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ค ำน ำ 
 
งานวิจยัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง

และเหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน โรงเรียนและชุมชนทอ้งถ่ิน โดยท่ีครูผูส้อนไม่ตอ้งส้ินเปลือง
เวลาและงบประมาณในการสร้างหรือเตรียมส่ือการสอนและแนวทางการจดักิจกรรมการสอน ด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณและบุคลากรจ ากดั การ
พฒันาด้านต่างๆ เป็นไปไดย้าก อีกทั้งสภาพผูเ้รียนไม่มีความพร้อม ไม่มีความกระตือรือร้นหรือ
ความตั้ง สนใจในการเรียน โดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเช่ือว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียากต่อความเข้าใจท าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียนในแต่ละชั้นปี 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี ให้ความร่วมมือในด้านการ
ประสานงานและการด าเนินการวิจยัด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และขอขอบคุณครู นกัเรียนและผูบ้ริหารโรงเรียนทุก
ท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัดว้ยดี 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
สังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากความเจริญกา้วหน้าของ

วิทยาการต่างๆ แนวโน้มของสังคมในอนาคตเป็นสังคมท่ีใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็น
สังคมสารสนเทศมากข้ึน ระบบการศึกษาเป็นการเตรียมคนส าหรับสังคมในอนาคต จะตอ้งเตรียมคน
ให้เป็นผู ้ท่ีมีความรู้ความสามารถรู้จัก ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและหลากหลาย รู้จกัคิด วิเคราะห์ ให้เหตุผลและแกปั้ญหา
ได้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จกัเลือกรับวิทยาการต่างๆ อีกทั้งยงัมุ่งพฒันา
พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างานละการอยูร่่วมกนั รู้จกัการช่วยเหลือ เก้ือกูลประโยชน์
แก่กนัโดยไม่เห็นแก่ตวั มีความสามารถและทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2535: 8-9, อา้งอิงจาก การเปรียบเทียบความ สามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์สู่โลกจริงของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบปฏิบติัการกบัการสอนแบบปกติ นางสาวทุติยา จนัทร์
ปลอด)   

สมาคมศึกษานิเทศก์คณิตศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา (The National Council of Supervisors of 
Mathematics [NCSM]) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบันกัเรียนท่ีจะเติบโตไปสู่สังคมข่าวสารวา่ จะตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการ
ใหเ้หตุผลและความสามารถในการส่ือสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ NCSM. 1989: 471) ทั้งน้ีเพราะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนได้พฒันาศกัยภาพในการวิเคราะห์ และเป็นเคร่ือง
ประยุกต์ศกัยภาพเหล่านั้นไปสู่สถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหาช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ขอ้เท็จจริง 
ทกัษะ มโนมติและหลกัการต่างๆ โดยการแสดงการประยุกต์ใช้ในคณิตศาสตร์และท่ีสัมพนัธ์กบั
สาขาอ่ืนๆ และความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สามารถถ่ายโยงไปสู่การแกปั้ญหา
ทัว่ๆ ไปได ้(Bell. 1978: 311) 

(อา้งอิงจาก การเปรียบเทียบความ สามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ และความสามารถใน
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์สู่โลกจริงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบ
ปฏิบติัการกบัการสอนแบบปกติ นางสาวทุติยา จนัทร์ปลอด)   

ประเทศไทยเร่ิมมีการใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นบทบญัญติัท่ีให้
ทิศทาง การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีชดัเจน แต่นบัจากท่ีมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา 
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แห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ 10 ปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ยงั
พบวา่มีปัญหาดา้นวิกฤตคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นปัญหาส าคญัต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึง
ปัจจุบนั คะแนนจากการประเมิน ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติช้ีว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนทุกชั้นปี ในช่วงระยะเวลา ท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑ์ต ่าทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ 
ท่ีค่าเฉล่ียของผลการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ท่ีมีคะแนนสอบต ่ากวา่
ร้อยละ 50 ทั้งสามชั้นปีมาโดยต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของนางพรนิภา ลิมปพยอม อดีต
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวดัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2547 ระดบัช่วงชั้นท่ี 2, 3 และ 4 ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 ไวว้า่ “วิชาคณิตศาสตร์
มีอตัราส่วนท่ีควรปรับปรุงกวา่วชิาอ่ืน” (พรนิภา ลิมปพยอม, 2547: 24) (อา้งอิงจาก การเปรียบเทียบ
ความ สามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์สู่โลก
จริงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบปฏิบติัการกับการสอนแบบปกติ 
นางสาวทุติยา จนัทร์ปลอด)  

 แต่ส่ิงท่ีเป็นไปในปัจจุบนัน้ียงัพบวา่ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ยงัคงไม่ไดรั้บ
การปรับปรุงหรือมีการปรับปรุงน้อยมากเพราะค่าเฉล่ียของผลการทดสอบแบบทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติในรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีปรากฏใน 3 ปีล่าสุด ปรากฏผลคะแนนสอบ
จาก 100 คะแนนเป็นดงัน้ีคือ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์รมหาชน))  

 

ระดบัชั้น 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 43.76 35.88 34.85 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 32.636 26.04 24.18 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 35.978 28.55 14.99 

 

จะเห็นว่าทุกระดบัชั้นคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่า 50 คะแนนและมีแนวโนม้ลดลงอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้ง 3 ปี และถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่าคะแนนของคนท่ีได้สูงสุดคือ 100 
คะแนน และคนท่ีไดค้ะแนนต ่าสุดคือ 0 คะแนนยิ่งยืนยนัถึงความแตกต่างของโอกาสทางการศึกษา
อยา่งชดัเจน 

ส าหรับคะแนนสอบแยกตามจงัหวดัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัอ่างทองก็ไม่
แตกต่างจากในระดบัประเทศและท่ีส าคญัคือคะแนนเฉล่ียของทั้งสองจงัหวดัต ่ากว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ ตามท่ีปรากฏดงัตาราง (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์รมหาชน)) 
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ระดบัชั้น 
ปีการศึกษา 

2552 2553 
อยธุยา อ่างทอง อยธุยา อ่างทอง 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 34.14 35.32 33.99 32.71 
มธัยมศึกษาปีท่ี3 24.65 23.75 23.08 22.48 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 28.30 27.78 14.18 13.78 

 
 

ส าหรับในรายวชิาคณิตศาสตร์นั้นเป้าหมายของการสอนคณิตศาสตร์นั้นก็เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นผูท่ี้มีความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้น
ชีวติจริงได ้ทั้งในการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู้ต่อไป แต่ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงจะเป็นปัญหาท่ี
มีความซับซ้อนท่ีตอ้งใช้ความรู้ท่ีมากกว่าทกัษะการคิดค านวณ การพฒันาทกัษะท่ีปราศจากการ
ประยุกตใ์ช ้และการจดจ ากฏเกณฑ์ ต่างๆ โดยปราศจากความเขา้ใจ ไม่เพียงพอท่ีจะน าความรู้ไปใช้
แกปั้ญหาได ้ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจวา่ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ี น่าเบ่ือและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดย้าก ดงันั้นจุดเนน้ของการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนจากท่ีเนน้การจดจ าขอ้มูล ทกัษะ
พื้นฐานเป็นการพฒันาให้ผูเ้รียนได้มีความเขา้ใจในหลกัการทางคณิตศาสตร์ มีทกัษะพื้นฐานท่ี
เพียงพอในการน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีตอ้งเผชิญ และตอ้งท าให้ เขา้ใจว่า
การเรียนคณิตศาสตร์นั้นสามารถเป็นเร่ืองท่ีสนุกและใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้มาก ซ่ึงการจะ
บรรลุเป้าหมายดงักล่าวได้ ผูเ้รียนจะตอ้งได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีจะช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง    

การสอนคณิตศาสตร์ใหไ้ดผ้ล สามารถช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ไดดี้วธีิหน่ึงคือ การสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนและรู้จกัใชก้ลวิธีหรือยุทธวิธีในการ
แกไ้ขปัญหาเม่ือพบโจทยห์รือปัญหาท่ีตอ้งแก ้หรือตอ้งการหาค าตอบ อนัจะเป็นแนวทางให้ผูไ้ด้
สามารถพฒันายทุธวธีิเหล่านั้นไปใชใ้นการแกปั้ญหาจริงๆ ในชีวติไดต้ามสมควรต่อไป  

ด้วยเหตุน้ีครูผู ้สอนจะต้องหาวิธีสอน หรือวิธีพัฒนาการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์และสามารถเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงได ้แต่ส าหรับสภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีงบประมาณและบุคลากรจ ากดั การพฒันาดา้นต่างๆ เป็นไปไดย้าก อีกทั้งสภาพ
ของผูเ้รียนท่ีไม่มีความพร้อม หรือไม่มีความกระตือรือร้นหรือความสนใจความตั้งใจในการเรียน 
ประกอบกบัความเช่ือท่ีว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียากต่อความเขา้ใจ ท าให้การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กไม่ประสบความ ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียนในแต่ละชั้นปี 
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ท าใหเ้กิดปัญหาความไม่เขา้ใจคณิตศาสตร์สะสมต่อเน่ืองกลายเป็นความเบ่ือหน่ายส่งผลให้ไม่ชอบ
วชิาคณิตศาสตร์ในท่ีสุด 

ในความเป็นไปไดอ้ยา่งหน่ึงคือการพฒันาวิธีการสอนหรือกิจกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและเหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน โรงเรียนและชุมชนทอ้งถ่ิน โดยท่ี
ครูผูส้อนไม่ตอ้งส้ินเปลืองเวลาและงบประมาณพฒันาวธีิการสอนหรือกิจกรรมการสอนเอง 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัตั้ งข้ึนตามพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยั ราชภฏั พ.ศ. 2547 ซ่ึงไดก้ าหนดให้มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถานศึกษาระดบัปริญญา
และเป็นนิติบุคคล เพื่อ ท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคแ์ละ
ภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมการ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้ สร้าง
บณัฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของวฒันธรรมท้องถ่ินและของชาติ เสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของวิชาชีพครู และประสานความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยั ชุมชนและองคก์รอ่ืน
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบา้น และเทคโนโลยีสมยัใหม่
ใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งศึกษา ส่งเสริม สืบสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ ทั้งน้ีโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน
และสังคม สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารและการจดัการศึกษาของรัฐ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี จัดตั้ งข้ึนตามโครงสร้างของ
มหาวทิยาลยั ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 ให้ท าหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศ แผนการพฒันาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา 
และความตอ้งการของสังคมและทอ้งถ่ิน รวมถึงพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้น
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 

วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
1. เพื่อสร้างทกัษะทางการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่ครูและน าสู่การสร้างแนว

ปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ในการจดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณภาพเพื่อ
ยกระดบัใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์อยา่งย ัง่ยนื 

2. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนและชุมชนส าหรับใหโ้รงเรียนน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 
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ขอบเขตกำรวจิัย 
ประชำกร  
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 
กลุ่มตัวอย่ำง 
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและ
จงัหวดัอ่างทองจ านวน 20 โรงเรียน 



บทที ่2  
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.1. ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.2. รูปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.3. วธีิการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.4. ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา 
2.1. ความหมายของคณิตศาสตร์ 
2.2. โครงสร้างของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ 
2.3. ความส าคญัของคณิตศาสตร์  
2.4. หลกัการสอนคณิตศาสตร์ 
2.5. จิตวทิยาท่ีใชใ้นการสอนคณิตศาสตร์ 
2.6. ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ 
2.7. ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ 

 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

นกัวชิาการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ไวด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ลาร์ดิซาบอล (Lardizabal) กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการสอน
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
ยงัผลใหเ้กิดการพฒันา ในดา้นบุคลิกภาพในทุกๆ ดา้น ผูเ้รียนสามารถปรับตวัและตอบสนองต่อทุก
สถานการณ์ การแกปั้ญหาน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน การสอนแบบบูรณาการจะให ้
ความส าคญักบัครูและนกัเรียนเท่าเทียมกนั ท ากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนัแบบประชาธิปไตย 

กาญจนา คุณารักษ ์กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการหรือ
การปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทางจิตพิสัยและพุทธิพิสัย หรือกระบวนการ  
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หรือการปฏิบติั ในอนัท่ีจะรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ เจตคติ ทกัษะ และประสบการณ์ในการ 
แกปั้ญหา เพื่อใหชี้วติ มีความสมดุล 

สุมานิน รุ่งเรืองธรรม กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการสอนเพื่อ
จดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ให้เขา้ใจลกัษณะความเป็นไปอนัส าคญั
ของสังคม เพื่อดดัแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหเ้ขา้กบัสภาพชีวติไดดี้ยิง่ข้ึน 

ผกา สัตยธรรม กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงลกัษณะการสอนท่ีน า 
เอาวิชาต่างๆ เขา้มาผสมผสานกนั โดยใชว้ิชาใดวิชาหน่ึงเป็นแกนหลกัและน าเอาวิชาต่างๆ มาเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัตามความเหมาะสม 

