วดั
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดง
ปริ มาณของสิ่ งของหรื อจานวนนับ
ที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์








๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับ
จานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์








ป.๔

๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสื อแสดง
จ านวนนั บ ศู น ย์ เศษส่ ว น และ
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง







๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับ
จานวนนับ และศูนย์ เศษส่ วน
และทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง









สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสื อแสดงจานวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย
การนับเพิ่มทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ และ
ทีละ ๕๐
การ นั บ ล ดที ล ะ ๓ ที ล ะ ๔ ที ล ะ ๕
ทีละ ๒๕ และทีละ ๕๐
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และ
การใช้ ๐ เพื่อยึดตาแหน่งของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรู ปกระจาย
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า น ว น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เครื่ องหมาย =  > <
การเรี ยงลาดับจานวนไม่เกินห้าจานวน
การเขี ย นตัว เลขฮิ น ดู อ ารบิ ก ตัว เลขไทย
และตัวหนังสื อแสดงจานวนนับ และการอ่าน
ความหมาย การเขี ย น และการอ่ า น
เศษส่ วน
ความหมาย การเขี ยน และการอ่านทศนิ ยม
หนึ่งตาแหน่ง
หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ
จานวนนับ และการใช้ ๐ เพื่อยึดตาแหน่ ง
ของหลัก
การเขียนตัวเลขแสดงจานวนในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับ
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มี
ตัวส่ วนเท่ากัน
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมหนึ่ ง
ตาแหน่ง
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ชั้น
ป.๕

ตัวชี้วดั
๑. เขี ย นและอ่ า นเศษส่ ว น จ านวน
คละ และทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง










๒. เปรี ยบเที ย บและเรี ยงล าดั บ
เศษส่ ว นและทศนิ ย มไม่ เ กิ น สอง
ตาแหน่ง








๓. เขี ย นเศษส่ วนในรู ปทศนิ ยมและ
ร้อยละ เขียนร้ อยละในรู ปเศษส่ วน
และทศนิยม และเขียนทศนิยมใน
รู ปเศษส่ วนและร้อยละ







ป.๖

๑. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมาย การอ่ า น และการเขี ย น
เศษส่ ว นแท้ เศษเกิ น จ านวนคละ และ
ทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
เศษส่ วนที่เท่ากับจานวนนับ
การเขียนจานวนนับในรู ปเศษส่ วน
การเขียนเศษเกินในรู ปจานวนคละและ
การเขียนจานวนคละในรู ปเศษเกิน
เศษส่ วนที่เท่ากัน
เศษส่ วนอย่างต่า
หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดใน
แต่ ละหลักของจานวนนับ และทศนิ ย มไม่
เกินสองตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วน
ที่ตวั ส่ วนตัวหนึ่งเป็ นพหุ คูณของตัวส่ วนอีก
ตัวหนึ่ง
ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ
การเขียนเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนเป็ นตัวประกอบ
ของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรู ปทศนิยมและ
ร้อยละ
การเขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วนและทศนิยม
การเขียนทศนิ ยมไม่เกิ นสองตาแหน่ งในรู ป
เศษส่ วนและร้อยละ
ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศนิ ยม
สามตาแหน่ง

22

ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วน
และทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง








๓. เขี ยนทศนิ ยมในรู ป เศษส่ วน และ
เขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิยม





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักของทศนิยมสามตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วน
การเขียนทศนิ ยมไม่เกิ นสามตาแหน่ งในรู ป
เศษส่ วน
การเขียนเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนเป็ น ตัวประกอบ
ของ ๑๐, ๑๐๐, ๑,๐๐๐ ในรู ปทศนิยม

สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วดั
๑. บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวน
นับไม่ เกิ นหนึ่ ง ร้ อยและศู นย์ พร้ อ ม
ทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบ



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมายของการบวก และการใช้
เครื่ องหมาย +
การบวกที่ไม่มีการทด
ความหมายของการลบ และการใช้
เครื่ องหมาย –
การลบที่ไม่มีการกระจาย
การบวก ลบระคน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ



การบวก การลบ









ป.๒

๒. วิเ คราะห์ แ ละหาค าตอบของโจทย์
ปั ญ หา และโจทย์ปั ญ หาระคนของ
จานวนนับ ไม่ เกิ นหนึ่ ง ร้ อยและศู น ย์
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคาตอบ
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
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ชั้น

ตัวชี้วดั
หาร ระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่ งพัน
และศู นย์ พร้ อมทั้ง ตระหนัก ถึ ง ความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ










ป.๓

๒. วิเ คราะห์ แ ละหาค าตอบของโจทย์
ปั ญ หาและโจทย์ปั ญ หาระคนของ
จ านวนนับ ไม่ เ กิ น หนึ่ งพัน และศู น ย์
พ ร้ อ ม ทั้ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม
สมเหตุสมผลของคาตอบ
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งแสน
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ















๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปั ญ หาและโจทย์ปั ญ หาระคน
ของจานวนนับไม่เกิ นหนึ่ งแสนและ
ศู น ย์ พ ร้ อ มทั้ งตระหนั ก ถึ ง ความ
สมเหตุ ส มผลของค าตอบและสร้ า ง
โจทย์ได้








สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ความหมายของการคู ณ และการใช้
เครื่ องหมาย 
การคูณจานวนหนึ่ งหลักกับจานวนไม่
เกินสองหลัก
ความหมายของการหาร และการใช้
เครื่ องหมาย 
การหารที่ตวั หารและผลหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร
การบวก การลบ
การคูณจานวนหนึ่งหลักกับจานวน
ไม่เกินสี่ หลัก
การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสอง
หลัก
การหารที่ ต ั ว ตั้ ง ไม่ เ กิ น สี่ หลั ก และ
ตัวหารมีหนึ่งหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย์ปัญหาการบวก
โจทย์ปัญหาการลบ
โจทย์ปัญหาการคูณ
โจทย์ปัญหาการหาร
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร
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ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วดั
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจานวนนับและศูนย์ พร้อม
ทั้ง ตระหนัก ถึ ง ความสมเหตุ ส มผล
ของคาตอบ










๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปั ญหาและโจทย์ปั ญหาระคน
ของจ านวนนับ และศู น ย์ พร้ อ มทั้ง
ตระหนักถึ ง ความสมเหตุ สมผลของ
คาตอบ และสร้างโจทย์ได้











ป.๕

๓. บวกและลบเศษส่ วนที่ มี ต ั ว ส่ วน
เท่ากัน



๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คู ณ
ระคนของเศษส่ วน พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ










๒. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคน



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การบวก การลบ
การคู ณ จ านวนหนึ่ งหลัก กับ จ านวน
มากกว่าสี่ หลัก
การคู ณ จ านวนมากกว่า หนึ่ ง หลัก กับ
จานวนมากกว่าสองหลัก
การหารที่ตวั หารไม่เกินสามหลัก
การบวก ลบ คูณ หารระคน
การเฉลี่ย
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
โจทย์ปัญหาการคูณจานวนหนึ่ งหลัก
กับจานวนมากกว่าสี่ หลัก
โจทย์ปั ญ หาการคู ณ จ านวนมากกว่ า
หนึ่งหลักกับจานวนมากกว่าสองหลัก
โจทย์ปั ญหาการหารที่ ต ัวหารไม่ เกิ น
สามหลัก
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร
การบวกและการลบเศษส่ ว นที่ มี ต ัว
ส่ วนเท่ากัน
การบวก การลบเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนตัว
หนึ่งเป็ นพหุ คูณของตัวส่ วนอีกตัวหนึ่ง
การคูณเศษส่ วนกับจานวนนับ
การคูณเศษส่ วนกับเศษส่ วน
การหารเศษส่ วนด้วยจานวนนับ
การหารจานวนนับด้วยเศษส่ วน
การหารเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน
การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่ วน
การบวกและการลบทศนิ ย มไม่ เ กิ น
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ชั้น

ตัวชี้วดั
ของทศนิ ยมที่ คาตอบเป็ นทศนิ ยมไม่
เกิ นสองตาแหน่ ง พร้ อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ







๓. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปั ญ หาและโจทย์ปั ญ หาระคน
ของจานวนนับ เศษส่ วน ทศนิ ยม และ
ร้ อ ยละ พร้ อ มทั้ง ตระหนัก ถึ ง ความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้าง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได้














สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
สองตาแหน่ง
การคูณทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งกับ
จานวนนับ
การคู ณ ทศนิ ยมหนึ่ งต าแหน่ งกั บ
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คู ณ หาร
ระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาที่ใช้บญั ญัติไตรยางศ์
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคู ณ การหาร และการบวก ลบ
คูณ หารระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหารเศษส่ วน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คู ณระคน
ของเศษส่ วน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม และการสร้างโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้ อยละเกี่ ยวกับการ
หากาไร ขาดทุน การลดราคาและการ
หาราคาขาย
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ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วดั
๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษส่ วน จานวนคละ และ
ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ










๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปั ญหาและโจทย์ปั ญหาระคน
ของ จานวนนับ เศษส่ วน จานวนคละ
ท ศ นิ ย ม แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ พ ร้ อ ม ทั้ ง
ตระหนักถึ ง ความสมเหตุ สมผลของ
คาตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
จานวนนับได้













สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
การบวก การลบ การคูณ การหาร
จานวนคละ
การบวก ลบ คู ณ หารระคนของ
เศษส่ วนและจานวนคละ
การบวก การลบ การคู ณ การหาร
ทศนิ ยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิ ยมไม่เกิ น
สามตาแหน่ง
การบวก ลบ คู ณ หารระคนของ
ทศนิ ยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิ ยมไม่เกิ น
สามตาแหน่ง
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คู ณ หาร
ระคนของจานวนนับ
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คู ณ หาร
ระคนของเศษส่ วน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คู ณ หาร
ระคนของทศนิยม
การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
และการคูณ หารระคนของทศนิยม
โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมถึงโจทย์ปัญหาร้ อยละเกี่ ยวกับการ
หากาไร ขาดทุน การลดราคา การหา
ราคาขาย การหาราคาทุน และดอกเบี้ย
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สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๓ ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วดั
–
–
–
–
๑. บอกค่าประมาณใกล้เคี ยงจานวนเต็ม
สิ บ เต็มร้อย และเต็มพันของจานวน
นับ และนาไปใช้ได้
๑. บอกค่าประมาณใกล้เคี ยงจานวนเต็ม
หลั ก ต่ า ง ๆ ของจ านวนนั บ และ
นาไปใช้ได้
๒. บอกค่ าประมาณของทศนิ ย มไม่ เกิ น
สามตาแหน่ง

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–
–
–
–


ค่ า ประมาณใกล้เ คี ย งเป็ นจานวนเต็ ม
สิ บ เต็มร้อย เต็มพัน



ค่าประมาณใกล้เคียงเป็ นจานวน
เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน



ค่ า ประมาณใกล้ เ คี ย งทศนิ ย มหนึ่ ง
ตาแหน่งและสองตาแหน่ง

สาระที่ ๑ จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วดั
–
–
–
–
–
๑. ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่
และสมบัติการแจกแจงในการคิดคานวณ
๒. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ







สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–
–
–
–
–
การบวก การคูณ
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ตั ว ป ร ะ ก อ บ จ า น ว น เ ฉ พ า ะ แ ล ะ
ตัวประกอบเฉพาะ
การหา ห.ร.ม. และการหา ค.ร.น.
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สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วดั
๑. บอกความยาว น้ าหนัก ปริ มาตรและ
ความจุ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน












๒. บอกช่ วงเวลา จานวนวันและชื่ อวันใน
สัปดาห์





ป.๒

๑. บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร
และเปรี ยบเที ย บความยาวในหน่ ว ย
เดียวกัน
๒. บอกน้ า หนัก เป็ นกิ โ ลกรั ม และขี ด และ
เปรี ยบเทียบน้ าหนักในหน่วยเดียวกัน
๓. บอกปริ ม าตรและความจุ เ ป็ นลิ ต รและ
เปรี ยบเทียบปริ มาตรและความจุ



๔. บอกจานวนเงิ นทั้ง หมดจากเงิ นเหรี ย ญ
และธนบัตร












สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การเปรี ยบเทียบความยาว (สู งกว่า เตี้ยกว่า
ยาวกว่า สั้นกว่า ยาวเท่ากัน สู งเท่ากัน)
การวัด ความยาวโดยใช้ ห น่ ว ยที่ ไ ม่ ใ ช่
หน่วยมาตรฐาน
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก (หนักกว่า เบากว่า
หนักเท่ากัน)
การชัง่ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การเปรี ยบเที ย บปริ มาตรและความจุ
(มากกว่า น้ อ ยกว่า เท่ า กัน จุ ม ากกว่ า
จุนอ้ ยกว่า จุเท่ากัน)
การตวงโดยใช้ ห น่ ว ยที่ ไ ม่ ใ ช่ หน่ ว ย
มาตรฐาน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน (กลางวัน กลางคืน
เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น)
จานวนวันและชื่อวันในสัปดาห์
การวัดความยาว (เมตร เซนติเมตร)
การเปรี ยบเทียบความยาว (หน่วยเดียวกัน)
การชัง่ น้ าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก (หน่วยเดียวกัน)
การตวง (ลิตร)
การเปรี ยบเที ย บปริ มาตรและความจุ
(ลิตร)
ชนิดและค่าของเงินเหรี ยญและธนบัตร
การเปรี ยบเที ย บค่ า ของเงิ น เหรี ยญและ
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๕.