นที ศิริมยั กล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึงเทคนิคการสอนโดยเน้น
ความสนใจความสามารถ และความตอ้งการของผูเ้รียน ดว้ยการผสมผสานเน้ือหาวิชาในแง่มุมต่างๆ 
อยา่งสัมพนัธ์กนั เป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน และยงัสามารถน าความคิด
รวบยอดไปสร้างเป็นหลกัการเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ ไดด้ว้ย 

โดยสรุป การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา ในด้านบุคลิกภาพในทุกๆ ด้าน 
สามารถปรับตวัและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ สามารถเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์สาขา
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั สามารถน าความรู้และ ทกัษะท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 

 
2. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ธ ารง บวัศรี ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบการบูรณาการไว ้5 ประการ 
คือ 

1. การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ ความรู้ในปัจจุบนัน้ีมี
ปริมาณมากข้ึนเป็นทวีคูณ การเรียนการสอนดว้ยวิธีการแบบเดิม เช่น การบอกเล่า การ
บรรยาย และการท่องจ าอาจจะไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพได ้
ดงันั้นผูเ้รียนควรจะเป็นผูส้ ารวจความสนใจของตนเองวา่ในองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายนั้น
อะไรคือส่ิงท่ีตนเองสนใจอยา่งแทจ้ริง ควรจะแสวงหาความรู้เพื่อตอบสนองความสนใจ
เหล่านั้นไดอ้ยา่งไร เพียงไร และดว้ยกระบวนการเช่นไร 

2. การบูรณาการระหว่างพฒันาการทางความรู้และพฒันาการทางจิตใจ กล่าวคือ การให้
ความส าคญัแก่เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพแก่ผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ 
ไม่ใช่เน้นเพียงองค์ความรู้หรือ พุทธิพิสัยแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงการท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
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ซาบซ้ึงก่อนลงมือศึกษานั้น นบัไดว้า่เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิง่ส าหรับการจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแก่ผูส้อนและผูเ้รียน 

3. การบูรณาการระหวา่งความรู้และการกระท า กล่าวคือ การให้ความส าคญัระหวา่งองคค์วามรู้ 
(พุทธิพิสัย) ท่ีศึกษากบัการน าไปปฏิบติัจริง (ทกัษะพิสัย) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เพื่อท่ีจะ
น าไปใชใ้นสถานการณ์จริง 

4. การบูรณาการระหวา่งส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกบัส่ิงท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน กล่าวคือ 
การตระหนกัถึงความส าคญัแห่งคุณภาพชีวติของผูเ้รียน วา่เม่ือไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรแลว้ ส่ิงท่ีเรียนรู้ในห้องเรียนจะตอ้งมีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตของผูเ้รียน 
อยา่งแทจ้ริง 

5. การบูรณาการระหวา่งวิชาต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ เจตคติ และการกระท าท่ีเหมาะสม 
กบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการด ารง 
ชีวติของผูเ้รียนแต่ละคน 

 

ลาร์ดิซาบอล (Lardizabal) ได้กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตอ้งยึด
หลกัการท่ีส าคญัวา่แกนกลางของประสบการณ์อยูท่ี่ความตอ้งการของผูเ้รียนและประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ตอ้งจดัเป็นหน่วยการเรียน (Learning Unit) หน่วยการเรียนอาจแยกออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ได ้3 ประเภทคือ 

1. ประเภทหน่วยเน้ือหาวิชา (Subject-Matter Unit) เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้เน้ือหาใน
ต าราหรือหวัขอ้เร่ืองต่าง ๆ หลกัการหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น เร่ืองน ้า อากาศ เป็นตน้ 

2. ประเภทหน่วยความสนใจ (Center of Interest) เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนโดยมี
พื้นฐานท่ีความสนใจและความตอ้งการ หรือจุดประสงคเ์ด่น ๆ ของผูเ้รียน 

3. ประเภทหน่วยเสริมสร้างประสบการณ์ (Integrative Experience Unit) เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีรวบรวมประสบการณ์ โดยมีจุดเนน้อยูท่ี่ผลการเรียนรู้ และสามารถน าไปสู่การ
ปรับพฤติกรรม การปรับตวัของผูเ้รียน 

 
สุมิตร คุณานุกร ไดก้ล่าววา่ การเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการสัมพนัธ์กบัความรู้ 

ซ่ึงแยกออกเป็นวธีิยอ่ยได ้4 วธีิ คือ  
1. น าความรู้อ่ืนท่ีใกลเ้คียงกบัเร่ืองท่ีสอนมาสัมพนัธ์กนั  
2. น าความรู้เก่ียวกับเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นเหตุเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับเร่ืองท่ีก าลังสอนมา

สัมพนัธ์กนั  
3. ปรับงานท่ีใหผู้เ้รียนท าใหมี้ลกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในสังคม  
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4. พยายามน าส่ิงท่ีเป็นแกนเขา้ไปผนวกกบัส่ิงท่ีก าลงัสอนทุกคร้ังท่ีมีโอกาสจะสอดแทรก 
แกนดงักล่าว อาจเป็นแนวความคิดรวบยอด ทกัษะ และค่านิยม 

โดยสรุป การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการมีลกัษณะส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นคือ เป็นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด 
และมีทกัษะในการ แกปั้ญหา และสามารถน าไปประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนัได ้
 

3. วธีิการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
วิธีการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีมากมายและหลากหลายด้วยกนั 

แต่ท่ีไดรั้บการนิยมมากในปัจจุบนัน้ีมี 5 รูปแบบดงัน้ี 
1. รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model) 
2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเร่ือง (Storyline Method) 
3. รูปแบบการเรียนการสอนตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT 
4. รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instruction Model of 

Cooperative Learning) 
4.1. รูปแบบจ๊ิกซอร์ (Jigsaw) 
4.2. รูปแบบเอส. ที. เอ. ดี (STAD) 
4.3. รูปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI) 
4.4. รูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) 
4.5. รูปแบบ แอล. ที. (LT) 
4.6. รูปแบบ จี.ไอ. (GI) 
4.7. รูปแบบ ซี. ไอ. อาร์. ซี. (CIRC) 
4.8. รูปแบบคอมเพล็กซ์ (Complex) 

5. รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน/โครงการ (Instruction Model of Project 
Work) 

4. ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สุมิตร คุณานุกร ได้กล่าวถึงประโยชน์การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการไว้

ดงัน้ีคือ 
1. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) กล่าวคือ ความรู้

ท่ีเรียนไปแลว้จะถูกน ามาสัมพนัธ์กบัความรู้ท่ีจะเรียนใหม่ๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ไดเ้ร็วข้ึน 



11 
 

 
 

2. ช่วยจดัเน้ือหาวิชาหรือความรู้ให้อยูใ่นลกัษณะเหมือนชีวิตจริง คือ ผสมผสานและ
สัมพนัธ์เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นลกัษณะหรือรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการน าไปใชก้บัชีวติ 

3. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจสภาพและปัญหาสังคมไดดี้กวา่การกระท าหรือปรากฎการณ์ต่างๆ 
ในสังคมเป็นผลรวมจากหลายๆ สาเหตุการท่ีจะเขา้ใจปัญหาใดและสามารถแกปั้ญหา 
นั้นได ้ควรพิจารณาปัญหาและท่ีมาของปัญหาอยา่งกวา้งๆ ใชค้วามรู้จากหลายๆ วิชา 
มาสัมพนัธ์กนัเพื่อสร้างความเขา้ใจใหม่ๆ ข้ึน 

4. ช่วยใหก้ารสอนและการใหก้ารศึกษามีคุณค่ามากข้ึน แทนท่ีจะเป็นขบวนการถ่ายทอด 
ความรู้หรือสาระแต่เพียงประการเดียว กลบัช่วยให้สามารถเนน้การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น 
ใหเ้กิดความคิดรวบยอดท่ีกระจ่างถูกตอ้ง และให้สามารถปลูกฝังค่านิยมท่ีปรารถนา 
ไดอี้กดว้ย ท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ ท าให้วตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษา
หรือการสอนเปล่ียนไป จากเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ไปเป็นเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ห็น
คุณค่าและน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

หทยั นอ้ยสมบติั , คงศกัด์ิ ธาตุทอง และอรทยั มูลค า ไดร่้วมกนัด าเนินการวิจยัเร่ือง ผล
การเรียนวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสอนแบบการ
สร้างเร่ือง (Storyline Method) ผลการวิจยัพบว่า การสอนแบบบูรณาการโดยวิธีการสร้างเร่ือง 
(Storyline Method) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ด คน้ควา้แสดงออกและลงมือปฏิบติัด้วยตนเองอยา่ง
อิสระ ท าให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึนกระตือรือร้นในการเรียน มีความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีความร่าเริงสนุกสนานในการเรียน นอกจาก นั้นยงัช่วยให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการวางแผน 
การคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสม มี
ทกัษะการตดัสินใจ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถท างานเป็นกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดีและยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ตระหนกัถึงคุณค่าของธรรมชาติ มีพฒันาการทางสังคม 

โดยสรุป การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจะก่อใหเ้กิดคุณค่ากบัผูเ้รียนดงัน้ีคือ  
1. ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ทั้งเน้ือหาสาระ และมโนทศัน์ต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบติั

ทกัษะต่างๆ จนสามารถท าไดดี้และประสบความส าเร็จไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั  
2. ช่วยพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียน รวมทั้งทกัษะ

กระบวนการต่างๆ เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทกัษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร เป็นตน้  

3. ช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใช้สมองทุกส่วน (Whole Brain) ทั้งซีกซ้ายและขวา ใน
การสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง  



12 
 

 
 

4. ช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ 

 

การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบคละช้ัน 
การจดัชั้นเรียนแบบคละชั้นเป็นการบริหารจดัการชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น ามาใช้จดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยเร่ิมในโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียนรู้แบบ
คละชั้น  จ  านวน 800 โรง  ในปีการศึกษา  2551 

1. ความหมาย 
การบริหารจดัการชั้นเรียนแบบคละชั้น  เป็นการด าเนินการจดัชั้นเรียนท่ีน านกัเรียนต่าง

ชั้น ต่างกลุ่มอายุและต่างความสามารถมาเรียนรู้พร้อมกนัในห้องเดียวโดยมีครูคนเดียวจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ 

2. แนวคิดหลกัการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน 
การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้นเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีนักเรียนต่างชั้นต่างวยั    

ต่างความสามารถมาเรียนรู้พร้อมกนัในเวลาเดียวกนั ดงันั้น ในการจดัการเรียนรู้จึงตอ้งอาศยัแนวคิด
หลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ร่วมกนั  การมีนกัเรียนแต่ละชั้นจ านวน
นอ้ยท าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนดูเหงา ๆ ไม่สนุกสนาน  การเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มในบางโอกาสไม่สามารถท าได ้

2) การจดัการเรียนรู้ท่ีเตม็ตามศกัยภาพ  หอ้งเรียนแบบคละชั้นเป็นห้องเรียนแบบ
ธรรมชาติท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิการด ารงชีวติปกติ  และเด็กทุกคนในโรงเรียนก็
จะมีครูสอนดูแลไดต้ลอดเวลา 

3) จดักลุ่มเด็กท่ีมีพฒันาการและระดบัความสามารถในการเรียนรู้ท่ีใกลเ้คียงกนั
ไวด้ว้ยกนั 

4) จดัประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้จากผูอ่ื้น 
 

3. การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบคละช้ัน 
การจดัชั้นเรียนแบบคละชั้น  เป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีน านักเรียนหลายชั้นมา

เรียนรู้พร้อมกนั  เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาควรค านึงถึง
องคป์ระกอบต่อไปน้ี 
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1) การจัดครูเข้าสอน 
การจดัครูเขา้สอนส าหรับชั้นเรียนแบบคละชั้น ควรค านึงถึงขอ้มูลพื้นฐาน ภูมิหลงัของ

ครูและเหตุผลในการเลือกครูเข้าสอน โดยพิจารณาว่าจะจดัครูเข้าสอนอย่างไร มีเหตุผลใด จึงจดั
เช่นนั้น มีขอ้ดี / ขอ้เสีย  ของการเลือกครูเขา้สอนนกัเรียนแต่ละห้องอยา่งไร โดยพิจารณาถึงความรู้ 
ทกัษะและสมรรถนะ ตลอดจนเจตคติท่ีจ าเป็นของครูในการจดัการเรียนรู้แบบคละชั้น ดงัน้ี 

1.1) ดา้นความรู้ 
ครูผูส้อนในหอ้งเรียนแบบคละชั้นซ่ึงมีนกัเรียนต่างกลุ่มอายตุ่างความสามารถ

เรียนรวมในห้องเดียวกนัครูจึงควรมีความรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.1.1) เทคนิคการจดัชั้นเรียนแบบคละชั้น  ประกอบดว้ย 

1) วธีิการหลากหลายในการจดัชั้นเรียน เช่น การจดักลุ่มทั้งชั้น  
กลุ่มยอ่ย การจบัคู่ การท างานรายบุคคล และความรู้เก่ียวกบั
เกณฑใ์นการจดักลุ่มยอ่ย 

2) การจดักิจวตัรประจ าวนัดา้นการเรียนรู้ท่ีท าให้เด็กคุน้เคยจน
สามารถเรียนรู้ต่อเน่ืองได ้ แมค้รูไม่อยูใ่นชั้น  เช่น  การ
ควบคุมก ากบัโดยนกัเรียนการใชส่ื้อท่ีมีอยูเ่พื่อใหน้กัเรียน
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และเป็นกลุ่ม 

3) วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามธรรมชาติของ
แต่ละรายวชิา 

4) รู้วธีิการสอนท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถใชส้อนในชั้นเรียน
แบบคละชั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การสอนเป็นทีม   
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท างานกลุ่มยอ่ย การสอน
เป็นชั้นรวม  การเรียนรู้โดยกลุ่มเพื่อน จดักิจกรรมหมุนเวียน
ตามฐานอยา่งเป็นระบบ  

1.1.2) ความรู้เร่ืองประโยชน์และผลดีของการสอนแบบคละชั้นทั้งดา้น
วชิาการและดา้นอ่ืน ๆ 

1.1.3) การจดัโครงสร้างหลกัสูตรท่ีสมดุล ครอบคลุมการสอนเป็น
รายวนั รายสัปดาห์ รายภาคเรียน และรายปี 

1.1.4) วธีิการจดัพื้นท่ีในหอ้งเรียน การจดัส่ือคน้ควา้และแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน ส าหรับกลุ่มนกัเรียนท่ีคละชั้น 
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1.1.5) วธีิการประเมินผลท่ีปฏิบติัไดแ้ละมีประสิทธิภาพสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัส าหรับนกัเรียนในชั้นเรียนท่ี
สอดคลอ้งตรงตามสภาพจริงของผูเ้รียน 

1.2) ดา้นทกัษะและสมรรถนะ 
ครูผูส้อนในหอ้งเรียนแบบคละชั้นควรมีทกัษะและสมรรถนะท่ีดี ต่อไปน้ี 
1.2.1) ทกัษะในการจดัการเรียนชั้นเรียน โดยครูผูส้อนควรมอบหมายงาน

ใหน้กัเรียนทุกคนไดท้ างานตามความสามารถและครูมีปฏิสัมพนัธ์
เชิงบวกกบันกัเรียน 

1.2.2) ทกัษะการวเิคราะห์ระดบัความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล 
1.2.3) มีทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ท่ีสนองตอบตามระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
1.2.4) ทกัษะการจดัท า / หาส่ือส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนแบบคละชั้น 
1.2.5) ทกัษะในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีหลากหลาย

ตรงตามสภาพจริง 
1.3) ดา้นทศันคติ 

1.3.1) มีความเช่ือวา่การสอนแบบคละชั้นจะเกิดประโยชน์แก่เด็กทั้งดา้น
พฒันาการทางสติปัญญาและการพฒันาทางสังคมและอารมณ์ 

1.3.2) เช่ือมัน่วา่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เรียนรู้ร่วมกนัได ้
1.3.3) ผูป้กครองเห็นประโยชน์ของการสอนแบบคละชั้นทั้งในดา้นวชิาการ

และดา้นอ่ืนนอกเหนือจากงานวชิาการ 
1.3.4) การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้นช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 

1.4) ดา้นการเสริมสร้างวินยัเชิงบวก 
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบคละชั้น ครูผูส้อนจะต้องสร้าง

ระเบียบวินยัในห้องเรียนก่อน ตลอดจนก าหนดขอ้ตกลงในการเรียนรู้ร่วมกนัและควรเร่ิมตน้จาก
ชั้นเล็กท่ีสุด เช่น ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีมาเขา้เรียน ครูจะแนะน าชีวิตความเป็นอยู ่ 
กิจวตัรประจ าวนัและการปฏิบติักิจกรรมในห้องเรียน โดยครูผูส้อนทั้งโรงเรียนตอ้งร่วมกนัฝึกวินยั
การเรียนรู้ในหอ้งเรียนแบบคละชั้น เน่ืองจากหอ้งเรียนคละชั้น ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนทุกคนตาม
ระดบัความสามารถ ครูเป็นผูดู้แล อ านวยความสะดวกให้ค  าแนะน าโดยหมุนเวียนไปตามกลุ่ม  
ดงันั้น  เด็กจึงตอ้งมีวินยัในตนเองและรู้จกัการเรียนรู้ คน้ควา้ ทั้งจากเอกสารใบงาน ใบความรู้ ส่ือ 
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ICT  ต่างๆ  ตลอดจนเรียนรู้  จากการท างานร่วมกบันกัเรียนคนอ่ืนหรือนกัเรียนในชั้นต่างกนัโดย
ไม่ตอ้งมีครูอยูใ่นกลุ่ม  แนวทางการเสริมสร้างวนิยัและขอ้ตกลงของหอ้งเรียน  มีดงัน้ี 

1.4.1) จดัท าระเบียบขอ้ตกลงโดยนกัเรียนมีส่วนร่วม 
1.4.2) มีจ  านวนขอ้ไม่มากนกั 
1.4.3) ใชภ้าษาท่ีจดจ าไดง่้าย และบ่งบอกถึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิด 
1.4.4) ใชภ้าพประกอบมีสีสัน / เป็นค ากลอน 

2) การจัดช้ันเรียนแบบคละช้ัน 
ชั้นเรียนแบบคละชั้นเป็นห้องเรียนท่ีมีเด็กต่างชั้น ต่างกลุ่มยอ่ย  ต่างกลุ่มอาย ุ 

ความสามารถต่างกนั แต่น ามาจดัการเรียนรู้พร้อมกนั ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
เช่น  การจดักิจกรรมแบบรวมชั้น การท างานกลุ่มยอ่ย การท างานแบบคู่  การท างานรายบุคคล  การ
จดักลุ่มนกัเรียนในชั้นเรียนแบบคละครูควรค านึงถึง เร่ืองต่อไปน้ี 

2.1) ดา้นทศันคติพฒันาการหรือระดบัความสามารถของเด็ก การจดัชั้นเรียนแบบ
คละชั้นไม่ควรจดัเด็กท่ีมีความสามารถต่างกนัมากๆ มาเรียนรวมกนั  เช่น ป. 1 กบั ป. 5 ควรจดัเด็ก
ท่ีมีระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ใกลเ้คียงกนัมาเรียนรวมกนัเช่น ป.1 รวมกบั ป.2  ป.2 รวมกบั ป.3   
ป. 1 – 3   ป.4 – 6  เป็นตน้ 

2.2) ระดบัผลการเรียน ความสนใจ ความพึงพอใจในกลุ่มเพื่อนหรือภาษาถ่ินท่ีเด็ก
พดูในชีวติประจ าวนั 

2.3) ปริมาณเด็กในชั้นเรียนแบบคละสัดส่วนเด็กต่อครูไม่ควรเกิน 20 คน  เพื่อให ้            
การดูแลเด็กท่ีต่างความสามารถในการเรียนรู้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน 
การจดัห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้แบบคละชั้นควรค านึงถึงองคป์ระกอบ

ส าคญั 2 ประการ คือ การจดัสภาพแวดลอ้มห้องเรียนและการจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซ่ึงมี
รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

3.1) การจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียน   เป็นการจดัแบ่งพื้นท่ีของห้องเรียน
ส าหรับจดักิจกรรม  โดยค านึงถึงลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นกลุ่ม
ใหญ่  กลุ่มยอ่ย  และการเรียนรู้รายบุคคล  ดงันั้น  ห้องเรียนควรมีมุมหรือศูนย์
การจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
3.1.1 มุมสงบหรือมุมท างานเด่ียว 

3.1.2 ศูนยท์ดสอบ 

3.1.3 บริเวณท่ีครูใชส้อนทั้งชั้นรวมกนั 
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3.1.4 มุมท างานแบบจบัคู่ 

3.1.5 บริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับท างานกลุ่มยอ่ย 

3.1.6 ศูนยโ์สตทศันศึกษาและคน้ควา้เอกสารอา้งอิง 

3.1.7 บริเวณท่ีครูสอนกลุ่มยอ่ย 

3.1.8 มีป้ายนิเทศหรือท่ีจดัแสดงผลงานของนกัเรียน 

3.2) ลกัษณะของชั้นเรียน เป็นการจดัชั้นเรียนในห้องเรียนแบบคละชั้น ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้จะตอ้งมีลกัษณะพื้นท่ี กวา้งขวางพอสมควร และมีท่ีวา่งส าหรับครู
จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย 

3.3) จดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีหลายชั้นมาเรียนรวมในห้องเรียนเดียวกนั  ส่ิงท่ีควร
ค านึงถึงเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ดงัน้ี 
3.3.1 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
3.3.2 สร้างแรงจูงใจเม่ือเด็กเกิดความสนใจ และมีความพึงพอใจในการเรียน 
3.3.3 จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างของนกัเรียน ดา้นความพร้อม 

ความถนดั ความสนใจ ความถนดั ความเช่ือ 
3.3.4 ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ 
3.3.5 จดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 
3.3.6 หอ้งเรียนสะอาด จดัเก็บส่ือ วสัดุอุปกรณ์การจดัการเรียนรู้เป็น

หมวดหมู่ สะดวกต่อการน าไปใช ้
3.3.7 นกัเรียนมีความรู้สึกปลอดภยัและมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
3.3.8 มีป้ายนิเทศ หรือท่ีจดัแสดงผลงานของนกัเรียนท่ีเหมาะสม 

  
3.4) การจดัตารางเรียนการจดัตารางเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้น สามารถจดัให้

สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาหรือจุดเนน้ของสถานศึกษา
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้แบบคละชั้น เช่นจดัตารางเรียนช่วงเช้า
เน้นการเรียนรู้ดา้นภาษาและคณิตศาสตร์ ภาคบ่าย จดัตารางเรียนแบบบูรณา
การเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะส าคัญท่ีเป็นทักษะร่วมในการ
แสวงหาความรู้ เช่น ทกัษะการคิด ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ทกัษะการ
ส่ือสาร  เป็นตน้ 
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เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัคณติศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
1. ความหมายของคณติศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ตามท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไวว้่า
คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการค านวณ 

แบล็ค (Black, 1959 อา้งถึงโดย ฉวีวรรณ กีรติกร 2534) ไดก้ล่าวไวว้า่คณิตศาสตร์เป็น
การศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างทั้งหลายท่ีสามารถแสดงไดด้ว้ยสัญลกัษณ์ และมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
สัญลกัษณ์  

เวบสเตอร์ (Webster 1980 อา้งถึงโดย อุบลวรรณ อยูม่ ัน่ธรรมา 2547 ) ไดก้ล่าวไวว้่า
คณิตศาสตร์หมายถึงกลุ่มวิชาต่างๆ ไดแ้ก่เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลสั ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวกบั 
ปริมาณ ขนาด และรูปร่าง 

ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดเ้ผยแพร่ 
บทความในเวบ็ไซตข์องภาควิชา ช่ือบทความ “คณิตศาสตร์คืออะไร ค าถามง่ายๆ ท่ีตอบยาก” ได้
กล่าวไวว้า่ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็น ศาสตร์ท่ีมุ่งคน้ควา้เก่ียวกบั โครงสร้างนามธรรมท่ีถูก
ก าหนดข้ึนผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซ่ึงมีการให้เหตุผล ท่ีแน่นอนโดยใชต้รรกศาสตร์สัญลกัษณ์และ 
สัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามกันิยามโดยทัว่ไปวา่คณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและ
โครงสร้าง การเปล่ียนแปลง และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ไดว้า่คณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจ านวน” 
เน่ืองจากคณิตศาสตร์มิไดส้ร้างความรู้ผา่นกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จดัวา่คณิตศาสตร์เป็น
สาขาของวทิยาศาสตร์ 

โดยสรุปเราสามารถกล่าวไดว้า่คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและโครงสร้าง 
การเปล่ียนแปลงและปริภูมิทั้งหลายท่ีสามารถแสดงไดด้ว้ยสัญลกัษณ์และมีหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
สัญลกัษณ์ 

2. โครงสร้างของหลกัสูตรคณติศาสตร์ 
สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง

ต่อเน่ืองตามศกัยภาพโดยก าหนดสาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคนดงัน้ี 
1. จ านวนและการด าเนินการ : ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบ

จ านวนจริง สมบติัเก่ียวกบัจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อตัราส่วน ร้อยละ 
การแกปั้ญหาเก่ียวกบัจ านวน และการใชจ้  านวนในชีวติจริง 
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2. การวดั : ความยาว ระยะทาง น ้ าหนกั พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วยวดั 
ระบบต่างๆ การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเก่ียวกบั 
การวดั และการน าความรู้เก่ียวกบัการวดัไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. เรขาคณิต : รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติ สองมิติ และสามมิติ 
การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขา 
คณิต (geometric transformation)ในเร่ืองการเล่ือนขนาน (translation) การสะทอ้น 
(reflection) และการหมุน (rotation) 