ป.๓

บอกเวลาบนหน้าปั ดนาฬิ กา (ช่ วง ๕
นาที)
๖. บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน



๑. บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และ
มิ ล ลิ เ มตร เลื อ กเครื่ องวัด ที่ เ หมาะสม
และเปรี ยบเทียบความยาว










๒. บอกน้ าหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด
เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เปรี ยบเทียบน้ าหนัก







๓. บอกปริ มาตรและความจุเป็ นลิตร
มิลลิลิตร เลือกเครื่ องตวงที่เหมาะสม
และเปรี ยบเทียบปริ มาตรและความจุใน
หน่วยเดียวกัน






*

ธนบัตร
การบอกจานวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค์)
ก า ร บ อ ก เ ว ล า เ ป็ น น า ฬิ ก า กั บ น า ที
(ช่วง ๕ นาที)
การอ่านปฏิ ทิน เดื อนและอันดับที่ของ
เดือน
การวั ด ความยาว (เมตร เซนติ เ มตร
มิลลิเมตร)
การเลื อกเครื่ องมือวัดความยาวที่เหมาะสม
(ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัด
ชนิดตลับ)
การเปรี ยบเทียบความยาว
การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร)
การชัง่ (กิโลกรัม กรัม ขีด)
ก า ร เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม
(เครื่ องชั่ ง สปริ ง เครื่ องชั่ ง น้ าหนั ก ตัว
เครื่ องชัง่ สองแขน เครื่ องชัง่ แบบตุม้ ถ่วง)
การเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม)
การตวง (ลิตร มิลลิลิตร)
การเลื อ กเครื่ องตวง (ถัง ลิ ต ร ช้ อ นตวง
กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่ องตวงน้ ามัน
เชื้อเพลิง และหยอดเครื่ อง* )
การเปรี ยบเทียบปริ มาตรของสิ่ งของและ
ความจุของภาชนะ (หน่วยเดียวกัน)

เป็ นชื่ อเฉพาะของเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเติมน้ ามัน (สานักชัง่ ตวง วัด กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์)
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ชั้น

ตัวชี้วดั


๔. บอกเวลาบนหน้ า ปั ด นาฬิ ก า (ช่ ว ง ๕
นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด





๕. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ความยาว น้ าหนัก และเวลา







ป.๔

๖. อ่านและเขียนจานวนเงินโดยใช้จุด



๑. บอกความสั ม พัน ธ์ ข องหน่ ว ยการวัด
ความยาว น้ าหนัก ปริ มาตรหรื อความจุ
และเวลา









สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การคาดคะเนปริ มาตรของสิ่ งของและความ
จุของภาชนะ (ลิตร)
การบอกเวลาเป็ นนาฬิกาและนาที (ช่วง ๕
นาที)
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน
ความสั มพั น ธ์ ของหน่ วย ความย าว
(มิ ลลิ เมตรกับเซนติ เมตร เซนติ เมตรกับ
เมตร)
ความสัมพันธ์ของหน่ วยการชัง่ (กิ โลกรั ม
กับขีด ขีดกับกรัม กิโลกรัมกับกรัม)
ความสั ม พันธ์ ของหน่ วยเวลา (นาที ก ับ
ชัว่ โมง ชั่วโมงกับวัน วันกับสัปดาห์ วัน
กับเดือน เดือนกับปี วันกับปี )
การเขียนจานวนเงินโดยใช้จุด
และการอ่าน
ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว
(เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร
วากับเมตร)
ความสั มพันธ์ ของหน่ วยการชั่ง (กรั มกับ
กิ โลกรัม กิ โลกรัมกับเมตริ กตัน ขี ดกับ
กรัม)
ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง (มิลลิลิตร
กับลูกบาศก์เซนติเมตร มิลลิลิตรกับลิ ตร
ลูกบาศก์เซนติเมตรกับลิตร)
ความสั มพันธ์ ของหน่ วยเวลา (วิ นาที ก ับ
นาที นาทีกบั ชัว่ โมง ชัว่ โมงกับวัน วันกับ
สัปดาห์ วันกับเดื อน สัปดาห์ กบั ปี เดื อน
กับปี วันกับปี )
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ชั้น

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วดั
๒. หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 การหาพื้ น ที่ เ ป็ นตารางหน่ ว ยและตาราง
เซนติเมตร
 การหาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
๓. บอกเวลาบนหน้าปั ดนาฬิกา อ่านและ  การบอกเวลาจากหน้าปั ดนาฬิ กาเป็ นนาฬิ กา
เขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะ
และนาที
เวลา
 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน
 การบอกระยะเวลา
๔. คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร  การคาดคะเนความยาว (เมตรเซนติเมตร วา)
หรื อความจุ
 การคาดคะเนน้ าหนัก (กิโลกรัม ขีด)
 การคาดคะเนปริ มาตรหรื อความจุ (ลิตร)
๑. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
 ความสัมพันธ์ ของหน่ วยการวัดปริ มาตรหรื อ
ปริ มาตร หรื อความจุ
ความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร)
๒. หาความยาวรอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยม
 ความยาวรอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปสามเหลี่ยม
 ความยาวรอบรู ปของรู ปสามเหลี่ยม
๓. หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและ
 การหาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
รู ปสามเหลี่ยม
 การหาพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม
๔. วัดขนาดของมุม
 การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
 การหาขนาดของมุมกลับ
๕. หาปริ มาตรหรื อความจุของ
 การหาปริ มาตรเป็ นลูกบาศก์หน่ วย ลูกบาศก์
ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร
 การหาปริ มาตรหรื อความจุ ของทรงสี่ เหลี่ ยม
มุมฉากโดยใช้สูตร
๑. อธิ บายเส้นทางหรื อบอกตาแหน่งของ  ทิศ
สิ่ งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง และ
 การบอกตาแหน่งโดยใช้ทิศ
ระยะทางจริ ง จากรู ปภาพ แผนที่ และ  มาตราส่ วน
แผนผัง
 การอ่านแผนผัง
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ชั้น

ตัวชี้วดั
๒. หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม

๓. หาความยาวรอบรู ปและพื้นที่ของรู ป
วงกลม

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 การหาพื้ นที่ ของรู ปสี่ เหลี่ ยมโดยใช้ความยาว
ของด้าน
 การหาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ ยมโดยใช้สมบัติของ
เส้นทแยงมุม
 การหาความยาวรอบรู ปวงกลมหรื อความยาว
รอบวง
 การหาพื้นที่ของรู ปวงกลม

สาระที่ ๒ การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๒ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ตัวชี้วดั
–
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชัง่ การตวง และเงิน

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–







ป.๓

๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชัง่ การตวง เงิน และเวลา









๒. อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
๓. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อ




โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ (บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ
คูณ หาร)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ
หน่วยเป็ นบาท)
โจทย์ ปั ญหาเกี่ ย วกั บ การวั ด ความยาว
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่ (บวก ลบ)
โจทย์ปั ญหาเกี่ ย วกับ ปริ ม าตร และความจุ
(บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
การอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
การอ่ า นและเขี ย นบั น ทึ ก กิ จ กรรมหรื อ
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ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วดั
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
การชัง่ การตวง เงิน และเวลา







๒. เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย
๓. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรื อ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา






ป.๕

ป.๖

๑. แก้ปัญหาเกี่ ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบ
รู ปของรู ปสี่ เหลี่ ย มมุ ม ฉากและรู ป
สามเหลี่ยม



๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยมและรู ปวงกลม









๒. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรและความจุ
ของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
๓. เขียนแผนผังแสดงตาแหน่งของสิ่ ง
ต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการ
เดินทาง







สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชัง่
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
การอ่ านและการเขี ยนบันทึ กกิ จกรรมหรื อ
เหตุการณ์ที่ระบุเวลา
การอ่านตารางเวลา
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
มุมฉาก และรู ปสามเหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับ ความยาวรอบรู ป ของ
รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากและรู ปสามเหลี่ยม
การคาดคะเนพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
โจทย์ปั ญหาเกี่ ย วกับ ความยาวรอบรู ปและ
พื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
โจทย์ปั ญหาเกี่ ย วกับ ความยาวรอบรู ปและ
พื้นที่ของรู ปวงกลม
โจทย์ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ปริ ม าตรหรื อ ความจุ
ของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
การเขียนแผนผังแสดงสิ่ งต่าง ๆ
การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง
การเขียนแผนผังโดยสังเขป
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สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วดั
๑. จาแนกรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม รู ปวงรี

ป.๒

๑. บอกชนิ ดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิ ติ
ว่า เป็ นรู ป สามเหลี่ ย ม รู ป สี่ เหลี่ ย ม
รู ปวงกลม หรื อรู ปวงรี
๒. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
ว่าเป็ นทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
หรื อทรงกระบอก
๓. จาแนกระหว่างรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
กับทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และรู ป
วงกลมกับทรงกลม
๑. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่
เป็ นส่ วนประกอบของสิ่ งของที่มี
ลักษณะเป็ นรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
๒. ระบุรูปเรขาคณิ ตสองมิติที่มีแกน
สมมาตรจากรู ปที่กาหนดให้
๓. เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่ วนของ
เส้นตรง มุม และเขียนสัญลักษณ์



รู ปสามเหลี่ ยม รู ปสี่ เหลี่ ยม รู ปวงกลม
รู ปวงรี



ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม
ทรงกระบอก



รู ปเรขาคณิ ตสองมิติกบั รู ปเรขาคณิ ตสาม
มิติ



รู ปวงกลม รู ปวงรี รู ปสามเหลี่ ย ม รู ป
สี่ เหลี่ยม รู ปห้าเหลี่ยม รู ปหกเหลี่ยม รู ป
แปดเหลี่ยม
รู ปที่มีแกนสมมาตร



จุด เส้นตรง รังสี ส่ วนของเส้นตรง จุดตัด
มุม และสัญลักษณ์

๑. บอกชนิดของมุม ชื่อมุม
ส่ วนประกอบของมุม และเขียน
สัญลักษณ์
๒. บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของ
เส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้
สัญลักษณ์แสดงการขนาน
๓. บอกส่ วนประกอบของรู ปวงกลม





ส่ วนประกอบของมุม
การเขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนมุม
ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมป้ าน)
เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน



ส่ วนประกอบของรู ปวงกลม

ป.๓

ป.๔








สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
รู ปสามเหลี่ ยม รู ปสี่ เหลี่ ยม รู ปวงกลม
รู ปวงรี
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ชั้น

ป.๕

ตัวชี้วดั



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
(จุ ดศูนย์กลาง รั ศมี เส้ นผ่านศูนย์กลาง
และเส้นรอบวงหรื อเส้นรอบรู ปวงกลม)
รู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสและรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า



รู ปที่มีแกนสมมาตร



ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึ ม
พีระมิด
รู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า รู ปสี่
เหลี่ยม ขนมเปี ยกปูนรู ปสี่ เหลี่ยมด้านขนาน
รู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู รู ปสี่ เหลี่ยมรู ปว่าว
รู ปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน
รู ปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม
ส่ วนประกอบของรู ปสามเหลี่ยม
มุมภายในของรู ปสามเหลี่ยม

๔. บอกได้วา่ รู ปใดหรื อส่ วนใดของสิ่ ง
ของมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
และจ าแนกได้ว่ า เป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย ม
จัตุรัสหรื อรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
๕. บอกได้วา่ รู ปเรขาคณิ ตสองมิติรูปใด
เป็ นรู ปที่มีแกนสมมาตร และบอก
จานวนแกนสมมาตร
๑. บอกลักษณะและจาแนกรู ปเรขาคณิ ต
สามมิติชนิดต่าง ๆ
๒. บอกลักษณะ ความสัมพันธ์และ
จาแนกรู ปสี่ เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ



๓. บอกลักษณะ ส่ วนประกอบ
ความสัมพันธ์ และจาแนก
รู ปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ









ป.๖

๑. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่
เป็ นส่ วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ต
สามมิติ
๒. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรู ป
สี่ เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
๓. บอกได้วา่ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน








ส่ วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
(ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม พีระมิด)
สมบัติของเส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยม
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
การพิจารณาเส้ นขนานโดยอาศัยผลบวก
ของขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้าง

36

สาระที่ ๓ เรขาคณิต
มาตรฐาน ค ๓.๒ ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ตัวชี้วดั
–
๑. เขี ย นรู ป เรขาคณิ ต สองมิ ติ โ ดยใช้
แบบของรู ปเรขาคณิ ต

ป.๓

๑. เขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่
กาหนดให้ในแบบต่างๆ
๒. บอกรู ปเรขาคณิ ตต่างๆ ที่อยูใ่ น
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว
๑. นารู ปเรขาคณิ ตมาประดิษฐ์เป็ น
ลวดลายต่าง ๆ
๑. สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์

ป.๔
ป.๕



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–
การเขียนรู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม
รู ปวงกลม และรู ปวงรี โดยใช้แบบของ
รู ป
การเขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ



รู ปเรขาคณิ ตสองมิติ



การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิ ต



ชนิดของมุม
การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
การสร้างรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
การสร้างรู ปสามเหลี่ยม
การสร้างรู ปวงกลม
ก า ร ส ร้ า ง เ ส้ น ข น า น ใ ห้ ผ่ า น จุ ด ที่
กาหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก
รู ปคลี่ ของรู ปเรขาคณิ ตสามมิ ติ (ทรง
สี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก
กรวย ปริ ซึม พีระมิด)
การประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตสามมิติ
การสร้ า งรู ป สี่ เหลี่ ย มเมื่ อก าหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม หรื อเมื่อ
กาหนดความยาวของเส้นทแยงมุม





๒. สร้ างรู ปสี่ เหลี่ ย มมุ ม ฉาก รู ป
สามเหลี่ยม และรู ปวงกลม





ป.๖

๓. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก



๑. ประดิษฐ์ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม และ
พีระมิด จากรู ปคลี่หรื อรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติที่กาหนดให้
๒. สร้างรู ปสี่ เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
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สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๑ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วดั
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑
ทีละ ๒ และลดลงทีละ ๑





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑
ทีละ ๒
แบบรู ปของจานวนที่ลดลงทีละ ๑

๒. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบ
รู ป
ของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี ที่
สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕
ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ และลดลง
ทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐



แบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาดหรื อสี ที่
สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น



แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕
ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
แบบรู ปของจานวนที่ลดลงทีละ ๒

๒. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบ
รู ป ของรู ปที่ มีรูป ร่ า ง ขนาด หรื อสี ที่
สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ง



แบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี
ที่สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕
ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐ และแบบรู ปซ้ า



แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
แบบรู ปของจานวนที่ลดลงทีละ ๓
ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐
แบบรู ปซ้ า

๒. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบ
รู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี
ที่ สัมพันธ์กนั สองลักษณะ



แบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ าง ขนาด หรื อสี
ที่สัมพันธ์กนั สองลักษณะ เช่น

๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ป ของจ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ลดลงทีละเท่ากัน



แบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ทีละเท่ากัน



ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐
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ชั้น

ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วดั
๒. บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบ
รู ปของรู ปที่กาหนดให้
๑. บอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ปของจานวนที่กาหนดให้
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป



สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
แบบรู ป ของรู ป เรขาคณิ ต และรู ปอื่ น ๆ
เช่น



แบบรู ปของจานวน



ปั ญหาเกี่ยวกับแบบรู ป

สาระที่ ๔ พีชคณิต
มาตรฐาน ค ๔.๒ ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ (mathematical
model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
ป.๑
–
–
ป.๒
–
–
ป.๓
–
–
ป.๔
–
–
ป.๕
–
–
ป.๖
๑. เขียนสมการจากสถานการณ์หรื อ
 สมการเชิ ง เส้ น ที่ มี ต ว
ั ไม่ทราบค่าหนึ่ ง
ปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจ
ตัว
คาตอบ
 การแก้ส มการโดยใช้ ส มบัติ ข องการ
เท่ากันเกี่ ยวกับการบวก การลบ การ
คูณ หรื อการหาร
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
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สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วดั
–
–
๑. รวบรวมและจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
และสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ที่พบเห็นใน
ชีวติ ประจาวัน



๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและ
แผนภูมิแท่งอย่างง่าย
๑. รวบรวมและจาแนกข้อมูล



๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ
แท่งและตาราง








ป.๕

๓. เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง



๑. เขี ย นแผนภู มิ แท่ ง ที่ มี ก ารย่นระยะของ
เส้นแสดงจานวน





ป.๖

๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ
๑. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น และแผนภูมิรูป
วงกลม
๒. เขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบและ
กราฟเส้น






สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–
–
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
จ าแนกข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตนเองและ
สิ่ งแวดล้ อ มใกล้ ต ัว ที่ พ บเห็ น ใน
ชีวติ ประจาวัน
การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่ง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
จาแนกข้อมูล
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
การอ่านแผนภูมิแท่ง
การอ่านตาราง
การเขี ย นแผนภู มิ รู ปภาพแล ะ
แผนภูมิแท่ง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
จาแนกข้อมูล
การเขี ย นแผนภู มิ แ ท่ ง ที่ มี ก ารย่ น
ระยะของเส้นแสดงจานวน
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ
การอ่านกราฟเส้ น และแผนภูมิรูป
วงกลม
การเขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ
และกราฟเส้น
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สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วดั
–
–
–
–
๑. บอกได้วา่ เหตุการณ์ที่กาหนดให้น้ นั
– เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
– อาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่ก็ได้
– ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
๑. อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คาที่มีความหมาย
เช่นเดียวกับคาว่า
– เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
– อาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่ก็ได้
– ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน





สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–
–
–
–
การคาดคะเนเกี่ ย วกับ การเกิ ด ขึ้ น
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ

การคาดคะเนเกี่ ย วกับ การเกิ ด ขึ้ น
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ

สาระที่ ๕ : การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค ๕.๓ : ใช้ความรู ้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วดั
–
–
–
–
–
–

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
–
–
–
–
–
–
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สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ชั้น
ป.๑ – ๓

ป.๔ – ๖

ตัวชี้วดั
๑. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
๒. ใช้ค วามรู้ ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
๓. ให้ เ หตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์
ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
๕. เชื่ อมโยงความรู ้ ต่า ง ๆ ในคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ
๖. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
๑. ใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา
๒. ใช้ค วามรู้ ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
๓. ให้ เ หตุ ผ ลประกอบการตัด สิ น ใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ใน
การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๕. เชื่ อมโยงความรู ้ ต่า ง ๆ ในคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ
๖. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
-