4. พีชคณิต : แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการด าเนินการของเซต 
การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดบัเลขคณิต ล าดบั
เรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น : การก าหนดประเด็น การเขียนขอ้ค าถาม 
การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การน าเสนอ
ขอ้มูล  ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูล  การวิเคราะห์และการแปลความขอ้มูล 
การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น   การใช้ความรู้เก่ียวกบัสถิติและความ
น่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 

6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การ
เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์
อ่ืนๆ  และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่๑  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๑   เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนในชีวิตจริง 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  

และ ตวัเลขไทยแสดงปริมาณของ
ส่ิงของหรือจ านวนนับท่ีไม่ เกิน
หน่ึงร้อยและศูนย ์

 

 การใชจ้  านวนบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั 
 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก และตวัเลขไทย
แสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพิ่มทีละ ๑  ทีละ ๒   
 การนบัลดทีละ ๑ 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวน
นบัไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย ์

 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั 
 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บจ า นวนและก า ร ใ ช้
เคร่ืองหมาย  =      >   < 

 การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 
ป.๒ ๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  

     ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดง
ปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบั
ท่ีไม่เกินหน่ึงพนั และศูนย ์

 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตวัเลขไทย 
และตวัหนงัสือแสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพิ่มทีละ ๕  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐ 
 การนบัลดทีละ ๒  ทีละ ๑๐  และทีละ ๑๐๐ 
 จ านวนคู่  จ  านวนค่ี 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวน
นบัไม่เกินหน่ึงพนัและศูนย ์

 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั  และ
การใช ้ ๐ เพื่อยดึต าแหน่งของหลกั 

 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บจ า นวนและก า ร ใ ช้
เคร่ืองหมาย  =      >   < 

 การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๓ ๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  

     ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดง
ปริมาณของส่ิงของหรือจ านวนนบั
ท่ีไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์

 การเขียนตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย และ
ตวัหนงัสือแสดงจ านวน 

 การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 
 การนบัเพิ่มทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๒๕  และ 
ทีละ ๕๐ 

 การนับลด ทีล ะ  ๓   ที ละ  ๔   ที ล ะ  ๕                  
ทีละ ๒๕  และทีละ ๕๐ 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบั 
      จ  านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและ 
       ศูนย ์  

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกั  และ
การใช ้๐ เพื่อยดึต าแหน่งของหลกั 

 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บจ า นวนและก า ร ใ ช้
เคร่ืองหมาย  =      >   < 

 การเรียงล าดบัจ านวนไม่เกินหา้จ านวน 

ป.๔ ๑.  เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก  
     ตวัเลขไทย และตวัหนงัสือแสดง

จ านวนนับ  ศูนย์ เศษส่วน และ
ทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 

 

 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย 
และตวัหนงัสือแสดงจ านวนนบั  และการอ่าน 

 ความหมาย   การ เ ขียน  และการอ่าน
เศษส่วน 

 ความหมาย การเขียน และการอ่านทศนิยม
หน่ึงต าแหน่ง 

 ๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดบั 
      จ  านวนนบั และศูนย์  เศษส่วน  

และทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  
 

 หลกัและค่าของเลขโดดในแต่ละหลกัของ
จ านวนนบั  และการใช้  ๐  เพื่อยึดต าแหน่ง
ของหลกั 

 การเขียนตวัเลขแสดงจ านวนในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนบั 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วนท่ีมี
ตวัส่วนเท่ากนั 

 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่ง 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
 
 

๑.  เขียนและอ่านเศษส่วน  จ  านวน
คละ  และทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง   

 ความหมาย   การ อ่าน   และการ เ ขียน
เศษส่วนแท้  เศษเกิน จ านวนคละ และ
ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 

 เศษส่วนท่ีเท่ากบัจ านวนนบั 
 การเขียนจ านวนนบัในรูปเศษส่วน 
 การเขียนเศษเกินในรูปจ านวนคละและ 
     การเขียนจ านวนคละในรูปเศษเกิน 
 เศษส่วนท่ีเท่ากนั 
 เศษส่วนอยา่งต ่า 

 ๒.   เป รียบ เ ที ยบและ เ รี ยงล าดับ
เศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง 

 หลกั  ค่าประจ าหลกั และค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลักของจ านวนนับ  และทศนิยมไม่
เกินสองต าแหน่ง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยม 
    ไม่เกินสองต าแหน่ง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน 
    ท่ีตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหุคูณของตวัส่วนอีก 
     ตวัหน่ึง 

๓.  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและ
ร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วน
และทศนิยม   และเขียนทศนิยมใน
รูปเศษส่วนและร้อยละ 

 

 ความหมาย การอ่าน และการเขียนร้อยละ 
 การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็นตวัประกอบ

ของ ๑๐ และ ๑๐๐ ในรูปทศนิยมและ 
     ร้อยละ 
 การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม 
 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งในรูป

เศษส่วนและร้อยละ 
ป.๖ ๑. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสาม  

     ต  าแหน่ง 
 ความหมาย  การอ่าน  และการเขียนทศนิยม
สามต าแหน่ง 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน

และทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
 หลกั  ค่าประจ าหลกั  และค่าของเลขโดดใน
แต่ละหลกัของทศนิยมสามต าแหน่ง 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยม 
    ไม่เกินสามต าแหน่ง 
 การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วน 

 ๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และ
เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 

 การเขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูป
เศษส่วน 

 การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วนเป็น ตวัประกอบ
ของ ๑๐,  ๑๐๐,  ๑,๐๐๐ ในรูปทศนิยม 

 
สาระที ่๑  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๒    เขา้ใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง     
การด าเนินการต่าง ๆ  และใชก้ารด าเนินการในการแกปั้ญหา  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บวก ลบ  และบวก ลบระคนของจ านวน

นับไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย์  พร้อม
ทั้ง  

     ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ  
     ค  าตอบ 

 ความหมายของการบวก  และการใช้
เคร่ืองหมาย + 

 การบวกท่ีไม่มีการทด  
 ความหมายของการลบ  และการใช้
เคร่ืองหมาย – 

 การลบท่ีไม่มีการกระจาย  
 การบวก  ลบระคน      

๒.  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์
ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย์
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบระคน 
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
 

ป.๒ ๑.  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก ลบ คูณ  การบวก  การลบ 



23 
 

 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หาร ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงพนั
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 ความหมายของการคูณ  และการใช้
เคร่ืองหมาย   

 การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวนไม่
เกินสองหลกั 

 ความหมายของการหาร และการใช้
เคร่ืองหมาย   

 การหารท่ีตวัหารและผลหารมีหน่ึงหลกั 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 

๒.  วิเคราะห์และหาค าตอบของโจทย์
ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับไม่เกินหน่ึงพันและศูนย์
พ ร้ อ ม ทั้ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร 

 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน        
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  
การคูณ  การหาร 

ป.๓ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร 
      ระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสน  
     และศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ 
     สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวน 
    ไม่เกินส่ีหลกั 
 การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวนสอง
หลกั 

 การหารท่ีตัวตั้ งไม่ เ กินส่ีหลักและ
ตวัหารมีหน่ึงหลกั      

 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
๒.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของ 
     โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

ของจ านวนนับไม่เกินหน่ึงแสนและ
ศูนย์พ ร้อมทั้ งตระหนัก ถึ งความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและสร้าง
โจทยไ์ด ้

      

 โจทยปั์ญหาการบวก 
 โจทยปั์ญหาการลบ 
 โจทยปั์ญหาการคูณ 
 โจทยปั์ญหาการหาร 
 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  
การคูณ  การหาร 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของจ านวนนบัและศูนย ์ พร้อม
ทั้ งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

 การบวก  การลบ 
 การคูณจ านวนหน่ึงหลักกับจ านวน
มากกวา่ส่ีหลกั 

 การคูณจ านวนมากกว่าหน่ึงหลักกับ
จ านวนมากกวา่สองหลกั 

 การหารท่ีตวัหารไม่เกินสามหลกั 
 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน 
 การเฉล่ีย   

๒.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของจ านวนนับและศูนย์  พร้อมทั้ ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ และสร้างโจทยไ์ด ้

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ 
 โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนหน่ึงหลัก
กบัจ านวนมากกวา่ส่ีหลกั 

 โจทย์ปัญหาการคูณจ านวนมากกว่า
หน่ึงหลกักบัจ านวนมากกวา่สองหลกั 

 โจทย์ปัญหาการหารท่ีตัวหารไม่เกิน    
สามหลกั 

 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  
การคูณ  การหาร 

๓.  บวกและลบเศษส่วนท่ี มีตัว ส่วน
เท่ากนั 

 การบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตัว
ส่วนเท่ากนั 

ป.๕ 
 

๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
ระคนของเศษส่วน พร้อมทั้งตระหนกั
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก การลบเศษส่วนท่ีตวัส่วนตวั
หน่ึงเป็นพหุคูณของตวัส่วนอีกตวัหน่ึง 

 การคูณเศษส่วนกบัจ านวนนบั 
 การคูณเศษส่วนกบัเศษส่วน  
 การหารเศษส่วนดว้ยจ านวนนบั 
 การหารจ านวนนบัดว้ยเศษส่วน 
 การหารเศษส่วนดว้ยเศษส่วน 
 การบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน 

 ๒.  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคน  การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของทศนิยมท่ีค าตอบเป็นทศนิยมไม่
เกินสองต าแหน่ง  พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

สองต าแหน่ง 
 การคูณทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งกบั
จ านวนนบั 

 การ คูณทศนิยมห น่ึงต าแหน่งกับ
ทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 

 การบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม 
๓.  วเิคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของ 
     โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน

ของจ านวนนบั เศษส่วน ทศนิยม และ
ร้อยละ พร้อมทั้ งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ  และสร้าง
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนนบัได ้

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร และการบวก ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจ านวนนบั 

 โจทยปั์ญหาท่ีใชบ้ญัญติัไตรยางศ ์
 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ  
การคูณ  การหาร  และการบวก  ลบ  
คูณ  หารระคนของจ านวนนบั 

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหารเศษส่วน 

 โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  คูณระคน
ของเศษส่วน 

 โจทยปั์ญหาการบวก การลบ  การคูณ 
ทศนิยม และการสร้างโจทยปั์ญหา 

 โจทยปั์ญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการ
หาก าไร  ขาดทุน  การลดราคาและการ
หาราคาขาย 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑.  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร  

      ระคนของเศษส่วน  จ  านวนคละ  และ 
     ทศนิยม  พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ  
     สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร
จ านวนคละ 

 การบวก  ลบ คูณ  หารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ 

 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร
ทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 

 การบวก  ลบ  คูณ  หารระคนของ
ทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็นทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 

๒.  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของ 
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน
ของ จ านวนนบั เศษส่วน จ านวนคละ 
ท ศ นิ ย ม  แ ล ะ ร้ อ ย ล ะพ ร้ อ มทั้ ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบและสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
จ านวนนบัได ้

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ 
การหาร  และการบวก ลบ  คูณ  หาร
ระคนของจ านวนนบั 

 การสร้างโจทยปั์ญหาการบวก การลบ 
การคูณ  การหาร และการบวก ลบ  คูณ  
หารระคนของจ านวนนบั 

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของเศษส่วน 

 โจทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ  
การหาร  และการบวก  ลบ  คูณ  หาร
ระคนของทศนิยม 

 การสร้างโจทยปั์ญหาการคูณ การหาร  
และการคูณ หารระคนของทศนิยม 

 โจทยปั์ญหาร้อยละในสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมถึงโจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบัการ
หาก าไร ขาดทุน การลดราคา  การหา
ราคาขาย  การหาราคาทุน และดอกเบ้ีย 
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สาระที ่๑  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๓   ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๔ – – 
ป.๕ ๑. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็ม

สิบ  เต็มร้อย  และเต็มพนัของจ านวน
นบั และน าไปใชไ้ด ้

 ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็ม
สิบ  เตม็ร้อย  เตม็พนั 

ป.๖ ๑. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็ม
หลัก ต่ าง  ๆ  ของจ านวนนับ  และ
น าไปใชไ้ด ้

 ค่าประมาณใกลเ้คียงเป็นจ านวน 
    เตม็หม่ืน  เตม็แสน  และเตม็ลา้น 

๒. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน
สามต าแหน่ง 

 ค่าประมาณใกล้เ คียงทศนิยมหน่ึง
ต าแหน่งและสองต าแหน่ง 

 

สาระที ่๑  จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค ๑.๔  เขา้ใจระบบจ านวนและน าสมบติัเก่ียวกบัจ านวนไปใช ้ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๔ – – 
ป.๕ – – 
ป.๖ ๑. ใชส้มบติัการสลบัท่ี  สมบติัการเปล่ียนหมู่  

และสมบติัการแจกแจงในการคิดค านวณ 
 การบวก  การคูณ 
 การบวก ลบ  คูณ  หารระคน 

๒. หา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ของจ านวนนบั 
    

 ตั ว ป ร ะ ก อบ  จ า นวน เฉพ าะ   แล ะ                
ตวัประกอบเฉพาะ 

 การหา  ห.ร.ม. และการหา  ค.ร.น.   
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สาระที ่๒  การวดั 

มาตรฐาน ค ๒.๑  เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกความยาว น ้าหนกั ปริมาตรและ  

     ความจุ โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วย  
     มาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว (สูงกวา่ เต้ียกวา่  
ยาวกวา่ สั้นกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั) 

 การวัดความยาวโดยใช้หน่วยท่ีไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบน ้าหนกั (หนกักวา่ เบากวา่ 
หนกัเท่ากนั) 

 การชัง่โดยใชห้น่วยท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
(มากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน  จุมากกว่า     
จุนอ้ยกวา่  จุเท่ากนั) 

 การตวงโดยใช้ห น่วย ท่ี ไม่ ใ ช่หน่วย
มาตรฐาน 

๒.  บอกช่วงเวลา  จ  านวนวนัและช่ือวนัใน
สัปดาห์ 

 ช่วงเวลาในแต่ละวนั (กลางวนั กลางคืน  
เชา้  สาย เท่ียง  บ่าย  เยน็) 

 จ านวนวนัและช่ือวนัในสัปดาห์  
 

ป.๒ ๑.  บอกความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร
และเปรียบเทียบความยาวในหน่วย
เดียวกนั 

 การวดัความยาว (เมตร เซนติเมตร) 
 การเปรียบเทียบความยาว (หน่วยเดียวกนั) 

๒.  บอกน ้ าหนักเป็นกิโลกรัมและขีดและ
เปรียบเทียบน ้าหนกัในหน่วยเดียวกนั 

 การชัง่น ้าหนกั (กิโลกรัม  ขีด) 
 การเปรียบเทียบน ้าหนกั  (หน่วยเดียวกนั) 

๓.  บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตรและ     
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 

 การตวง (ลิตร) 
 การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 
(ลิตร) 

 

 ๔. บอกจ านวนเงินทั้ งหมดจากเงินเหรียญ    
และธนบตัร 

 ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบตัร 
 การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและ
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ธนบตัร 
 การบอกจ านวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค)์ 

๕.  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ 
นาที) 

 ก า รบ อก เ ว ล า เ ป็ นน า ฬิ ก า กับน า ที         
(ช่วง ๕ นาที) 

๖.  บอกวนั  เดือน  ปี  จากปฏิทิน  การอ่านปฏิทิน  เดือนและอนัดบัท่ีของ
เดือน 

ป.๓ ๑.  บอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และ
มิลลิเมตร  เลือกเคร่ืองว ัดท่ีเหมาะสม   
และเปรียบเทียบความยาว 

 การวัดความยาว  ( เมตร  เซนติ เมตร  
มิลลิเมตร) 

 การเลือกเคร่ืองมือวดัความยาวท่ีเหมาะสม  
(ไม้เมตร  ไม้บรรทัด   สายวดัตวั  สายวดั
ชนิดตลบั) 

 การเปรียบเทียบความยาว 
 การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร) 

๒.  บอกน ้ าหนกัเป็นกิโลกรัม  กรัม  และขีด 
เ ลื อ ก เ ค ร่ื อ ง ชั่ ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม   แ ล ะ
เปรียบเทียบน ้าหนกั 

 การชัง่ (กิโลกรัม   กรัม  ขีด) 
 ก า ร เ ลื อ ก เ ค ร่ื อ ง ชั่ ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม                      
(เคร่ืองชั่งสปริง  เคร่ืองชั่งน ้ าหนักตัว  
เคร่ืองชัง่สองแขน  เคร่ืองชัง่แบบตุม้ถ่วง) 

 การเปรียบเทียบน ้าหนกั 
 การคาดคะเนน ้าหนกั (กิโลกรัม) 

 ๓.  บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร    
     มิลลิลิตร เลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมาะสม     
     และเปรียบเทียบปริมาตรและความจุใน  
     หน่วยเดียวกนั 

 การตวง (ลิตร  มิลลิลิตร) 
 การเลือกเคร่ืองตวง (ถัง ลิตร ช้อนตวง 
กระบอกตวง  ถ้วยตวง  เคร่ืองตวงน ้ ามัน
เช้ือเพลิง และหยอดเคร่ือง* ) 

 การเปรียบเทียบปริมาตรของส่ิงของและ
ความจุของภาชนะ (หน่วยเดียวกนั) 

 
 

* เป็นช่ือเฉพาะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเติมน ้ ามนั (ส านักชัง่  ตวง  วดั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย)์ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การคาดคะเนปริมาตรของส่ิงของและความ

จุของภาชนะ (ลิตร) 
 ๔.  บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ 

นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ด 
 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง  ๕  
นาที) 

 การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ดและการอ่าน 
๕.  บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดั 
        ความยาว  น ้าหนกั  และเวลา 

 ความสั มพัน ธ์ ของห น่ วยคว ามย าว 
(มิลลิเมตรกับเซนติเมตร  เซนติเมตรกับ
เมตร) 

 ความสัมพนัธ์ของหน่วยการชัง่ (กิโลกรัม
กบัขีด  ขีดกบักรัม  กิโลกรัมกบักรัม) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา  (นาทีกับ
ชัว่โมง  ชั่วโมงกบัวนั  วนักบัสัปดาห์  วนั
กบัเดือน  เดือนกบัปี  วนักบัปี) 

๖.  อ่านและเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ด  การเขียนจ านวนเงินโดยใชจุ้ด 
     และการอ่าน  

ป.๔ ๑.  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการว ัด
ความยาว  น ้ าหนัก  ปริมาตรหรือความจุ 
และเวลา 

 ความสัมพนัธ์ของหน่วยความยาว 
(เซนติเมตรกบัมิลลิเมตร  เมตรกบั
เซนติเมตร  กิโลเมตรกบัเมตร                
วากบัเมตร) 

 ความสัมพนัธ์ของหน่วยการชั่ง (กรัมกับ
กิโลกรัม  กิโลกรัมกบัเมตริกตนั  ขีดกบั
กรัม) 

 ความสัมพนัธ์ของหน่วยการตวง (มิลลิลิตร
กบัลูกบาศก์เซนติเมตร  มิลลิลิตรกบัลิตร  
ลูกบาศกเ์ซนติเมตรกบัลิตร) 

 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา (วินาทีกับ
นาที   นาทีกบัชัว่โมง  ชัว่โมงกบัวนั  วนักบั
สัปดาห์  วนักบัเดือน  สัปดาห์กบัปี  เดือน
กบัปี  วนักบัปี) 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.  หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  การหาพื้นท่ี เป็นตารางหน่วยและตาราง

เซนติเมตร  
 การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

๓.  บอกเวลาบนหนา้ปัดนาฬิกา  อ่านและ 
     เขียนเวลาโดยใชจุ้ด  และบอกระยะ 
     เวลา 

 การบอกเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกา
และนาที  

 การเขียนบอกเวลาโดยใชจุ้ดและการอ่าน 
 การบอกระยะเวลา 

 ๔.  คาดคะเนความยาว น ้าหนกั  ปริมาตร 
     หรือความจุ 

 การคาดคะเนความยาว  (เมตรเซนติเมตร วา) 
 การคาดคะเนน ้าหนกั (กิโลกรัม ขีด) 
 การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ (ลิตร) 

ป.๕ ๑. บอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดั  
      ปริมาตร  หรือความจุ 

 ความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัปริมาตรหรือ
ความจุ (ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลูกบาศกเ์มตร) 

๒. หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม                      
     รูปสามเหล่ียม 

 ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 
 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 

๓. หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและ 
รูปสามเหล่ียม 

 การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 การหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม 

๔.  วดัขนาดของมุม  การวดัขนาดของมุมโดยใชโ้พรแทรกเตอร์ 
 การหาขนาดของมุมกลบั 

๕. หาปริมาตรหรือความจุของ  
     ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย  ลูกบาศก์
เซนติเมตร และลูกบาศกเ์มตร 

 การหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากโดยใชสู้ตร 

ป.๖ ๑.  อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของ 
     ส่ิงต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง  และ  
     ระยะทางจริง  จากรูปภาพ  แผนท่ี  และ  
     แผนผงั 

 ทิศ 
 การบอกต าแหน่งโดยใชทิ้ศ 
 มาตราส่วน 
 การอ่านแผนผงั 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.  หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม  การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใช้ความยาว

ของดา้น 
 การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมโดยใชส้มบติัของ
เส้นทแยงมุม 

๓.  หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป 
     วงกลม 

 การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาว
รอบวง 

 การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม 
 
สาระที ่๒  การวดั 

มาตรฐาน ค ๒.๒   แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ ๑.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว    

     การชัง่  การตวง  และเงิน 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว   
     (บวก  ลบ) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่  (บวก  ลบ) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการตวง (บวก  ลบ  
     คูณ  หาร) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน  (บวก  ลบ   
     หน่วยเป็นบาท) 

ป.๓ ๑.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว   
     การชัง่  การตวง  เงิน  และเวลา 

 โจทย์ปัญหา เ ก่ี ยวกับการว ัดความยาว    
(บวก  ลบ) 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่  (บวก  ลบ) 
 โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตร และความจุ 
(บวก  ลบ) 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน (บวก  ลบ) 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

๒.  อ่านและเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย  การอ่านและเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 
๓.  อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือ  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 

ป.๔ ๑.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว   
     การชัง่   การตวง  เงิน  และเวลา 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว    
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่     
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการตวง 
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเงิน  
 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

๒.  เขียนบนัทึกรายรับ รายจ่าย  การเขียนบนัทึกรายรับรายจ่าย 
๓.  อ่านและเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือ 
     เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 

 การอ่านและการเขียนบนัทึกกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ท่ีระบุเวลา  

 การอ่านตารางเวลา 
ป.๕ ๑.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ี  ความยาวรอบ

รูปของรูปส่ี เห ล่ียมมุมฉากและรูป 
สามเหล่ียม 

 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
      มุมฉาก และรูปสามเหล่ียม   
 โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัความยาวรอบรูปของ
รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูปสามเหล่ียม  

ป.๖ ๑.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัพื้นท่ี  ความยาว 
     รอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม 

 การคาดคะเนพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
 โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

 โจทย์ปัญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและ
พื้นท่ีของรูปวงกลม 

๒.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัปริมาตรและความจุ  
     ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

 โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรหรือความจุ
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

๓.  เขียนแผนผงัแสดงต าแหน่งของส่ิง   
     ต่าง ๆ  และแผนผงัแสดงเส้นทางการ  
     เดินทาง 

 การเขียนแผนผงัแสดงส่ิงต่าง ๆ  
 การเขียนแผนผงัแสดงเส้นทางการเดินทาง 
 การเขียนแผนผงัโดยสังเขป 
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สาระที ่๓  เรขาคณติ 

มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.   จ  าแนกรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม             

      รูปวงกลม  รูปวงรี 
 รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม     
รูปวงรี  

 

ป.๒ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ
ว่าเป็นรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 
รูปวงกลม หรือรูปวงรี 

 รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม     
รูปวงรี 

๒.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
วา่เป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
หรือทรงกระบอก 

 ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากทรงกลม
ทรงกระบอก 

๓.  จ  าแนกระหวา่งรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
      กบัทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และรูป 
     วงกลมกบัทรงกลม 

 รูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 

ป.๓ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี  
     เป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมี  
     ลกัษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 รูปวงกลม รูปวงรี  รูปสามเหล่ียม รูป
ส่ีเหล่ียม รูปห้าเหล่ียม รูปหกเหล่ียม  รูป
แปดเหล่ียม 

๒.  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีมีแกน  
       สมมาตรจากรูปท่ีก าหนดให ้

 รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

๓.   เขียนช่ือจุด เส้นตรง รังสี  ส่วนของ
เส้นตรง  มุม  และเขียนสัญลกัษณ์ 

 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตดั 
มุม และสัญลกัษณ์ 

 

ป.๔ ๑.   บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม    
      ส่วนประกอบของมุม  และเขียน  
      สัญลกัษณ์ 

 ส่วนประกอบของมุม   
 การเขียนช่ือและสัญลกัษณ์แทนมุม 
 ชนิดของมุม (มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน) 

๒.  บอกไดว้า่เส้นตรงหรือส่วนของ  
     เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  พร้อมทั้งใช ้ 
     สัญลกัษณ์แสดงการขนาน 

 เส้นขนานและสัญลกัษณ์แสดงการขนาน 

๓.  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม  ส่วนประกอบของรูปวงกลม   
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    (จุดศูนยก์ลาง  รัศมี  เส้นผ่านศูนยก์ลาง  
และเส้นรอบวงหรือเส้นรอบรูปวงกลม) 

 ๔.  บอกไดว้า่รูปใดหรือส่วนใดของส่ิง 
ของมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
และจ าแนกได้ว่าเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสและรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

 ๕.  บอกไดว้า่รูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด 
เป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร และบอก     
จ  านวนแกนสมมาตร      

 รูปท่ีมีแกนสมมาตร 

ป.๕ ๑.  บอกลกัษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดต่าง ๆ  

 ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  
พีระมิด 

๒.  บอกลกัษณะ  ความสัมพนัธ์และ  
     จ  าแนกรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  

 รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ รูปส่ี 
เหล่ียม ขนมเปียกปูนรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 
รูปส่ีเหล่ียมคางหมู รูปส่ีเหล่ียมรูปวา่ว 

๓.  บอกลกัษณะ ส่วนประกอบ    
     ความสัมพนัธ์  และจ าแนก   
    รูปสามเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  

 รูปสามเหล่ียมแบ่งตามลกัษณะของดา้น 
 รูปสามเหล่ียมแบ่งตามลกัษณะของมุม 
 ส่วนประกอบของรูปสามเหล่ียม 
 มุมภายในของรูปสามเหล่ียม 

ป.๖ ๑.  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี  
     เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต

สามมิติ 

 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
(ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย ปริซึม  พีระมิด) 

๒. บอกสมบติัของเส้นทแยงมุมของรูป 
     ส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  

 สมบติัของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 

๓. บอกไดว้า่เส้นตรงคู่ใดขนานกนั  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัมุมแยง้ 
 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศยัผลบวก
ของขนาดของมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้ง 
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สาระที ่๓   เรขาคณติ 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)    
  และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้

แบบของรูปเรขาคณิต 
 การเขียนรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม        
รูปวงกลม และรูปวงรีโดยใชแ้บบของ
รูป 

ป.๓ ๑.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติท่ี
ก าหนดใหใ้นแบบต่างๆ 

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

๒.  บอกรูปเรขาคณิตต่างๆ ท่ีอยูใ่น  
     ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

 รูปเรขาคณิตสองมิติ 

ป.๔ ๑.  น ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐเ์ป็น  
     ลวดลายต่าง ๆ 

 การประดิษฐล์วดลายโดยใชรู้ปเรขาคณิต 

ป.๕ ๑.  สร้างมุมโดยใชโ้พรแทรกเตอร์ 
     

 ชนิดของมุม 
 การสร้างมุมโดยใชโ้พรแทรกเตอร์ 

๒.   ส ร้ าง รูป ส่ี เห ล่ียม มุมฉาก  รูป
สามเหล่ียม และรูปวงกลม 

     

 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 การสร้างรูปสามเหล่ียม 
 การสร้างรูปวงกลม 

๓.  สร้างเส้นขนานโดยใชไ้มฉ้าก 
     

 ก า รส ร้ า ง เ ส้ น ขน าน ให้ ผ่ า น จุ ด ท่ี
ก าหนดใหโ้ดยใชไ้มฉ้าก 

ป.๖ ๑.  ประดิษฐท์รงส่ีเหล่ียมมุมฉาก   
     ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และ  
     พีระมิด จากรูปคล่ีหรือรูป 
     เรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให ้

 รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  ทรงกระบอก 
กรวย ปริซึม พีระมิด) 

 การประดิษฐรู์ปเรขาคณิตสามมิติ 
๒.  สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ  การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือก าหนดความ

ยาวของดา้นและขนาดของมุม หรือเม่ือ
ก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม 
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สาระที ่๔ พชีคณติ 

มาตรฐาน ค ๔.๑   เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพนัธ์  และฟังกช์นั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    

     แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑      
     ทีละ ๒   และลดลงทีละ ๑ 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๑   
    ทีละ ๒ 
 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ ๑ 

๒.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบ
รูป  
     ของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ี  
     สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาดหรือสีท่ี
สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น  

 

ป.๒ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    
     แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๕      
     ทีละ ๑๐   ทีละ ๑๐๐  และลดลง 
     ทีละ ๒ ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๕  
    ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ 
 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ ๒   

    ทีละ ๑๐  ทีละ ๑๐๐ 

๒.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบ
รูป ของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสีท่ี  
สัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสี
ท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น 

 

ป.๓ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    
     แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๓      
     ทีละ ๔   ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐    
     และลดลงทีละ ๓  ทีละ ๔  ทีละ ๕          
     ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐  และแบบรูปซ ้ า 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ ๓   
    ทีละ ๔ ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐ 
 แบบรูปของจ านวนท่ีลดลงทีละ ๓   
    ทีละ ๔   ทีละ ๕  ทีละ ๒๕  ทีละ ๕๐ 
 แบบรูปซ ้ า 

๒.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบ
รูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสี
ท่ี      สัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ 

 แบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่าง  ขนาด  หรือสี
ท่ีสัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ เช่น   

  

ป.๔ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน    
     แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือ

ลดลงทีละเท่ากนั 

 แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
    ทีละเท่ากนั 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒.  บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบ
รูปของรูปท่ีก าหนดให ้

 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน ๆ     
เช่น 

 
ป.๕ ๑.  บอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน  

     แบบรูปของจ านวนท่ีก าหนดให ้
 แบบรูปของจ านวน 

ป.๖ ๑.  แกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป  ปัญหาเก่ียวกบัแบบรูป 
 
สาระที ่๔    พชีคณติ 

มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์  (mathematical  
model)    อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใชแ้กปั้ญหา 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๔ – – 
ป.๕ – – 
ป.๖ ๑.  เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ  

     ปัญหา และแกส้มการพร้อมทั้งตรวจ  
     ค  าตอบ 

 สมการเชิงเส้นท่ีมีตวัไม่ทราบค่าหน่ึง
ตวั 

 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการ
เท่ากนัเก่ียวกบัการบวก  การลบ การ
คูณ หรือการหาร 

 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ 
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สาระที ่๕   การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๑   เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ ๑.  รวบรวมและจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

     และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีพบเห็นใน 
     ชีวติประจ าวนั 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
จ าแนกข้อมูลเก่ียวกับตนเองและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวท่ีพบเห็นใน
ชีวติประจ าวนั 

๒.  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพและ 
     แผนภูมิแท่งอยา่งง่าย 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แท่ง 

ป.๔ ๑.  รวบรวมและจ าแนกขอ้มูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
จ าแนกขอ้มูล 

๒.  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิ
แท่งและตาราง 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 
 การอ่านแผนภูมิแท่ง 
 การอ่านตาราง 

๓.  เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง  การ เ ขี ยนแผนภู มิ รูปภาพและ
แผนภูมิแท่ง 

ป.๕ ๑.  เขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่นระยะของ
เส้นแสดงจ านวน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
จ าแนกขอ้มูล 

 การเขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่น
ระยะของเส้นแสดงจ านวน 

๒.  อ่านขอ้มูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
ป.๖ ๑.   อ่านขอ้มูลจากกราฟเส้น  และแผนภูมิรูป  

      วงกลม 
 การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิรูป
วงกลม 

 ๒.  เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและ 
      กราฟเส้น 

 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 
    และกราฟเส้น 
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สาระที ่๕   การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๒  ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได ้
  อยา่งสมเหตุสมผล 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๔ – – 
ป.๕ ๑.  บอกไดว้า่เหตุการณ์ท่ีก าหนดใหน้ั้น 

      –     เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
– อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้
– ไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

 การคาดคะเนเก่ียวกับการเกิดข้ึน
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ป.๖ ๑.  อธิบายเหตุการณ์โดยใชค้  าท่ีมีความหมาย 
     เช่นเดียวกบัค าวา่ 
     –     เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

– อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้
     –     ไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

 การคาดคะเนเก่ียวกับการเกิดข้ึน
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 

สาระที ่๕ :  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๓ :  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – – 
ป.๒ – – 
ป.๓ – – 
ป.๔ – – 
ป.๕ – – 
ป.๖ – – 
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สาระที ่๖  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

มาตรฐาน ค  ๖.๑   มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ – ๓ ๑. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 

๒. ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔. ใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย และ
การน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๕. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

๖. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- 

ป.๔ – ๖ ๑. ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
๒. ใช้ความรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหา 
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔. ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน 
การส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

๕. เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

๖. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- 
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3. ความส าคัญของคณติศาสตร์  
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบุคคล ในดา้นการส่ือสาร การ

ให้ขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผลในกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในการหาขอ้สรุปต่างๆ เป็นวิชาท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษยอ์ยา่งยิง่มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
วิชาคณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี บุญทนั อยูช่มบุญ (2549, หนา้ 2) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของคณิตศาสตร์
ไวส้อดคลอ้งกบั จอห์นสัน และไรซ่ิง (Jognson and Rising 1976, หนา้ 4-5) ดงัน้ี 1. คณิตศาสตร์ 
เป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัการคิด เป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นจริงหรือไม่อยา่งมีเหตุผล ดว้ยเหตุ
น้ี เราจึงน าคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และยงั
ช่วยใหค้นมีเหตุผลใฝ่รู้ ตลอดจนพยายามคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ ดั้งนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานของ
ความเจริญในด้านต่างๆ 2. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสร้างสรรค์ทางด้านจิตใจของมนุษยว์ิชาหน่ึง
เก่ียวข้องกับพื้นฐานทางความคิด กระบวนการและเหตุผล ดังนั้ นคณิตศาสตร์จึงเป็นมากกว่า
เรขาคณิต (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนและการคิดค านวณ) มากกว่าพีชคณิต (ภาษาทางสัญลกัษณ์และ
ความสัมพนัธ์) มากกวา่เรขาคณิต (ท่ีศึกษาเก่ียวกบัรูปร่าง ขนาด และท่ีวา่ง) และมากกวา่ แคลคูลสั 
(ท่ีศึกษาความเปล่ียนแปลง จ านวนไม่รู้จบและจ านวนจ ากดั) 3. คณิตศาสตร์เป็นภาษาอยา่งหน่ึง ซ่ึง
ก าหนดข้ึนดว้ยขอ้ความทางสัญลกัษณ์กระชบัรัดกุมและส่ือความหมายได ้ภาษาคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาซ่ึงด าเนินไปดว้ยความคิดมากกวา่กระท า 4. คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีช่วยจดัระเบียบโครงสร้าง
ทางความรู้ ข้อความและข้อความถูกสรุปด้วยเหตุผล จากการพิสูจน์ข้อความหรือสมมุติเดิม 
โครงสร้างคณิตศาสตร์เป็นโครงสร้างทางเหตุผล โดยเร่ิมตน้ดว้ยพจน์ท่ียงัไม่ไดรั้บการนิยมและจะ
ถูกนิยามอยา่งเป็นระบบแลว้น ามาใชอ้ธิบายสาระต่างๆหลงัจากนั้นจึงถูกตั้งเป็นคุณสมบติัหรือกฎ
โดยทา้ยท่ีสุดพจน์และขอ้สมมุติเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้พิสูจน์ทฤษฏี และสามารถศึกษาโครงสร้าง
ใหม่ทางคณิตศาสตร์ได ้5. คณิตศาสตร์เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบ นัน่คือ ความเป็นระเบียบในรูปแบบ
ของการคิดทุกส่ิงท่ีมีรูปแบบสามารถถูกจัดได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น คล่ืนวิทยุ
โครงสร้างของโมเลกุลและรูปร่างเซลล์ของผึ้ง 6. คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหน่ึง ความงามทาง
คณิตศาสตร์สามารถพบไดใ้นกระบวนการ ซ่ึงแยกขอ้เท็จจริงท่ีถูกถ่ายทอดผา่นการใชเ้หตุผล เป็น
ขั้นตอนโดยนกัคณิตศาสตร์ไดพ้ยายามใชค้วามคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ และการท าความเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีทา้ทายความคิด 
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4. หลกัการสอนคณติศาสตร์ 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งหาวิธีการเช่ือมโยงเพื่อถ่ายทอดส่ิงท่ี 
เป็นรูปธรรมใหไ้ด ้(วลัภา อารีรัตน์ 2543, หนา้ 37) ไดเ้สนอแนะหลกัการสอนคณิตศาสตร์วา่ควรค านึง 
ถึงส่ิงต่อไปน้ี  

1) การสอนเน้ือหาใหม่แต่ละคร้ัง ครูตอ้งค านึงถึงความพร้อมของผูเ้รียน ทั้งความพร้อม 
ดว้ยวฒิุภาวะและเน้ือหา  

2) การสอนคณิตศาสตร์เนน้เร่ืองความเขา้ใจมากกวา่ความจ าการสอนคณิตศาสตร์แนว
ใหม่จึงเน้นการจดัประสบการณ์การเรียนท่ีมีความหมาย และใช้วิธีการสอนต่างๆ 
มากข้ึน นกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจความคิดรวบยอดก่อน จึงฝึกทกัษะหรือท าแบบฝึกหดั
เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์อนั จะน าไปสู่การน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3) ใชว้ิธีอุปมาน (Induction) ในการสรุปหลกัการคณิตศาสตร์แลว้น าความรู้ไปใชด้ว้ย 
วธีิอนุมาน (Deduction) 

4)  ควรมีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน เพื่อช่วยให้นกัเรียนมองเห็น
ความหมายและหลกัการทางคณิตศาสตร์ ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีควรจดัมี 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้รูปธรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เป็นก่ึงรูปธรรม และประสบการณ์การเรียนรู้  