-
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3. ความสาคัญของคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ในด้านการสื่ อสาร การ
ให้ขอ้ มูล การตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผลในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งในการหาข้อสรุ ปต่างๆ เป็ นวิชาที่มี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์อย่างยิง่ มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของ
วิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี้ บุญทัน อยูช่ มบุญ (2549, หน้า 2) ได้กล่าวถึงความสาคัญของคณิ ตศาสตร์
ไว้สอดคล้องกับ จอห์นสัน และไรซิ่ ง (Jognson and Rising 1976, หน้า 4-5) ดังนี้ 1. คณิ ตศาสตร์
เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการคิด เป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ สิ่ งที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นจริ งหรื อไม่อย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุ
นี้ เราจึงนาคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และยัง
ช่วยให้คนมีเหตุผลใฝ่ รู ้ ตลอดจนพยายามคิดค้นสิ่ งแปลกใหม่ ดั้งนั้นคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นรากฐานของ
ความเจริ ญในด้านต่างๆ 2. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่สร้างสรรค์ทางด้านจิตใจของมนุ ษย์วิชาหนึ่ ง
เกี่ ย วข้องกับ พื้ นฐานทางความคิ ด กระบวนการและเหตุ ผ ล ดัง นั้นคณิ ตศาสตร์ จึ ง เป็ นมากกว่า
เรขาคณิ ต (ที่เกี่ ยวข้องกับจานวนและการคิดคานวณ) มากกว่าพีชคณิ ต (ภาษาทางสัญลักษณ์ และ
ความสัมพันธ์) มากกว่าเรขาคณิ ต (ที่ศึกษาเกี่ยวกับรู ปร่ าง ขนาด และที่วา่ ง) และมากกว่า แคลคูลสั
(ที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลง จานวนไม่รู้จบและจานวนจากัด) 3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอย่างหนึ่ ง ซึ่ ง
กาหนดขึ้นด้วยข้อความทางสัญลักษณ์ กระชับรัดกุมและสื่ อความหมายได้ ภาษาคณิ ตศาสตร์ เป็ น
ภาษาซึ่ งดาเนิ นไปด้วยความคิดมากกว่ากระทา 4. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่ช่วยจัดระเบียบโครงสร้าง
ทางความรู้ ข้อ ความและข้อ ความถู ก สรุ ป ด้ว ยเหตุ ผ ล จากการพิ สู จ น์ ข้อ ความหรื อ สมมุ ติ เ ดิ ม
โครงสร้างคณิ ตศาสตร์ เป็ นโครงสร้างทางเหตุผล โดยเริ่ มต้นด้วยพจน์ที่ยงั ไม่ได้รับการนิ ยมและจะ
ถูกนิ ยามอย่างเป็ นระบบแล้วนามาใช้อธิ บายสาระต่างๆหลังจากนั้นจึงถูกตั้งเป็ นคุณสมบัติหรื อกฎ
โดยท้ายที่สุดพจน์และข้อสมมุติเหล่านี้ จะถูกนาไปใช้พิสูจน์ทฤษฏี และสามารถศึกษาโครงสร้าง
ใหม่ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ 5. คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาที่มีรูปแบบ นัน่ คือ ความเป็ นระเบียบในรู ปแบบ
ของการคิ ด ทุ ก สิ่ ง ที่ มี รู ป แบบสามารถถู ก จัด ได้ด้ว ยหลัก การทางคณิ ต ศาสตร์ เช่ น คลื่ น วิ ท ยุ
โครงสร้างของโมเลกุลและรู ปร่ างเซลล์ของผึ้ง 6. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง ความงามทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถพบได้ในกระบวนการ ซึ่ งแยกข้อเท็จจริ งที่ถูกถ่ายทอดผ่านการใช้เหตุผล เป็ น
ขั้นตอนโดยนักคณิ ตศาสตร์ ได้พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการทาความเข้าใจใน
สิ่ งที่ทา้ ทายความคิด
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4. หลักการสอนคณิตศาสตร์
การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องหาวิธีการเชื่ อมโยงเพื่อถ่ายทอดสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรมให้ได้ (วัลภา อารี รัตน์ 2543, หน้า 37) ได้เสนอแนะหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ วา่ ควรคานึง
ถึงสิ่ งต่อไปนี้
1) การสอนเนื้ อหาใหม่แต่ละครั้ง ครู ตอ้ งคานึ งถึ งความพร้อมของผูเ้ รี ยน ทั้งความพร้อม
ด้วยวุฒิภาวะและเนื้อหา
2) การสอนคณิ ตศาสตร์เน้นเรื่ องความเข้าใจมากกว่าความจาการสอนคณิ ตศาสตร์ แนว
ใหม่จึงเน้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนที่มีความหมาย และใช้วิธีการสอนต่างๆ
มากขึ้น นักเรี ยนจะต้องเข้าใจความคิดรวบยอดก่อน จึงฝึ กทักษะหรื อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อนั จะนาไปสู่ การนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ใช้วิธีอุปมาน (Induction) ในการสรุ ปหลักการคณิ ตศาสตร์ แล้วนาความรู้ไปใช้ดว้ ย
วิธีอนุมาน (Deduction)
4) ควรมีการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้แก่นกั เรี ยน เพื่อช่ วยให้นกั เรี ยนมองเห็ น
ความหมายและหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่ดีควรจัดมี 3
ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่เน้นรู ปธรรม ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่
เป็ นกึ่งรู ปธรรม และประสบการณ์การเรี ยนรู้
5) สอนจากปั ญหาจริ งที่เด็กประสบอยูเ่ สมอในชี วิตประจาวัน การที่เด็กจะมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ครู ควรส่ งเสริ มให้เด็กได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในโจทย์
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่างๆ แล้วแปลเป็ นประโยคสัญลักษณ์หรื อประโยคคณิ ตศาสตร์
6) ส่ งเสริ มการสอนโดยใช้กิจกรรมและสื่ อการสอน การสอนเรื่ องใหม่ในแต่ละครั้งควร
ใช้สื่อรู ปธรรมอธิ บายแนวความคิดนามธรรมทางคณิ ตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมควร
ให้นกั เรี ยนได้ทดลองค้นคว้าคาตอบด้วยตนเอง
7) ส่ งเสริ มการสอนโดยคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู ควรจัดบทเรี ยนโดย
คานึงถึงเด็กเก่งและเด็กเรี ยนช้า
5. จิตวิทยาทีใ่ ช้ ในการสอนคณิตศาสตร์
ครู คณิ ตศาสตร์จะสอนคณิ ตศาสตร์ได้ดี ถ้าครู สนใจจิตวิทยาของเด็กศึกษาแนวความคิด
ทฤษฏีการเรี ยนรู้ของนักจิตวิทยา ซึ่ งมีหลายทฤษฏีที่ใช้หลักการที่ใช้ประโยชน์ต่อการสอนคณิ ตศาสตร์
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เป็ นอย่างมาก ในที่น้ ีจะเสนอทฤษฏีที่สาคัญของนักจิตวิทยา 5 ท่าน คือ บรู เนอร์ เพียเจต์ กาเย่ ออซูเบล
และดีนส์ ดังนี้ (สมทรง สุ วพานิช 2539, หน้า 46 – 49)
1) ทฤษฏีของบรู เนอร์ (Jerome S. Bruner)
1.1) เราสามารถจัดการสอนเนื้ อหาวิชาใดๆ ให้กบั เด็กในช่ วงใดของชี วิตก็ได้ถ้า
รู ้จกั จัดเนื้อหาให้อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อสติปัญญาของเด็ก
1.2) มนุ ษย์มีความพร้ อมเนื่ องจากได้รับการฝึ กฝน ไม่ใช่ คอยให้เกิ ดความพร้ อม
ขึ้นเอง
ทฤษฏีน้ ี นามาใช้กบั การเรี ยนการสอน คือ การให้เด็กได้คิดค้นกระทาสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง
โดยมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันแล้วนาความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดความคิดใหม่
2) ทฤษฏีของเพียเจต์ (Jean Piaget) เพียเจต์ได้แบ่งขั้นต่างๆ ของความรู ้ความเข้าใจ ดังนี้
อายุ 0 -2 ปี อยูใ่ นระยะรับรู ้และตอนสนอง อายุ 2-7 ปี อยูใ่ นระยะเตรี ยมตัวปฏิบตั ิการ
รู ปธรรม อายุ 7-11 ปี อยูใ่ นระยะปฏิบตั ิรูปธรรม อายุ 11-15 ปี อยูใ่ นระยะปฏิบตั ิการ
นามธรรม ทฤษฏีของเพียเจต์ นามาใช้ในการสอน คือ 1. เด็กต้องมีโอกาสกระทาสิ่ ง
ต่างๆด้วยตนเอง 2. คานึ งถึงความพร้อมทางสมองก่อนสอน 3. เนื้ อหาควรยากง่าย
พอเหมาะที่เด็กจะเรี ยนรู ้ ได้จากประสบการณ์ ที่มีอยู่ 4. การค้นหาคาตอบควรเริ่ ม
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นคว้าหาคาตอบ
3) ทฤษฏีของกาเย่ (Robert M. Gagne) กาเย่ มีความเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ดังนี้
3.1) การเรี ยนรู ้ตอ้ งสัมพันธ์กบั ความมุ่งหมายของการสอน
3.2) การเรี ยนต้องเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ต้องมีพ้ืนฐานที่จะ
เรี ยนเรื่ องเหล่านั้นอย่างเพียงพอ
ทฤษฏีของกาเย่ นามาใช้ในการสอน คือ ควรจัดเนื้ อหาจากง่ายไปหายาก มีการตรวจสอบ
พื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยนและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมใช้ชดั เจน
4) ทฤษฏีของออซูเบล (David P. Ausuble) ออซู เบล เห็นว่า การเรี ยนรู ้จะช่วยให้เด็ก
แก้ปัญหาได้น้ นั มี 2 วิธี คือ การเรี ยนรู้โดยวิธียอมรับ ( Reception Learning) และ
การสอนโดยวิธีการบรรยาย (Expository Learning) หลักการและวิธีสอนของออซูเบล
คือ สอนแบบบรรยายเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยวิธียอมรับ ซึ่ งนามาใช้ในการเรี ยน
การสอนได้ คื อ การช่ วยให้ผเู ้ รี ยนจาสิ่ งที่ ได้เรี ยนมาแล้ว โดยครู ช่วยให้มองเห็ น
ความเหมือนหรื อความแตกต่างของความรู ้ใหม่และความรู ้เดิม
5) ทฤษฏีของดีนส์ (Soltan Dienes) ทฤษฏีน้ ีเน้นการหยัง่ รู ้กบั การแก้ปัญหา ดังนี้
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5.1) เด็กจะสามารถแก้ไขปั ญหาได้เพราะมีการหยัง่ รู ้ คิดได้เองโดยจัดประสบการณ์
ให้คิด การเกิดความหยัง่ รู ้จะเป็ นไป ตามลักษณะของสถานการณ์ที่แก้ปัญหา
5.2) การใช้กระบวนการแก้ปัญหาจะเป็ นวิธีช่วยให้เด็กค้นพบและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
ทฤษฏีของดีนส์ นามาใช้ในการสอน คือ สร้ างโครงสร้ างนามธรรมให้อยู่ในรู ปธรรม
มากที่สุด โดยจัดเอาเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน เน้นการฝึ กฝนสามารถแยกแยะ
ด้วยตนเองและแก้ปัญหาได้ด้วยการหยัง่ รู ้ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความรู ้ ความเข้าใจและเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ในด้านคณิ ตศาสตร์ น้ นั นักการศึกษาได้พยายามที่จะศึกษาทฤษฏีทางจิตวิทยาที่จะนามาใช้ใน
การเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เพราะครู จะต้องมีความเข้าใจในตัวผูเ้ รี ยน เข้าใจใน
ระบบพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ ก เพื่อนามาใช้ให้เหมาะสมกับวัยของความสามารถของเด็ก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่าง ๆ จึงจะได้ผล แนวคิดทางจิตวิทยาที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนการ
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุบนั มีหลายแนวคิด ซึ่ งครู ผสู ้ อนควรจะได้ศึกษาให้เกิดความเข้าใจ
6. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
การศึกษาแนวใหม่ได้จาแนกทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 3 ทฤษฎี คือ
1) ทฤษฎีแห่งการฝึ กฝน (Drill Theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าเด็กจะเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้โดย
การฝึ กทาสิ่ งนั้นซ้ าๆ หลายๆ ครั้ ง การสอนเริ่ มโดยครู บอกสู ตรหรื อกฎเกณฑ์ใ ห้
แล้วให้เด็กทาแบบฝึ กหัดมากๆ จนกระทัง่ เด็กมีความชานาญ
2) ทฤษฎีแห่ งการเรี ยนรู ้โดยบังเอิญ (Incedental learning Theory) ทฤษฎีน้ ี เชื่ อว่าเด็ก
จะเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ได้ดี เมื่อเด็กเกิดความพร้อมหรื ออยากเรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้นๆ การสอน
จะพยายามให้นกั เรี ยนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในบรรยากาศที่ไม่เคร่ งเครี ยด และน่าเบื่อหน่าย
สอนโดยมีกิจกรรมหลากหลายและยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
3) ทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าเด็กจะเรี ยนรู ้และเข้าใจใน
สิ่ งที่เรี ยนได้ดีเมื่อเด็กได้เรี ยนในสิ่ งที่ มีความหมายต่อตัวเองเรี ยนให้มีความหมาย
โครงสร้าง Concept และให้นกั เรี ยนเห็นโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์
ในการเรี ยนการสอนคณิ ตสาสตร์ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งใช้ท้ งั 3 ทฤษฎีผสมกัน โดยขึ้นกับ
ดุลยพินิจของครู ผสู ้ อน ว่าในแต่ละเนื้อหาวิชา ลักษณะของเด็ก สภาพแวดล้อมขณะนั้น ตลอดจนตัว
ผูส้ อนเอง ควรจะยึดหลักทฤษฎีไหนบ้าง มากน้อยเพียงไร
7. ประโยชน์ ของคณิตศาสตร์
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(สุ เทพ จันทร์ สมศักดิ์ . (2519). คณิ ตศาสตร์ ศึกษา. กรุ งเทพฯ : หน่ วยศึ กษานิ เทศก์
กรมสามัญศึกษา)
คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้อื่นๆ
นอกเหนือจากความรู ้ในตัวคณิ ตศาสตร์ ที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะอย่างน้อย คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์
ที่จะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถที่มนุษย์พึงมี ได้แก่ ความสามารถในการคิดคานวณ
ซึ่ งเป็ นความสามารถที่ใช้ในชีวติ ประจาวันของทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา
เพียงแค่ประโยชน์อนั เป็ นพื้นฐานที่กล่าวมาก็มีคุณค่าอเนกอนันต์ นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นเครื่ องมือ
ที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพ เป็ นพลเมืองที่มีคุณค่า ที่กล่าวเช่นนี้ ก็เพราะโดยธรรมชาติ
ของวิชาคณิ ตศาสตร์ จะช่วยพัฒนา เสริ มสร้ างเยาวชนให้เป็ นผูท้ ี่รู้จกั คิด วิเคราะห์ ช่ างสังเกต มีความคิด
เป็ นลาดับขั้นตอน มีระเบียบวินยั มีเหตุมีผล สามารถคิดคานวณกะประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นศาสตร์ ที่จะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ กล่าวคือ เป็ นผู ้
ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
อุปนัยและนิรนัยสถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ มีความสามารถในการคาดเดา มีความสามารถในการ
เชื่อมโยง และมีความสามารถในการให้เหตุผล ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ รอง
ศาสตราจารย์สุเทพ จันทร์ สมศักดิ์ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของคณิ ตศาสตร์
ไว้ในหนังสื อคณิ ตศาสตร์ ศึกษาในบทความเรื่ องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไปทาไมซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
คณิ ตศาสตร์ ทาให้คานวณเป็ น คณิ ตศาสตร์ จะช่วยฝึ กวิธีการใช่ ความคิดพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ โดยใช้เหตุผลด้วยความเป็ นธรรม ปราศจากอคติ ทั้งนี้ เพราะการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ผเู ้ รี ยน
จะได้ฝึกแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาทุกครั้งต้องยึดข้อมูลที่กาหนดให้เท่านั้นเป็ นหลักไม่อนุ ญาตให้
นาความเห็นส่ วนตัวหรื อข้อคิดเห็นของตนเองหรื อของคนอื่นมาอ้าง
คณิ ตศาสตร์ ช่วยฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั พูดและเขียนได้ตามที่ตนคิด ทั้งนี้ เพราะเมื่อนักเรี ยน
ได้ฝึกแก้ปัญหาในทางคณิ ตศาสตร์ แล้ว จะเป็ นด้วยวิธีใดก็ตาม ก็ดูจะเป็ นการเพียงพอที่ผเู ้ รี ยนคณิ ตศาสตร์
จะต้องสามารถเรี ยงลาดับแนวคิดเป็ นขั้นตอน แล้วนาเสนอหรื อสื่ อสารให้ครู อาจารย์ และผูอ้ ื่นให้
ได้เข้าใจว่าตนเองคิดหรื อสรุ ปผลมาได้อย่างไร เป็ นการพัฒนาทักษะการนาเสนอ (Presentation
Skill) ทักษะการแทนค่า (Representation Skill) และทักษะการสื่ อสารหรื อการสื่ อความหมาย
(Communication Skill) ซึ่ งล้วนแต่เป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นทางคณิ ตศาสตร์ ที่ควรตระหนัก
ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ฝึกให้ใช้ระบบเพื่อช่วยให้เข้าใจสังคมได้ดียิ่งขึ้นจะเห็ นได้ว่าสังคมมนุ ษย์
เราใช้ระบบและวิธีการของคณิ ตศาสตร์ หลายประการ เช่ น รั ฐธรรมนู ญ ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อตกลง
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พื้นฐาน ซึ่ งในทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ อนิ ยาม นิ ยาม กฎ และสมบัติต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ มานา
กาหนดเป็ นกฎหมาย ซึ่ งในทางคณิ ตศาสตร์ ก็คือทฤษฎีบท ซึ่ งสรุ ปมาจากข้อตกลงในรัฐธรรมนู ญ
คดีความต่างๆ คือโจทย์ปัญหา (Problem) การตัดสิ นคดีคือการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving)
โดยใช้ต รรกวิ ท ยามาสรุ ป ตี ค วาม ให้ไ ด้ผ ลสรุ ป ที่ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี (กฎหมายต่ า งๆ) หรื อ
ข้อตกลงพื้นฐาน (รัฐธรรมนู ญ) เมื่อเข้าใจได้เช่ นนี้ แล้วจะเห็ นความสาคัญของรัฐธรรมนู ญยิ่งขึ้ น
เพราะถ้าข้อตกลงพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) ไม่เหมาะสมหรื อไม่ยุติธรรม กฎหมาย และการตัดสิ นคดี
ความต่าง ๆ ย่อมไม่เหมาะสมหรื อไม่ยตุ ิธรรมตามมาด้วย
กล่าวโดยสรุ ปคณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ เป็ นระเบียบ มีแบบแผน นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์
ยังช่ วยพัฒนาให้มนุ ษย์คิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผนการ
แก้ปัญหา และตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม ยิง่ กว่านั้นคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือที่มนุ ษย์นาไปใช้
ในการศึ ก ษาและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีข้ ึ น เพราะหากไม่ มี คณิ ตศาสตร์ แล้ววิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีก็จะพัฒนาไปไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากคากล่าวของ Charles Darwin ที่กล่าวถึงคุณค่าของ
คณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ “การค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ทุกครั้งต้องอยูใ่ นรู ปของคณิ ตศาสตร์ เพราะว่าไม่มีสิ่งอื่นใด
ที่จะสามารถนาทางเราได้”