5) สอนจากปัญหาจริงท่ีเด็กประสบอยูเ่สมอในชีวิตประจ าวนั การท่ีเด็กจะมีความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา ครูควรส่งเสริมใหเ้ด็กไดอ้ภิปราย และแสดงความคิดเห็นในโจทย์
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ แลว้แปลเป็นประโยคสัญลกัษณ์หรือประโยคคณิตศาสตร์  

6) ส่งเสริมการสอนโดยใชกิ้จกรรมและส่ือการสอน การสอนเร่ืองใหม่ในแต่ละคร้ังควร 
ใชส่ื้อรูปธรรมอธิบายแนวความคิดนามธรรมทางคณิตศาสตร์ในการจดักิจกรรมควร 
ใหน้กัเรียนไดท้ดลองคน้ควา้ค าตอบดว้ยตนเอง  

7) ส่งเสริมการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครูควรจดับทเรียนโดย
ค านึงถึงเด็กเก่งและเด็กเรียนชา้ 

 
5. จิตวทิยาทีใ่ช้ในการสอนคณติศาสตร์ 

ครูคณิตศาสตร์จะสอนคณิตศาสตร์ไดดี้ ถา้ครูสนใจจิตวิทยาของเด็กศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฏีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยา ซ่ึงมีหลายทฤษฏีท่ีใชห้ลกัการท่ีใชป้ระโยชน์ต่อการสอนคณิตศาสตร์ 



44 
 

 
 

เป็นอยา่งมาก ในท่ีน้ีจะเสนอทฤษฏีท่ีส าคญัของนกัจิตวิทยา 5 ท่าน คือ บรูเนอร์ เพียเจต ์กาเย ่ออซูเบล 
และดีนส์ ดงัน้ี (สมทรง สุวพานิช 2539, หนา้ 46 – 49)  

1) ทฤษฏีของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner)  
1.1) เราสามารถจดัการสอนเน้ือหาวิชาใดๆ ให้กบัเด็กในช่วงใดของชีวิตก็ไดถ้้า 

รู้จกัจดัเน้ือหาใหอ้ยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมต่อสติปัญญาของเด็ก  
1.2) มนุษยมี์ความพร้อมเน่ืองจากได้รับการฝึกฝน ไม่ใช่คอยให้เกิดความพร้อม 

ข้ึนเอง  
ทฤษฏีน้ีน ามาใชก้บัการเรียนการสอน คือ การให้เด็กไดคิ้ดคน้กระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง 

โดยมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนัแลว้น าความคิดนั้นไปใชใ้หเ้กิดความคิดใหม่  
2) ทฤษฏีของเพียเจต ์(Jean Piaget) เพียเจตไ์ดแ้บ่งขั้นต่างๆ ของความรู้ความเขา้ใจ ดงัน้ี 

อายุ 0 -2 ปี อยูใ่นระยะรับรู้และตอนสนอง อายุ 2-7 ปี อยูใ่นระยะเตรียมตวัปฏิบติัการ 
รูปธรรม อายุ 7-11 ปี อยูใ่นระยะปฏิบติัรูปธรรม อายุ 11-15 ปี อยูใ่นระยะปฏิบติัการ 
นามธรรม ทฤษฏีของเพียเจต ์น ามาใชใ้นการสอน คือ 1. เด็กตอ้งมีโอกาสกระท าส่ิง
ต่างๆดว้ยตนเอง 2. ค านึงถึงความพร้อมทางสมองก่อนสอน 3. เน้ือหาควรยากง่าย
พอเหมาะท่ีเด็กจะเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ท่ีมีอยู่ 4. การคน้หาค าตอบควรเร่ิม
ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและคน้ควา้หาค าตอบ  

3) ทฤษฏีของกาเย ่(Robert M. Gagne) กาเย ่มีความเห็นเก่ียวกบัการเรียนรู้ ดงัน้ี  
3.1) การเรียนรู้ตอ้งสัมพนัธ์กบัความมุ่งหมายของการสอน  
3.2) การเรียนตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ตอ้งมีพื้นฐานท่ีจะ

เรียนเร่ืองเหล่านั้นอยา่งเพียงพอ 
ทฤษฏีของกาเย ่น ามาใชใ้นการสอน คือ ควรจดัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีการตรวจสอบ 

พื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนและเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใชช้ดัเจน 
4) ทฤษฏีของออซูเบล (David P. Ausuble) ออซูเบล เห็นวา่ การเรียนรู้จะช่วยให้เด็ก

แกปั้ญหาไดน้ั้นมี 2 วิธี คือ การเรียนรู้โดยวิธียอมรับ ( Reception Learning) และ 
การสอนโดยวิธีการบรรยาย (Expository Learning) หลกัการและวิธีสอนของออซูเบล 
คือ สอนแบบบรรยายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยวิธียอมรับ ซ่ึงน ามาใชใ้นการเรียน
การสอนได้ คือ การช่วยให้ผูเ้รียนจ าส่ิงท่ีได้เรียนมาแล้ว โดยครูช่วยให้มองเห็น
ความเหมือนหรือความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิม  

5) ทฤษฏีของดีนส์ (Soltan Dienes) ทฤษฏีน้ีเนน้การหย ัง่รู้กบัการแกปั้ญหา ดงัน้ี  
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5.1) เด็กจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้พราะมีการหย ัง่รู้คิดไดเ้องโดยจดัประสบการณ์ 
ใหคิ้ด การเกิดความหยัง่รู้จะเป็นไป ตามลกัษณะของสถานการณ์ท่ีแกปั้ญหา  

5.2) การใช้กระบวนการแกปั้ญหาจะเป็นวิธีช่วยให้เด็กคน้พบและแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง  

ทฤษฏีของดีนส์ น ามาใช้ในการสอน คือ สร้างโครงสร้างนามธรรมให้อยู่ในรูปธรรม
มากท่ีสุด โดยจดัเอาเหตุการณ์ท่ีมีคุณสมบติัอยา่งเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั เนน้การฝึกฝนสามารถแยกแยะ
ด้วยตนเองและแก้ปัญหาได้ด้วยการหยัง่รู้ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและเกิดการ
เรียนรู้ในดา้นคณิตศาสตร์นั้น นกัการศึกษาไดพ้ยายามท่ีจะศึกษาทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีจะน ามาใชใ้น
การเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะครูจะตอ้งมีความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน เขา้ใจใน
ระบบพฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็ก เพื่อน ามาใชใ้ห้เหมาะสมกบัวยัของความสามารถของเด็ก 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ จึงจะไดผ้ล แนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนการ
สอนวชิาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัมีหลายแนวคิด ซ่ึงครูผูส้อนควรจะไดศึ้กษาใหเ้กิดความเขา้ใจ 

 
6. ทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์ 

การศึกษาแนวใหม่ไดจ้  าแนกทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ทฤษฎี คือ 
1) ทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เด็กจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดโ้ดย

การฝึกท าส่ิงนั้นซ ้ าๆ หลายๆ คร้ัง การสอนเร่ิมโดยครูบอกสูตรหรือกฎเกณฑ์ให ้
แลว้ใหเ้ด็กท าแบบฝึกหดัมากๆ จนกระทัง่เด็กมีความช านาญ 

2) ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้โดยบงัเอิญ (Incedental learning Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เด็ก
จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดดี้ เม่ือเด็กเกิดความพร้อมหรืออยากเรียนรู้ในส่ิงนั้นๆ การสอน 
จะพยายามใหน้กัเรียนเรียนคณิตศาสตร์ในบรรยากาศท่ีไม่เคร่งเครียด และน่าเบ่ือหน่าย 
สอนโดยมีกิจกรรมหลากหลายและยดึนกัเรียนเป็นส าคญั 

3) ทฤษฎีแห่งความหมาย (Meaning Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เด็กจะเรียนรู้และเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีเรียนได้ดีเม่ือเด็กได้เรียนในส่ิงท่ีมีความหมายต่อตวัเองเรียนให้มีความหมาย
โครงสร้าง Concept และใหน้กัเรียนเห็นโครงสร้างของคณิตศาสตร์ 

ในการเรียนการสอนคณิตสาสตร์จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชท้ั้ง 3 ทฤษฎีผสมกนั โดยข้ึนกบั
ดุลยพินิจของครูผูส้อน วา่ในแต่ละเน้ือหาวชิา ลกัษณะของเด็ก สภาพแวดลอ้มขณะนั้น ตลอดจนตวั
ผูส้อนเอง ควรจะยดึหลกัทฤษฎีไหนบา้ง มากนอ้ยเพียงไร 

 
7. ประโยชน์ของคณติศาสตร์ 
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(สุเทพ  จนัทร์สมศกัด์ิ.  (2519).  คณิตศาสตร์ศึกษา.  กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก ์
กรมสามญัศึกษา) 

คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยส์ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากความรู้ในตวัคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณค่ามหาศาล เพราะอยา่งนอ้ย คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์
ท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถท่ีมนุษยพ์ึงมี ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดค านวณ 
ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัของทุกชนชั้น ทุกระดบั ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกศาสนา 
เพียงแค่ประโยชน์อนัเป็นพื้นฐานท่ีกล่าวมาก็มีคุณค่าอเนกอนนัต ์นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีจะช่วยพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่า ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะโดยธรรมชาติ 
ของวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยพฒันา เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผูท่ี้รู้จกัคิด วิเคราะห์ ช่างสังเกต มีความคิด 
เป็นล าดบัขั้นตอน มีระเบียบวินยั มีเหตุมีผล สามารถคิดค านวณกะประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นศาสตร์ท่ีจะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือ เป็นผู ้
ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการ
อุปนยัและนิรนยัสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ มีความสามารถในการคาดเดา มีความสามารถในการ
เช่ือมโยง และมีความสามารถในการให้เหตุผล ตลอดจนมีวิสัยทศัน์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รอง
ศาสตราจารยสุ์เทพ จนัทร์สมศกัด์ิไดก้ล่าวถึงประโยชน์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของคณิตศาสตร์ 
ไวใ้นหนงัสือคณิตศาสตร์ศึกษาในบทความเร่ืองเรียนคณิตศาสตร์ไปท าไมซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

 คณิตศาสตร์ท าให้ค  านวณเป็น คณิตศาสตร์จะช่วยฝึกวิธีการใช่ความคิดพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ โดยใชเ้หตุผลดว้ยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ ทั้งน้ีเพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผูเ้รียน
จะไดฝึ้กแกปั้ญหา และการแกปั้ญหาทุกคร้ังตอ้งยดึขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ท่านั้นเป็นหลกัไม่อนุญาตให้
น าความเห็นส่วนตวัหรือขอ้คิดเห็นของตนเองหรือของคนอ่ืนมาอา้ง 

คณิตศาสตร์ช่วยฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัพูดและเขียนไดต้ามท่ีตนคิด ทั้งน้ีเพราะเม่ือนกัเรียน
ไดฝึ้กแกปั้ญหาในทางคณิตศาสตร์แลว้ จะเป็นดว้ยวธีิใดก็ตาม ก็ดูจะเป็นการเพียงพอท่ีผูเ้รียนคณิตศาสตร์ 
จะตอ้งสามารถเรียงล าดบัแนวคิดเป็นขั้นตอน แลว้น าเสนอหรือส่ือสารให้ครูอาจารย ์และผูอ่ื้นให้
ไดเ้ขา้ใจว่าตนเองคิดหรือสรุปผลมาได้อย่างไร เป็นการพฒันาทกัษะการน าเสนอ (Presentation 
Skill) ทกัษะการแทนค่า (Representation Skill) และทกัษะการส่ือสารหรือการส่ือความหมาย 
(Communication Skill) ซ่ึงลว้นแต่เป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นทางคณิตศาสตร์ท่ีควรตระหนกั
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ฝึกให้ใช้ระบบเพื่อช่วยให้เขา้ใจสังคมไดดี้ยิ่งข้ึนจะเห็นไดว้่าสังคมมนุษย์
เราใช้ระบบและวิธีการของคณิตศาสตร์หลายประการ เช่น รัฐธรรมนูญ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ตกลง 
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พื้นฐาน ซ่ึงในทางคณิตศาสตร์ไดแ้ก่ อนิยาม นิยาม กฎ และสมบติัต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ มาน า
ก าหนดเป็นกฎหมาย ซ่ึงในทางคณิตศาสตร์ก็คือทฤษฎีบท ซ่ึงสรุปมาจากขอ้ตกลงในรัฐธรรมนูญ 
คดีความต่างๆ คือโจทยปั์ญหา (Problem) การตดัสินคดีคือการแกโ้จทยปั์ญหา (Problem Solving) 
โดยใช้ตรรกวิทยามาสรุปตีความ ให้ได้ผลสรุปท่ีสอดคล้องกับทฤษฎี (กฎหมายต่างๆ) หรือ
ขอ้ตกลงพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) เม่ือเขา้ใจได้เช่นน้ีแลว้จะเห็นความส าคญัของรัฐธรรมนูญยิ่งข้ึน 
เพราะถา้ขอ้ตกลงพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) ไม่เหมาะสมหรือไม่ยุติธรรม กฎหมาย และการตดัสินคดี
ความต่าง ๆ ยอ่มไม่เหมาะสมหรือไม่ยติุธรรมตามมาดว้ย 