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการปฏิ บ ัติที่ ดี ใ นการจัดการเรี ย นรู้
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับให้ผูเ้ รี ยนมีความรู้ และ
ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นโดยการสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนเพื่อให้ครู สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งในการ
จัดการเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นขนาดเล็ก ที่ มี ท้ งั ข้อจ ากัด ด้า นบุ ค ลากรและงบประมาณ
ดาเนินการโดยการใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา

ประชากร
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มตัวอย่ าง
เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงเป็ นโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาและจังหวัดอ่างทองจานวน 20 โรงเรี ยน

วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานทีท่ าการทดลอง/เก็บข้ อมูล
1) จัด เวที เ สวนาทางวิ ช าการโดยเชิ ญ ครู ผู ้รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ช้ ั น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและอ่างทองเพื่อศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของการจัดการ
ความรู้โดยให้ความสนใจในประเด็นต่อไปนี้
1.1) ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต่ อ ความสั ม ฤทธิ์ ผลในการเรี ย นการสอนรายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ในโรงเรี ยนขนาดเล็กคืออะไร
1.2) มีอะไรเป็ นสาเหตุของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว
1.3) จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร
1.4) เนื้อหาใดที่มีปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนมากที่สุด
สรุ ปข้อมูลที่ได้จากการเสวนาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
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2) สร้างแนวปฏิบตั ิที่ดี ในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ สามารถแก้ปัญหาของ
ครู ตามความต้องการของผูท้ ี่ เข้าร่ วมเสวนาโดยใช้ข้อมูล ที่ ไ ด้จากการเสวนาทาง
วิชาการ
2.1) จัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดกรอบการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดี
1) สรุ ปประเด็นปัญหาที่ได้จากการเสวนาทางวิชาการ
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกรอบและแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา
4) กาหนดกรอบรู ปแบบการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดี หลักการ จุดมุ่งหมาย
เนื้อหา กิจกรรม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและการประเมินผล
2.2) ดาเนินการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีตามกรอบที่กาหนดไว้
1) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการ
2) จัดทาสื่ อประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้
3) จัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
4) จัดทาเครื่ องมือวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
5) จัดทาคู่มือสาหรับครู
6) จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับ นักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร
3) การนาแนวปฏิบตั ิที่ดีไปทดลองใช้ในสถานศึกษา
3.1) เลือกโรงเรี ยนที่มีความเหมาะสมและยินดีเข้าร่ วมโครงการจานวน 20
โรงเรี ยน
3.2) ชี้แจงวัตถุประสงค์การทาวิจยั ให้ครู และผูบ้ ริ หารได้รับทราบและทาความ
เข้าใจให้ตรงกัน
3.3) ให้ครู ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามคู่มือครู ให้เป็ นไปตาม
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.4) ติดตามผลการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ในโรงเรี ยนโดยการสัมภาษณ์นกั เรี ยน ครู
และผูบ้ ริ หาร
3.5) รวบรวมคะแนนสอบตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบสอบถาม
ต่างๆ ที่ให้นกั เรี ยนทาทั้งหมดจากครู เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6) ให้ นักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หารตอบแบบสอบถามการวิจยั
4) สรุ ปผลการดาเนินงานการวิจยั
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4.1) วิเคราะห์คะแนนสอบทั้งหมดของผูเ้ รี ยน ทั้งคะแนนสอบก่อนเรี ยน และ
คะแนนสอบหลังเรี ยน
4.2) วิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
4.3) วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
โดยเชิ ญครู ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ในโรงเรี ยน
ขนาดเล็กของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและอ่างทองเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ตามแนวคิดของการจัดการความรู้ โดยการแบ่งผูเ้ ข้าร่ วมการเสวนาทั้งหมด
ออกเป็ นกลุ่มตามประเด็นคาถามมีพิธีกรในการดาเนิ นการ ตั้งประเด็นคาถามต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ข้อมูลที่คณะผูว้ ิจยั ต้องการให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อหาคาตอบ แล้วเขียนคาตอบลงในกระดาษ
แล้วส่ งตัวแทนกลุ่ มเพื่อนาเสนอประเด็นปั ญหาของตนและคาตอบในกลุ่ ม ของตนให้ผูเ้ ข้าร่ วม
เสวนากลุ่มอื่นๆ และคณะผูว้ จิ ยั ได้รับทราบ
2) แนวปฏิบตั ิที่ดี ในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์
แนวการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วนโดยการบูรณาการ
ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนซึ่ งมีเรี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ไว้ในแผนเดียวกัน
โดยให้ผเู ้ รี ยนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สามารถเรี ยนร่ วมกันได้ในเวลา
เดียวกัน โดยใช้ผสู ้ อนคนเดียวกันซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาครู ไม่พอสอนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ประกอบด้วย
2.1) คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วนแบ่งเป็ น 6 ชุดคือ
2.1.1) ความหมายของเศษส่ วน
2.1.2) การเท่ากันของเศษส่ วนและการทาเศษส่ วนให้เท่ากัน
2.1.3) การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
2.1.4) เศษส่ วนอย่างต่า จานวนคละกับเศษส่ วน
2.1.5) การบวกและการลบเศษส่ วน
2.1.6) การคูณและการหารเศษส่ วน
2.2) คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วนประกอบด้วย
2.2.1) คาชี้แจงสาหรับครู
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2.2.2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 เรื่ อง
2.2.3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2.2.4) แบบบันทึกคะแนนการทากิจกรรม
2.2.5) ตารางเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในแต่ละตอน
2.2.6) ตารางบันทึกผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรวมคะแนนทั้ง 6 ตอน
2.3) สื่ อประกอบการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งสร้างจากโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad ทั้งหมด 11 แฟ้ ม
2.4) ใบกิจกรรม
3) แบบสอบถามเจตคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
โดยให้ผูเ้ รี ยนท า 2 ครั้ ง คื อก่ อนและหลังการจัดการเรี ย นการสอนด้วยแผนการ
จัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์แบบบูรณาการที่คณะผูว้ จิ ยั นาไปให้โรงเรี ยนใช้ ทั้งนี้ แบบสอบถามเจตคติ
มีจานวน 30 ข้อ โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยถื อเกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนน
ตัวเลือกของข้อคาถามประเภททางบวกและประเภททางลบดังนี้
ข้ อคาถามประเภททางบวก
Favorable Statement
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้
5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน

ข้ อคาถามประเภททางลบ
Unfavorable Statement
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้
5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1 คะแนน

กาหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชยั เสรี รัฐ (2530) ดังนี้
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 1.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.56 – 2.55 แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.56 – 3.55 แสดงว่ามีเจตคติปานกลางต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.56 – 4.55 แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
4.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
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4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยนและการทดสอบ
หลังเรี ยนจานวน 100 ข้อ
เรื่ อง
เรื่ องที่ 1 ความหมายของเศษส่ วน
เรื่ องที่ 2 การเท่ากันของเศษส่ วนและการทาเศษส่ วนให้เท่ากัน
เรื่ องที่ 3 การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
เรื่ องที่ 4 เศษส่ วนอย่างต่า จานวนคละกับเศษส่ วน
เรื่ องที่ 5 การบวกและการลบเศษส่ วน
เรื่ องที่ 6 การคูณและการหารเศษส่ วน

จานวนข้อ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
5
5
10
10
7
7
8
8
10
10
10
10

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยน ครู และผูบ้ ริ หารที่มีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วน จานวน 20 ข้อ
โดยใช้มาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ งมีตวั เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็ น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยนาค่าเฉลี่ ยที่คานวณได้ไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับคะเฉลี่ยกับ คะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด

การสร้ างเครื่องมือ
แนวปฏิบัติทดี่ ี ในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ตามหลักสู ตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อให้เข้าใจหลักการ จุดมุ่งหมาย
โครงสร้าง เนื้อหา และเวลาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทฤษฏีที่เกี่ยงข้อง
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2.1. ทักษะและกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้
2.2. การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณการ
2.3. การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั้น
3. รวบรวมข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกรอบรู ปแบบ
4. กาหนดกรอบรู ปแบบการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดี ในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์
ประกอบไปด้วย
1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) เนื้ อหา
4) กิจกรรม
5) สื่ อและสิ่ งเรี ยนรู ้
6) การวัดและประเมินผล
5. สร้างเอกสารประกอบรู ปแบบการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดี ในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
คณิ ตศาสตร์ และเครื่ องมือดาเนินการ

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) เปรี ยบเทียบความรู ้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
ที่จดั การเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์แบบบูรณาการเรื่ อง
เศษส่ วนโดยใช้ t – test (Dependent)
2) เปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ที่จดั การเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์แบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วนโดยใช้ t – test (Dependent)
3) หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ครู และ
ผูบ้ ริ หารที่มีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วน

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องผู้เ รี ย นระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและอ่างทองในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ อย่างยัง่ ยืน โดยการสร้างกิจกรรม
การเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนสาหรับให้โรงเรี ยน
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยนการทดสอบ
สอบหลังเรี ยน
ตอนที่ 4 วิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 5 วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อ
การวิจยั

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิจยั ที่ได้ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ ผลทีไ่ ด้ จากการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
ผลที่ได้จากการเสวนาทางวิชาการเมื่อวันที่ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการเสวนาทั้งหมด 65 คน แบ่ง
เป็ นกลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่มให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกันในประเด็นปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอนของ
แต่ละคนที่มีเกิดขึ้นสรุ ปเป็ นประเด็นของแต่ละกลุ่มแล้วนาเสนอต่อทุกคน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มระดม
สมองเพื่อหาแนวทางที่เป็ นไปได้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนาเสนออีกครั้ง
จากการเสวนาพบว่ามีประเด็นปั ญหาที่ได้รับการนาเสนอดังนี้
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สภาพปัญหาและความต้ องการ
1. ด้ านวิชาการ
1.1 ครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ ไม่ได้จบในสาขาคณิ ตศาสตร์ ทาให้บางหัวข้อไม่สามารถ
ถ่ายทอดเนื้ อหาให้นกั เรี ยนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้
1.2 มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่ องการเรี ยนการสอนเยอะทาให้เวลาเรี ยนไม่เพียงพอ
ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ไม่ครบตามเนื้ อหาของหลักสู ตร
1.3 ขาดแคลนสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยไม่
เพียงพอกับความต้องการและความจาเป็ นที่จะใช้เนื่องจากงบประมาณมีจากัด
1.4 ครู ขาดประสบการณ์ในการสร้าง/ใช้สื่อการเรี ยนการสอน และขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม
1.5 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า มีปัญหาการคิดวิเคราะห์และการคิด
คานวณ
1.6 จานวนนักเรี ยนมีนอ้ ยทาให้นกั เรี ยนขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
1.7 พื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยนแตกต่างกันทาให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ของครู มีความยุง่ ยาก
2. ด้ านบุคลากร
2.1 บุคลากรครู ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรื อวิชาที่ถนัดและครู ตอ้ งรับภาระหนัก
สอนหลายระดับ หลายรายวิชา
2.2 ครู ขาดขวัญและกาลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จึงทางานได้ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
2.3 บุคลากรมีการย้ายบ่อย ทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของงานที่ปฏิบตั ิ
2.4 ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน เช่น งานธุ รการ การเงินและพัสดุ
2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการเรี ยน
การสอน และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามีนอ้ ย
2.6 ในโรงเรี ยนมีครู ประจาชั้นไม่ครบชั้นทาให้ตอ้ งจัดการเรี ยนการสอนโดยการนา
นักเรี ยนที่ต่างระดับชั้นกันมาเรี ยนในห้องเดียวกัน
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3. ด้ านการบริหารจัดการ
3.1 จานวนนักเรี ยนต่ อห้องเรี ย น มี จานวนน้อย ไม่เพียงพอหรื อคุ ม้ ค่ าต่อการจัด
กิจกรรมเด็กในเขตบริ การไปเรี ยนที่โรงเรี ยนอื่น ที่เห็ นว่ามีความพร้ อมและมี
คุณภาพกว่า
3.2 ชุมชน ผูป้ กครอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน
ของโรงเรี ยน และการเรี ยนของบุตรหลานได้มากเท่าที่ควร
3.3 การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรี ยนที่ยา้ ยไปรับจ้างงานต่างพื้นที่ ทาให้
เกิดปั ญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของครู และโรงเรี ยน
3.4 ขาดงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานด้านอื่นๆ ของโรงเรี ยน
แนวทางการแก้ปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้นผูเ้ ข้าร่ วมเสวนาส่ วนใหญ่อยากให้คณะผูว้ ิจยั ช่ วยหา
แนวทางในการแก้ปัญหาให้เพราะทางโรงเรี ยนมีกิจกรรมเยอะมากและผูส้ อนไม่มีเวลามากพอที่จะ
หาแนวทางในการแก้ไขได้เต็มที่ แต่ถา้ ทางคณะผูว้ จิ ยั มีแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้ทางผูเ้ ข้าร่ วม
เสวนายินดีให้ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวทางที่คณะผูว้ จิ ยั นาเสนอ
โดยมีแนวทางในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วยการจัดกลุ่ม
เครื อข่ายการใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งด้านการบริ หารทัว่ ไป ด้านการบริ หาร
งานบุคคล ด้านการบริ หารวิชาการ และด้านการบริ หารงบประมาณ โดยยึดรู ปแบบการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนขนาดเล็กที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพโดยนานวัตกรรมด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีแนวทางดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ แบบคละชั้ น
แนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มี
ครู ผสู ้ อนไม่ครบชั้นได้ในระดับหนึ่ง โดยปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ การจัด
ชั้นเรี ยน แบบคละอายุ การรวมชั้นเรี ยนที่อายุใกล้เคียงกัน มีลกั ษณะเป็ นช่วงชั้น มีการปรับปรุ งและ
พัฒนา แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิด วิเคราะห์ สรุ ปความรู ้และสร้างองค์ความรู ้
จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง โดยอาศัยความร่ วมมือของ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูส้ อน
และชุมชน ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดทาโครงสร้างหลักสู ตร แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ตลอดปี และ
จัดทาแผนการจัด การเรี ยนรู ้แบบช่วงชั้น ตลอดปี จัดห้องเรี ยนเป็ นช่วงชั้นเป็ นหลัก ใช้ครู ปฏิบตั ิการ
สอน 1 – 2 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น ปรับปรุ งพัฒนาอาคารเรี ยน ห้องเรี ยนและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนตามแนวใหม่
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2. การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการไว้วา่ เป็ นการเชื่ อมโยงวิชาหรื อศาสตร์ ต่างๆ เข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวติ จริ งมากขึ้น ได้แก่
2.1 บูรณาการระหว่างความรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่งปั จจุบนั เนื้ อหาความรู ้มี
มากมายที่จะต้องเรี ยนรู ้หากไม่ใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยมาใช้จะทาให้เรี ยนรู ้ไม่ทนั ตามเวลาที่
กาหนดได้จึงต้องมีการนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ มาใช้ เช่น การสอนโดยวิธีการบอกเล่า ท่องจา
จะทาให้ได้ปริ มาณความรู ้หรื อเนื้ อหาสาระไม่เพียงพอกับสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้จึงต้องเลือกใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสม
2.2 บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู ้และทางจิตใจ การเรี ยนรู ้ที่ดีน้ นั ผูเ้ รี ยน
ต้องมีความอยากรู ้อยากเรี ยนด้วย ดังนั้น การให้ความสาคัญแก่เจตคติ ค่านิยม ความสนใจและ
สุ นทรี ยภาพแก่ผเู ้ รี ยนในการแสวงหาความรู ้ ก่อให้เกิดความซาบซึ้ งก่อนลงมือศึกษาซึ่ งเป็ นการจูใจ
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
2.3 บูรณาการระหว่างความรู ้และการกระทาการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาความรู ้สู่การ
ปฏิบตั ิได้น้ นั ถือเป็ นการดีมาก ดังนั้น การให้ความสาคัญระหว่างองค์ความรู ้ที่ศึกษากับการนาไป
ปฏิบตั ิจริ งโดยนาความรู ้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริ ง
2.4 บูรณาการระหว่างสิ่ งที่เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและชีวติ ประจาวัน การตระหนักถึง
ความ สาคัญแห่งคุณภาพชีวิตเมื่อผ่านการเรี ยนรู ้แล้วต้องมีความหมายและคุณค่าต่อชี วติ ของผูเ้ รี ยน
อย่างแท้จริ ง
2.5 บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู ้ เจตคติและการกระทาที่
เหมาะสม กับความต้องการ ความสนใจของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ งตอบสนองต่อคุณค่าในการ
ดารงชีวิตของผูเ้ รี ยน
3. โรงเรียนต้ นแบบ
โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีคุณภาพด้านการบริ หารจัดการ ด้านการจัดการเรี ยนรู้และด้าน
คุณภาพผูเ้ รี ยน ตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ที่ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษากาหนด รวมทั้งมี ความ
พร้ อ มที่ ส ามารถเป็ นโรงเรี ย นแกนน าและเป็ นแบบอย่ า งในการพัฒ นาและยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษา ในบริ บทของโรงเรี ยนขนาดเล็กได้ โดยใช้ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาด
เล็กสู่ โรงเรี ยนต้นแบบ ที่สามารถดาเนิ นการให้ครอบคลุ มทุกพื้นที่ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและกรอบความคิดในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ เนือ้ หาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
จากรายละเอียดเนื้ อหาวิชากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าเนื้ อหาแบ่งออกเป็ น 6 สาระ
การเรี ยนรู้ ได้แก่ สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต สาระที่
4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์ของแต่ละระดับชั้นแยกตามสาระการเรี ยนรู ้ดงั นี้ช้ นั
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสื อแสดงจานวนนับ ศู นย์ เศษส่ วน และทศนิ ยมหนึ่ งตาแหน่ งได้ พร้ อมทั้งสามารถ
เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจานวนนับและศูนย์ เปรี ยบเที ย บและเรี ยงลาดับ เศษส่ วนที่ มีตวั ส่ วน
เท่ากัน รวมทั้งเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมหนึ่งตาแหน่งได้
ในระดับชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 นักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้ เพิ่ มเติ มในส่ วนของเศษส่ วนแท้
เศษเกิ น จานวนคละ ทศนิ ย มไม่เ กิ น 2 ตาแหน่ ง เศษส่ ว นที่ เ ท่า กัน เศษส่ ว นอย่า งต่ า ค่า ประจา
หลัก ของเศษส่ ว นและทศนิ ยม การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย สาหรับในส่ วนของการเปรี ยบเทียบ
และเรี ยงลาดับเศษส่ วน จะเพิ่มกรณี ที่ตวั ส่ วนตัวหนึ่ งเป็ นพหุ คูณของอีกตัวหนึ่ ง การเขียนเศษส่ วนที่
ตัวส่ วนเป็ นตัวประกอบของ 10 และ 100 ในรู ปทศนิ ยมและร้อยละ การเขียนร้อยละในรู ปเศษส่ วน
และทศนิยม การเขียนทศนิยมในรู ปร้อยละ
สาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เนื้อหายังคงเป็ นเรื่ องเดิมแต่เพิม่ เรื่ องของเศษส่ วน
เป็ นกรณี ทวั่ ไปและเพิ่มทศนิ ยมเป็ นสามตาแหน่ง
สาระที่ 2 การวัด
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ต้องสามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว
น้ าหนัก ปริ มาตรหรื อความจุ และเวลาได้ หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉากได้ บอกเวลาบนหน้าปั ด
นาฬิ กา อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลาได้ คาดคะเนความยาว น้ าหนัก ปริ มาตร
หรื อความจุ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ต้องสามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด
ปริ มาตร หรื อความจุ หาความยาวรอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยม รู ปสามเหลี่ยม หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
และรู ปสามเหลี่ยม วัดขนาดของมุม หาปริ มาตรหรื อความจุของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ต้องสามารถอธิ บายเส้นทางหรื อบอกตาแหน่ งของสิ่ ง
ต่างๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริ ง จากรู ปภาพ แผนที่ และแผนผัง หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ ยม

58

โดยใช้ความยาวของด้าน โดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม หาความยาวรอบรู ปวงกลมหรื อความยาว
รอบวง หาพื้นที่ของรู ปวงกลม
สาระที่ 3 เรขาคณิต
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ต้องสามารถบอกชนิดของมุม ชื่ อมุมส่ วนประกอบของ
มุม และเขียนสัญลักษณ์ บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งสามารถใช้
สัญลักษณ์แสดงการขนาน บอกส่ วนประกอบของรู ปวงกลม บอกได้วา่ รู ปใดหรื อส่ วนใดของสิ่ งของ
มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก และจาแนกได้วา่ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า รู ป
เรขาคณิ ตสองมิติรูปใดเป็ นรู ปที่มีแกนสมมาตร และบอกจานวนแกนสมมาตร
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ต้องสามารถบอกลักษณะและจาแนกรู ปเรขาคณิ ตสาม
มิติชนิดต่างๆ ลักษณะ ความสัมพันธ์และจาแนกรู ปสี่ เหลี่ยมชนิ ดต่าง ๆ ส่ วนประกอบความสัมพันธ์
และจาแนกรู ปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ต้องสามารถบอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่เป็ นส่ วน
ประกอบของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติบอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยมชนิดต่างๆ บอกได้วา่
เส้นตรงคู่ใดขนานกัน
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ต้องสามารถบอกจานวนและความสัมพันธ์ใน
แบบรู ปของจานวนที่เพิม่ ขึ้นหรื อลดลงทีละเท่ากัน บอกรู ปและความสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที่
กาหนดให้ ซึ่ งเป็ นเช่นเดียวกับในระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 แต่มีการเพิ่มความซับซ้อนขึ้น ส่ วน
ในระดับชั้น ป.6 นักเรี ยนต้องสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป เขียนสมการจากสถานการณ์หรื อ
ปั ญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคาตอบ
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ต้องมีความรู้เรื่ องรวบรวมและจาแนกข้อมูล สามารถอ่าน
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง เมื่ออยูช่ ้ นั
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จะเพิ่มการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจานวน อ่านข้อมูลจาก
แผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ นอกจากนี้ยงั ต้องสามารถบอกได้วา่ เหตุการณ์ที่กาหนดให้น้ นั เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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สาหรับชั้น ป.6 เป็ นการอ่านและเขียนข้อมูลสาหรับกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม
อธิ บายเหตุการณ์โดยใช้คาที่มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้น
หรื อไม่ก็ได้ และไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เป็ นการใช้วธิ ี การที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมให้เหตุผล
ประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรม ปั ญหา สถานการณ์ที่เสริ มสร้างทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ในขณะที่จดั การเรี ยนการสอนในสาระอื่นๆ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิบัติทดี่ ี ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและการ
ทดสอบ หลังเรียน เสนอเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย  X  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และค่า
t – test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ผลปรากฏดังตาราง
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

X

S .D.

t – test

29.92
36.87

2.77
3.92

1.78

จากตารางพบว่าหลังจากจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีแล้วนักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ แบบสอบถามเจตคติทมี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์
วิเคราะห์การตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โดยให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง คือก่อนการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีและหลังการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดี เสนอเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ ย  X 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลปรากฏดังตาราง
วิเคราะห์ แบบสอบถามเจตคติทมี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อให้ นักเรียนทาก่อนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปฏิบัติทดี่ ี
1. ด้ านความคิดในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ
01
02
03
04
05
06
07

ข้อความ
การบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์ เข้าใจยาก
วิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่มีความจาเป็ นในชีวิตประจาวัน
ฉันคิดว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ เรี ยนรู ้และเข้าใจได้ง่าย
วิชาคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญต่อการเรี ยนวิชาอื่น ๆ
เมื่อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ แล้วทาให้เกิดความสับสน
โจทย์คณิ ตศาสตร์ มีความเข้าใจง่ายเป็ นลาดับขั้น
วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีเนื้อหายุง่ ยากและยากที่
จะเข้าใจ
รวม

X

S .D.

2.52
3.23
2.56
3.56
2.64
3.54
2.65

0.94
0.85
0.78
0.92
0.88
0.76
0.97

2.93

0.89

ระดับ
ไม่ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบว่าด้านความคิดในวิชาคณิ ตศาสตร์ นกั เรี ยนมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ยงั
ไม่ดีนกั โดยค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.93 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์ เข้าใจยาก มี
คะแนน 2.52 และมีคะแนนมากสุ ดคือวิชาคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญต่อการเรี ยนวิชาอื่นๆมีคะแนน
ได้ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.56
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2. ด้ านความรู้ สึกในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความ
ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้ทาโจทย์คณิ ตศาสตร์
ฉันรู้สึกสนใจวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันรู้สึกชอบเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ มากกว่าวิชาอื่นๆ
ฉันรู ้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันรู ้สึกสนุกสนานเมื่อได้ทากิจกรรมวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันสบายใจที่วนั นี้ไม่มีเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เมื่อฉันเรี ยนคณิ ตศาสตร์แล้วจะรู้สึกเครี ยด
ฉันรู้สึกพอใจที่ได้ทาการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันไม่สนใจที่จะทาการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์
รวม

X

S .D.

3.24
3.31
3.91
2.43
2.49
3.45
1.65
2.24
2.87
3.42
2.89

0.98
0.86
0.79
0.77
0.82
0.95
0.75
0.84
1.12
0.98
0.88

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบว่าด้านความรู้สึกในวิชาคณิ ตศาสตร์ นกั เรี ยนมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ยงั
ไม่ดีนกั โดยค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.89 ส่ วนข้อที่มีคะแนนต่าสุ ดคือ เมื่อฉันสบายใจที่วนั นี้ ไม่มีเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 1.65 และมีคะแนนมากสุ ดคือฉันรู้สึกสนใจวิชาคณิ ตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.91
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3. ด้ านแนวโน้ มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11

ข้อความ
ฉันตั้งใจเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันคุยกับเพื่อนในเวลาเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องทาแบบฝึ กหัด
ฉันทาการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง
ฉันลอกการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์จากเพื่อนเมื่อใกล้ถึง
เวลาส่ ง
ฉันทบทวนบทเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์สม่าเสมอ
เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะนาแบบฝึ กหัดวิชา
คณิ ตศาสตร์มาฝึ กฝน
เมื่อครู ให้ทาฉันต้องฝื นใจทาแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์
ฉันไม่อยากมาโรงเรี ยนเมื่อวันนั้นมีเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์
ฉันมักง่วงนอนเมื่อนัง่ เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์

X

S .D.

4.12
3.98
3.24
3.47
3.64

0.98
1.07
0.98
0.87
1.11

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

3.48
3.28

1.04
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง

3.40
3.57

1.26
1.09

ปานกลาง
ดี

2.95
3.51

0.97
0.89

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบว่าด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในวิชาคณิ ตศาสตร์ นกั เรี ยนมีเจตคติ
ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ยงั ไม่ดีนกั โดยค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.51 ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ มีคะแนน 2.52
และมีคะแนนมากสุ ดคือวิชาคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญต่อการเรี ยนวิชาอื่นๆ มีคะแนนได้ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.56
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วิเคราะห์ แบบสอบถามเจตคติทมี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อให้ นักเรียนทาหลังจากใช้ วธิ ีการ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติทดี่ ี
1. ด้ านความคิดในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ
01
02
03
04
05
06
07

ข้อความ
การบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์ เข้าใจยาก
วิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่มีความจาเป็ นในชีวิตประจาวัน
ฉันคิดว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ เรี ยนรู ้และเข้าใจได้ง่าย
วิชาคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญต่อการเรี ยนวิชาอื่น ๆ
เมื่อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ แล้วทาให้เกิดความสับสน
โจทย์คณิ ตศาสตร์ มีความเข้าใจง่ายเป็ นลาดับขั้น
วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีเนื้อหายุง่ ยากและยากที่
จะเข้าใจ
รวม

X

S .D.

3.57
4.23
3.61
3.59
3.52
3.58
3.55

0.89
0.91
0.87
0.92
0.89
0.97
0.91

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

3.63

0.90

ดี

X

S .D.

4.15
4.54
4.52
3.42
3.87
3.96
4.65
4.45
3.78
3.42
4.05

0.87
0.94
0.97
1.25
0.99
0.97
0.86
0.96
0.92
1.22
0.98

ระดับ
ดี

2. ด้ านความรู้ สึกในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความ
ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้ทาโจทย์คณิ ตศาสตร์
ฉันรู้สึกสนใจวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันรู้สึกชอบเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ มากกว่าวิชาอื่นๆ
ฉันรู ้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันรู ้สึกสนุกสนานเมื่อได้ทากิจกรรมวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันสบายใจที่วนั นี้ไม่มีเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เมื่อฉันเรี ยนคณิ ตศาสตร์แล้วจะรู้สึกเครี ยด
ฉันรู้สึกพอใจที่ได้ทาการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันไม่สนใจที่จะทาการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์
รวม

ดี
ดี

ปานกลาง
ดี
ดี

ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
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3. ด้ านแนวโน้ มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมในวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความ
ฉันตั้งใจเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ฉันคุยกับเพื่อนในเวลาเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องทาแบบฝึ กหัด
ฉันทาการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเอง
ฉันลอกการบ้านวิชาคณิ ตศาสตร์จากเพื่อนเมื่อใกล้ถึง
เวลาส่ ง
ฉันทบทวนบทเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์สม่าเสมอ
เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันจะนาแบบฝึ กหัดวิชา
คณิ ตศาสตร์มาฝึ กฝน
เมื่อครู ให้ทาฉันต้องฝื นใจทาแบบฝึ กหัดคณิ ตศาสตร์
ฉันไม่อยากมาโรงเรี ยนเมื่อวันนั้นมีเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์
ฉันมักง่วงนอนเมื่อนัง่ เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
รวม

X

S .D.

4.61
4.38
4.64
3.97
3.92

0.98
1.07
0.98
0.87
1.11

ระดับ
ดี
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดี

3.78
3.98

1.04
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง

4.24
4.61

1.26
1.09

ปานกลาง
ดี

3.89
4.19

0.97
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่นกั เรี ยนมีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่ดีข้ ึนจาก
ก่อนหน้าที่จะได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
ทั้ง 3 ด้านอยูท่ ี่ 3.63 , 4.05 และ 4.19 ตามลาดับ
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรียน ครู และผู้บริหาร ทีม่ ีต่อ
การจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบัติทดี่ ี
ข้อ

ข้อความ

X

S .D.

01
02
03
04

ทาให้นกั เรี ยนมีความสนุกสนานกับการเรี ยน
ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นหลังการเรี ยน
ทาให้นกั เรี ยนชอบเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น
ทาให้นกั เรี ยนสามารถฝึ กทักษะและทบทวนเนื้อหา
ได้ดี
ทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนตลอดเวลา
ทาให้นกั เรี ยนมีอิสระในการคิดและตัดสิ นใจมาก
ยิง่ ขึ้น
ทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดี
ทาให้นกั เรี ยนได้รับการกระตุน้ การเรี ยนรู้จาก
สมาชิกกลุ่ม
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้มีการคิดวิเคราะห์ทา้ ทาย
ความสามารถของนักเรี ยน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการร่ วมระดมความคิดของ
สมาชิกกลุ่ม
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น
นักเรี ยนสนุกสนานและได้รับความรู้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ครู แจ้งไว้ก่อนเรี ยน

4.20
4.15
3.45
3.56
3.26

0.98
0.94
0.85
0.97
1.06

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

4.58
3.35

1.04
0.88

มากที่สุด
ปานกลาง

3.41
4.35

1.26
1.09

ปานกลาง
มาก

3.97

0.97

มาก

3.64

1.08

มาก

3.92

0.98

มาก

3.89

1.15

มาก

3.97
4.26

1.03
0.95

มาก
มาก

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
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ข้อ

ข้อความ

16 มีการเรี ยงลาดับเนื้อหา ใช้คาอธิบายที่ชดั เจนเข้าใจ
ง่าย
17 นักเรี ยนชอบที่เนื้ อหาเรื่ อง การบวก ลบ คูณ และหาร
เศษส่ วน สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
18 นักเรี ยนชอบที่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้ งและ
ครอบคลุมมากขึ้น
19 เข้าใจเนื้ อเรื่ องที่เรี ยนได้ดีและเป็ นรู ปธรรมมาก
ยิง่ ขึ้น
20 มีการวัดผลที่ครอบคลุมเนื้ อหาการเรี ยนรู ้
รวม

X

S .D.

4.23

0.97

ระดับความพึง
พอใจ
มาก

3.97

1.03

มาก

3.41

1.14

ปานกลาง

3.83

0.86

มาก

4.11
3.86

0.95
1.10

มาก
มาก

จากตารางผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล พบว่ามีค่าเฉลี่ ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัด
จัดการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ โดยที่ค่าเฉลี่ ยรวมคื อ X  3.86 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.10 โดยเรื่ องที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีช่วยทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนตลอดเวลาโดยมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4.58

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ของผูเ้ รี ยนระดับประถม
ศึกษาปี ที่ 4 – 6 ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและอ่างทองในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ อย่างยัง่ ยืน โดยการสร้างกิจกรรม การเรี ยนรู ้รายวิชา
คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนสาหรับให้โรงเรี ยนนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรี ยนการสอน และเพื่อวัดเจตคติที่ผเู ้ รี ยนมีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง
ส่ วนหนึ่ งของการสร้ างใช้ขอ้ มูลจากการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการโดยเชิ ญครู ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ในโรงเรี ยนขนาดเล็กของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและอ่างทอง
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ตามแนวคิดของการ
จัดการความรู้ และเครื่ องมือสาหรับจัดเก็บข้อมูลดังนี้
1) แนวปฏิบตั ิที่ดี ในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ประกอบด้วย
1.1) คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วนแบ่งเป็ น 6 ชุดคือ
1.1.1) ความหมายของเศษส่ วน
1.1.2) การเท่ากันของเศษส่ วนและการทาเศษส่ วนให้เท่ากัน
1.1.3) การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
1.1.4) เศษส่ วนอย่างต่า จานวนคละกับเศษส่ วน
1.1.5) การบวกและการลบเศษส่ วน
1.1.6) การคูณและการหารเศษส่ วน
1.2) คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วนประกอบด้วย
1.2.1) คาชี้แจงสาหรับครู
1.2.2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 เรื่ อง
1.2.3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
1.2.4) แบบบันทึกคะแนนการทากิจกรรม
1.2.5) ตารางเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในแต่ละตอน
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1.2.6) ตารางบันทึกผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรวมคะแนนทั้ง 6 ตอน
1.3) สื่ อประกอบการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งสร้างจากโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad ทั้งหมด 11 แฟ้ ม
1.4) ใบกิจกรรม
2) แบบสอบถามเจตคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
โดยให้ผูเ้ รี ย นทา 2 ครั้ ง คื อก่ อนและหลัง การจัดการเรี ยนการสอนด้วยแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการที่ คณะผูว้ ิจยั นาไปให้โรงเรี ยนใช้ ทั้งนี้ แบบสอบถามเจตคติ มี
จานวน 30 ข้อ โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยถื อเกณฑ์น้ าหนัก ในการให้ค ะแนน
ตัวเลือกของข้อคาถามประเภททางบวกและประเภททางลบดังนี้
ข้ อคาถามประเภททางบวก
Favorable Statement
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้
5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน

ข้ อคาถามประเภททางลบ
Unfavorable Statement
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้
5 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1 คะแนน

กาหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชยั เสรี รัฐ (2530) ดังนี้
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า
1.55 แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
1.56 – 2.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
2.56 – 3.55
แสดงว่ามีเจตคติปานกลางต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
3.56 – 4.55
แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.55 แสดงว่ามีเจตคติที่ดีอย่างมากต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
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3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยนและการทดสอบ
หลังเรี ยนจานวน 100 ข้อ
จานวนข้อ
เรื่ อง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
เรื่ องที่ 1 ความหมายของเศษส่ วน
5
5
เรื่ องที่ 2 การเท่ากันของเศษส่ วนและการทาเศษส่ วนให้เท่ากัน
10
10
เรื่ องที่ 3 การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
7
7
เรื่ องที่ 4 เศษส่ วนอย่างต่า จานวนคละกับเศษส่ วน
8
8
เรื่ องที่ 5 การบวกและการลบเศษส่ วน
10
10
เรื่ องที่ 6 การคูณและการหารเศษส่ วน
10
10
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยน ครู และผูบ้ ริ หารที่มีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ แบบบูรณาการเรื่ องเศษส่ วน จานวน 20 ข้อ
โดยใช้มาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ งมีตวั เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็ น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยนาค่าเฉลี่ ยที่คานวณได้ไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับคะเฉลี่ยกับ คะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เมื่อจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
ปฏิ บตั ิที่ดี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ระหว่างการทดสอบก่อนเรี ยน
และการทดสอบ หลังเรี ยน เสนอเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าที
2. วิเคราะห์การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 โดยให้นกั เรี ยนตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง คือก่อนการ
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จัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีและหลังการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดี เสนอเป็ นค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อการ
จัดรู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวปฏิ บตั ิ ที่ ดี เสนอเป็ นค่ าคะแนนเฉลี่ ย ค่ า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการทดลองการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชาคณิ ตศาสตร์สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ปรากฏผลดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
2) นักเรี ยนมีเจตคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ดีข้ ึนหลังจากได้เข้าเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
3) มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่ดี อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเมื่อจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิ บตั ิที่ดีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู ง
กว่าผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน ทั้งนี้เพราะการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวปฏิบตั ิที่ดีนานักเรี ยนชั้น ป.4
– ป.6 มาเรี ยนรวมในห้องเดี ยวกันแล้วแบ่งกลุ่มซึ่ งในกลุ่มจะมีนกั เรี ยนทั้ง 3 ระดับคอยช่ วยเหลื อ
แนะนากันตามหลักการสอนแบบคละชั้นซึ่ งเป็ นรู ปแบบการสอนที่ช่วยเสริ มสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน การมี นกั เรี ยนแต่ละชั้นจานวนน้อยทาให้บรรยากาศในห้องเรี ยนดูเหงาๆ ไม่
สนุกสนาน การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มทาให้บรรยากาศการเรี ยนดีข้ ึน
การให้เด็กช่วยกันคิดเป็ นการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้
อย่างมีความสุ ขตามลักษณะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่แตกต่างกัน สามารถปลูกฝังความรักซึ่ งกันและ
กันระหว่างครู กบั นักเรี ยนและนักเรี ยนกับนักเรี ยน สามารถทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ยากให้เป็ นง่าย

71

ได้ช่วยให้นกั เรี ยนมัน่ ใจในตนเองทาให้เกิดการยอมรับซึ่ งกันและกัน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้นด้วย
การแบ่งกลุ่มให้นกั เรี ยนช่วยกันเหลือกันในขณะเรี ยน จะทาให้สมาชิ กในกลุ่มช่ วยกันใน
การทางาน เช่น เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดในกลุ่มไม่เข้าใจ สมาชิ กในกลุ่มก็จะอธิ บายและช่วยเหลือ
เพื่อให้เข้าใจ การถามตอบในกลุ่มเล็กๆ จะทาให้นักเรี ยนไม่รู้สึกอายและนักเรี ยนสามารถเข้าใจ
ภาษาที่เพื่อนอธิ บายได้ดีกว่าการเรี ยนจากครู เพราะภาษาที่นกั เรี ยนใช้สื่อสารกันนั้นสื่ อความเข้าใจ
ได้ดีและเหมาะสม เนื่ องจากวัยของนักเรี ยนใกล้เคียงกันมากกว่าวัยของครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนที่
อธิ บายและช่ วยเหลื อเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้ นเป็ นการเพิ่มพูนความชานาญให้กบั ตนเองอีกด้วย ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการเรี ยนด้วย
กิ จกรรมท้าทายที่ให้ไว้ในวันแรกของการเรี ยนเพื่อให้นักเรี ยนรู ้ ว่าเมื่ อเรี ยนจบเนื้ อหา ที่
กาหนดในแต่ละช่วงแล้วต้องตอบทากิจกรรมท้าทายที่ครู ให้ไว้ในวันแรกของการเรี ยนทาให้ผเู ้ รี ยน
ตั้งใจศึกษาหาความรู ้เพื่อแก้ปัญหาที่ครู ได้เริ่ มไว้
หลังจากเข้าร่ วมการเรี ยนรู้โดยใช้แนวการปฏิบตั ิที่ดี พบว่านักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่
ผูว้ จิ ยั กาหนด แสดงให้เห็นว่าแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาเจตคติ
ของผูเ้ รี ยน ที่เป็ นไปดังนั้นเพราะแนวปฏิ บตั ิ ที่ได้นามาใช้น้ ี มีกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยเร้ าความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ได้แก่การใช้กิจกรรมกลุ่มในการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการสอนจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็ นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนที่ บู รณาการคณิ ตศาสตร์ เข้า กับ สิ่ ง รอบตัวในชี วิต ประจาวันซึ่ ง เป็ นการเชื่ อมโยง
คณิ ตศาสตร์เข้ากับชีวติ ประจาวัน
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางการปฏิบตั ิที่
ดีอยูใ่ นระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ จากเดิมที่แต่หอ้ งแยกกันเรี ยนทาให้มีจานวนเพื่อนในห้องเรี ยนน้อย
บรรยากาศในห้องเรี ยนดูเหงาๆ ไม่มีแรงจูงใจหรื อแรงกระตุน้ ให้เกิดความอยากเรี ยน เมื่อได้มาเรี ยน
รวมกันทั้ง 3 ห้อง ทาให้มีเพื่อนเรี ยนสามารถทากิจกรรมกลุ่มได้ แม้ระดับการเรี ยนต่างกันแต่เนื้ อหา
ที่จดั สามารถทาให้ทุกคนเรี ยนรู ้ ไปพร้ อมกันได้ การใช้สื่อการสอนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ ง
ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนขึ้น เปลี่ยนคณิ ตศาสตร์ ที่น่าเบื่อให้ดูแปลกใหม่ทา
ให้ผูอ้ ยากรู ้ ว่า ในวันต่ อๆ ไปจะมี เรื่ องราวใดมาให้ได้เรี ยนรู ้ กนั ท าให้ผูเ้ รี ย นมี ความสุ ขและมี
บรรยากาศทางการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนรู ้สุกมีความสนุ กและสบายใจ ช่วยให้นกั เรี ยนที่อ่าน
หนังสื อไม่คล่องหรื อไม่เข้าใจได้มีความเข้าใจได้และเมื่อเรี ยนรู ้ร่วมกันจึงทาให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวมี
เพื่อนคู่คิด มีส่วนเติมเต็ม ความรู ้และสร้างความอบอุ่น ความผูกพันต่อกัน นักเรี ยนมีพฤติกรรมอยู่
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ร่ วมกันอย่างมีความสุ ข มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาสมาชิ กในกลุ่ม ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปั ญหายิ่ง
ไปกว่านั้น ยังได้รับการเสริ มแรงจากครู สร้างความมัน่ ใจและความคาดหวังต่อความสาเร็ จของการ
เรี ยน อี ก ประการหนึ่ ง นัก เรี ย นได้เปลี่ ย นคู่ การเรี ยนไปไม่ ซ้ า จึ ง เกิ ดความไม่ จาเจในการท างาน
ร่ วมกัน เกิดความเป็ นพวกเดียวกัน เพราะการทากิจกรรมร่ วมกันนั้นมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน ฝึ กการ
มีน้ าใจช่วยเหลือผูท้ ี่เรี ยนรู ้ชา้ ให้มีความสุ ขในการเรี ยนมากขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก นี้ พฒั นา
ขึ้นโดยการบูรณาการเนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่นกั เรี ยนต้องเรี ยนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยตั้งแต่เดิมนั้นจะแบ่งเนื้ อหาแยกกันเรี ยน
ในแต่ละชั้นโดยที่เมื่อเรี ยนเรื่ องหนึ่ งในระดับชั้นหนึ่ งแล้วต้องให้ผ่านไปอย่างน้อยอีก 1 ภาคเรี ยน
จึงมาเรี ยนต่อเรื่ องเดิ มในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่ งจะเกิ ดปั ญหาว่าผูเ้ รี ยนได้ลืมเนื้ อหาเดิ มไปแล้วจึง
ต้องมาเริ่ มทบทวนใหม่ ซึ่ งบางครั้งเหมือนกับการสอนเรื่ องเดิมอีกครั้ง ทาให้การเรี ยนไม่ไปถึงไหน
ไม่สามารถสอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้ในระยะเวลาที่วางแผนการสอนไว้แต่เดิม
แต่ถา้ เราสามารถจัดวางเนื้อหาและกิจกรรมอย่างเหมาะสมแล้วเราสามารถสอนเนื้ อหาเหล่านี้
ได้พร้อมๆ กันทั้ง 3 ชั้นปี ในเวลาเดียวกันและเรี ยนเพียง 1 ครั้งตลอด 3 ปี ซึ่ งถ้าทาเช่นนั้นได้จะเป็ น
การลดภาระงานการสอนของครู ลงอันเป็ นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ก แต่การที่จะ
ทาเช่นนี้ได้จะต้องวิเคราะห์เนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 3 ระดับชั้นทั้งหมดและวางแผนการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้งหมดสาหรับนักเรี ยนที่เริ่ มขึ้นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนคละชั้นเข้ามาช่วย แน่นอนว่าเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ หาร ผูป้ กครองและ ครู ตอ้ งทาความเข้าใจให้
ตรงกันเพราะเนื้ อหาการเรี ยนจะไม่สามารถวัดเป็ นระดับชั้นได้แต่จะต้องวัดเมื่อเรี ยนตลอด 3 ปี ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ยากที่จะสามารถทาเช่นนั้น
ดังนั้นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถนาแนวปฏิ บตั ิน้ ี ไปใช้ได้คือในชัว่ โมงกิ จกรรมหรื อ
ชัว่ โมงการสอนซ่อมเสริ มซึ่ งสามารถจัดให้นกั เรี ยนทั้งสามชั้นปี มาเรี ยนรวมกันได้
หรื อในอีกสถานการณ์ที่สามารถทาได้คือจัดเวลาเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 4 – 6 ให้ตรงกันแล้วให้นกั เรี ยนนัง่ เรี ยนด้วยกันเรี ยนเรื่ องเดี ยวกันแต่ให้ทากิ จกรรมและ
วัดผลสัมฤทธิ์ เฉพาะในระดับที่ตนเองควรรู ้
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การทาวิจยั ลักษณะนี้ไม่เหมาะสมและได้ประโยชน์นอ้ ยเนื่องจากเป็ นการทาในช่วงระยะเวลา
สั้นที่ใช้เวลากับนักเรี ยนไม่นานและทาในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างมีหลายโรงเรี ยนและนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 ได้รับสิ่ งที่เคยเรี ยนมาแล้ว (แต่ก็สามารถเพิ่มเติมได้ในส่ วนที่เป็ นเนื้ อหา
ในระดับชั้นของตัวเอง) มีแต่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
สิ่ งที่ควรทาสาหรับการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนขนาดเล็กคือการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั้นโดยการทาการทดลองเพียง 1 โรงเรี ยนแล้วใช้ระยะเวลาต่อเนื่ อง
เป็ นปี เช่น การจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชั้นที่บูรณาการเนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษา
ปี ที่ 4 – 6 เข้าด้วยกันแล้วเรี ยนให้ครบตามที่หลักสู ตรต้องการโดยใช้เวลาเรี ยนเพียง 1 – 2 ปี ส่ วน
เวลาที่เหลือให้บูรณาการเข้ากับวิชาอื่นในลักษณะของการนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในวิชา
นั้นๆ ซึ่ งเป็ นการฝึ กการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ในชี วติ ประจาวัน หรื อใช้หลักการของ STEM โดย
การใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
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