กล่าวโดยสรุปคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ท าให้มนุษย ์
มีความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ เป็นระเบียบ มีแบบแผน นอกจากน้ีคณิตศาสตร์
ยงัช่วยพฒันาให้มนุษยคิ์ดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนการ
แกปั้ญหา และตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม ยิ่งกว่านั้นคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยน์ าไปใช้
ในการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน เพราะหากไม่มีคณิตศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกี็จะพฒันาไปไม่ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวของ Charles Darwin ท่ีกล่าวถึงคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ไวว้า่ “การคน้พบส่ิงใหม่ๆ ทุกคร้ังตอ้งอยูใ่นรูปของคณิตศาสตร์ เพราะวา่ไม่มีส่ิงอ่ืนใด
ท่ีจะสามารถน าทางเราได”้ 
 



บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้

รายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเพื่อยกระดบัให้ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์อยา่งเหมาะสมกบัระดบัชั้นโดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับรายวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนเพื่อให้ครูสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในการ
จดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีทั้ งข้อจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณ 
ด าเนินการโดยการใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา 
 

ประชากร  
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัอ่างทองจ านวน 20 โรงเรียน 
 

วธีิการด าเนินการวจิัย และสถานทีท่ าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 
1) จัดเวที เสวนาทางวิชาการโดยเชิญครูผู ้รับผิดชอบรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพื่อศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวคิดของการจดัการ
ความรู้โดยใหค้วามสนใจในประเด็นต่อไปน้ี 

1.1) ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อความสัมฤทธ์ิผลในการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเลก็คืออะไร  

1.2) มีอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว  
1.3) จะแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 
1.4) เน้ือหาใดท่ีมีปัญหาในการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเสวนาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
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2) สร้างแนวปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสามารถแกปั้ญหาของ
ครูตามความต้องการของผูท่ี้เข้าร่วมเสวนาโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเสวนาทาง
วชิาการ 
2.1) จดัประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดกรอบการสร้างแนวปฏิบติัท่ีดี 

1) สรุปประเด็นปัญหาท่ีไดจ้ากการเสวนาทางวชิาการ 
2) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพื่อก าหนดกรอบและแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา 
4) ก าหนดกรอบรูปแบบการสร้างแนวปฏิบติัท่ีดี หลกัการ จุดมุ่งหมาย 

เน้ือหา กิจกรรม  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล 
2.2) ด าเนินการสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีตามกรอบท่ีก าหนดไว ้

1) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ  
2) จดัท าส่ือประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ 
3) จดัท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 
4) จดัท าเคร่ืองมือวดัเจตคติท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 
5) จดัท าคู่มือส าหรับครู 
6) จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับ นกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร 

3) การน าแนวปฏิบติัท่ีดีไปทดลองใชใ้นสถานศึกษา 
3.1) เลือกโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสมและยนิดีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 20 

โรงเรียน 
3.2) ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารท าวจิยัใหค้รูและผูบ้ริหารไดรั้บทราบและท าความ

เขา้ใจใหต้รงกนั 
3.3) ใหค้รูด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครูใหเ้ป็นไปตาม

ขั้นตอนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
3.4) ติดตามผลการน าแนวปฏิบติัไปใชใ้นโรงเรียนโดยการสัมภาษณ์นกัเรียน ครู

และผูบ้ริหาร  
3.5) รวบรวมคะแนนสอบตามขั้นตอนในแผนการจดัการเรียนรู้ และแบบสอบถาม 

ต่างๆ ท่ีใหน้กัเรียนท าทั้งหมดจากครูเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6) ให ้นกัเรียน ครู และผูบ้ริหารตอบแบบสอบถามการวจิยั 

4) สรุปผลการด าเนินงานการวจิยั 
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4.1) วเิคราะห์คะแนนสอบทั้งหมดของผูเ้รียน ทั้งคะแนนสอบก่อนเรียน และ
คะแนนสอบหลงัเรียน 

4.2) วเิคราะห์แบบสอบถามเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ทั้งก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

4.3) วเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ นกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
1) จดัเวทีเสวนาทางวชิาการ 

โดยเชิญครูผูรั้บผิดชอบรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในโรงเรียน
ขนาดเล็กของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและอ่างทองเพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวคิดของการจดัการความรู้โดยการแบ่งผูเ้ขา้ร่วมการเสวนาทั้งหมด 
ออกเป็นกลุ่มตามประเด็นค าถามมีพิธีกรในการด าเนินการ ตั้งประเด็นค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีคณะผูว้ิจยัตอ้งการให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อหาค าตอบ แลว้เขียนค าตอบลงในกระดาษ
แล้วส่งตวัแทนกลุ่มเพื่อน าเสนอประเด็นปัญหาของตนและค าตอบในกลุ่มของตนให้ผูเ้ข้าร่วม
เสวนากลุ่มอ่ืนๆ และคณะผูว้จิยัไดรั้บทราบ 

2) แนวปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ 
แนวการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วนโดยการบูรณาการ

ความรู้เร่ืองเศษส่วนซ่ึงมีเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไวใ้นแผนเดียวกนั 
โดยใหผู้เ้รียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเรียนร่วมกนัไดใ้นเวลา
เดียวกนั โดยใชผู้ส้อนคนเดียวกนัซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาครูไม่พอสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประกอบดว้ย 
2.1) คู่มือการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วนแบ่งเป็น 6 ชุดคือ 

2.1.1) ความหมายของเศษส่วน 
2.1.2) การเท่ากนัของเศษส่วนและการท าเศษส่วนใหเ้ท่ากนั 
2.1.3) การเปรียบเทียบเศษส่วน 
2.1.4) เศษส่วนอยา่งต ่า จ  านวนคละกบัเศษส่วน 
2.1.5) การบวกและการลบเศษส่วน 
2.1.6) การคูณและการหารเศษส่วน 

2.2)  คู่มือการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วนประกอบดว้ย 
2.2.1) ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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2.2.2) แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 เร่ือง 
2.2.3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2.2.4) แบบบนัทึกคะแนนการท ากิจกรรม 
2.2.5) ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละตอน 
2.2.6) ตารางบนัทึกผลก่อนเรียนและหลงัเรียนรวมคะแนนทั้ง 6 ตอน 

2.3) ส่ือประกอบการจดัการเรียนการสอนซ่ึงสร้างจากโปรแกรม  The Geometer’s 
Sketchpad ทั้งหมด 11 แฟ้ม 

2.4) ใบกิจกรรม 
3) แบบสอบถามเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์  

โดยให้ผูเ้รียนท า 2 คร้ัง คือก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนด้วยแผนการ
จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการท่ีคณะผูว้จิยัน าไปให้โรงเรียนใช ้ทั้งน้ีแบบสอบถามเจตคติ
มีจ านวน 30 ขอ้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยถือเกณฑ์น ้ าหนักในการให้คะแนน
ตวัเลือกของขอ้ค าถามประเภททางบวกและประเภททางลบดงัน้ี 

 
ข้อค าถามประเภททางบวก 

Favorable Statement 
ข้อค าถามประเภททางลบ 
Unfavorable Statement 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่         ให ้         5      คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้        4       คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้        3        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                  ให ้       2        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่      ให ้       1        คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ให ้         5      คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                 ให ้        4       คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้        3        คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้       2        คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่          ให ้       1        คะแนน 

 
ก าหนดเกณฑใ์นการคิดคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามตามเกณฑข์อง ศกัด์ิชยั เสรีรัฐ (2530) ดงัน้ี 
ถา้คะแนนเฉล่ียมีค่านอ้ยกวา่ 1.55 แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดีอยา่งมากต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.56 – 2.55  แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.56 – 3.55   แสดงวา่มีเจตคติปานกลางต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.56 – 4.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีดีอยา่งมากต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
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4) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบ
หลงัเรียนจ านวน 100 ขอ้ 
 

เร่ือง 
จ านวนขอ้ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
เร่ืองท่ี 1 ความหมายของเศษส่วน 5 5 
เร่ืองท่ี 2 การเท่ากนัของเศษส่วนและการท าเศษส่วนใหเ้ท่ากนั 10 10 
เร่ืองท่ี 3 การเปรียบเทียบเศษส่วน 7 7 
เร่ืองท่ี 4 เศษส่วนอยา่งต ่า จ  านวนคละกบัเศษส่วน 8 8 
เร่ืองท่ี 5 การบวกและการลบเศษส่วน 10 10 
เร่ืองท่ี 6 การคูณและการหารเศษส่วน 10 10 
 

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผูเ้รียน ครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วน จ านวน 20 ขอ้  
โดยใชม้าตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีตวัเลือก 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็น

ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยน าค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดไ้ปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัคะเฉล่ียกบั คะแนนเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียมีคา่นอ้ยกวา่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.50 – 3.49   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.50 – 4.49   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.50 – 5.00   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

การสร้างเคร่ืองมอื 
แนวปฏิบัติทีด่ี ในการจัดการเรียนรู้รายวชิาคณติศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษาหลกัสูตรคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ตามหลกัสูตรการศึกษาแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ จุดมุ่งหมาย 
โครงสร้าง เน้ือหา และเวลาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล 

2. ศึกษาเอกสาร งานวจิยั ทฤษฏีท่ีเก่ียงขอ้ง 
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2.1. ทกัษะและกระบวนการการจดัการเรียนรู้ 
2.2. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณการ 
2.3. การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

3. รวบรวมขอ้มูลมาศึกษาวเิคราะห์เพื่อก าหนดกรอบรูปแบบ 
4. ก าหนดกรอบรูปแบบการสร้างแนวปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์

ประกอบไปดว้ย 
1) หลกัการ  2) จุดมุ่งหมาย  3) เน้ือหา  4) กิจกรรม  5) ส่ือและส่ิงเรียนรู้ 
6) การวดัและประเมินผล 

5. สร้างเอกสารประกอบรูปแบบการสร้างแนวปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเรียนรู้รายวชิา
คณิตศาสตร์ และเคร่ืองมือด าเนินการ 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1) เปรียบเทียบความรู้ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ท่ีจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเร่ือง
เศษส่วนโดยใช ้ t – test  (Dependent) 

2) เปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ท่ีจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วนโดยใช ้ t – test  (Dependent) 

3) หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูเ้รียน ครู และ 
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วน 

  
 



บทที ่4  
ผลการวจิยั 

 
การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของผู ้เ รียนระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์อยา่งย ัง่ยืน โดยการสร้างกิจกรรม 
การเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนส าหรับให้โรงเรียน
น าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีเสวนาทางวชิาการ 
ตอนท่ี 2 วเิคราะห์หลกัสูตรคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนการทดสอบ

สอบหลงัเรียน 
ตอนท่ี 4 วเิคราะห์แบบสอบถามเจตคติท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ตอนท่ี 5 วเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อ

การวจิยั 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการวจิยัท่ีไดป้รากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ตอนที ่1 วเิคราะห์ผลทีไ่ด้จากการจัดเวทเีสวนาทางวชิาการ 
ผลท่ีไดจ้ากการเสวนาทางวิชาการเม่ือวนัท่ี โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนาทั้งหมด 65 คน แบ่ง 

เป็นกลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่มให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกนัในประเด็นปัญหาของการจดัการเรียนการสอนของ
แต่ละคนท่ีมีเกิดข้ึนสรุปเป็นประเด็นของแต่ละกลุ่มแลว้น าเสนอต่อทุกคน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มระดม 
สมองเพื่อหาแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้น าเสนออีกคร้ัง 

จากการเสวนาพบวา่มีประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บการน าเสนอดงัน้ี 
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 สภาพปัญหาและความต้องการ 
1. ด้านวชิาการ 

1.1 ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ไม่ไดจ้บในสาขาคณิตศาสตร์ท าให้บางหวัขอ้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดเน้ือหาใหน้กัเรียนเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้

1.2 มีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองการเรียนการสอนเยอะท าใหเ้วลาเรียนไม่เพียงพอ 
ผูเ้รียนเรียนไดไ้ม่ครบตามเน้ือหาของหลกัสูตร 

1.3 ขาดแคลนส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีจะใชเ้น่ืองจากงบประมาณมีจ ากดั   

1.4 ครูขาดประสบการณ์ในการสร้าง/ใชส่ื้อการเรียนการสอน และขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการใชส่ื้อเทคโนโลยหีรือนวตักรรม  

1.5 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  มีปัญหาการคิดวิเคราะห์และการคิด
ค านวณ 

1.6 จ านวนนกัเรียนมีนอ้ยท าให้นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
1.7 พื้นฐานความรู้ของนกัเรียนแตกต่างกนัท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูมีความยุง่ยาก 
2. ด้านบุคลากร 

2.1 บุคลากรครูไม่ตรงกบัสาขาวชิาเอกหรือวชิาท่ีถนดัและครูตอ้งรับภาระหนกั 
สอนหลายระดบั หลายรายวิชา 

2.2 ครูขาดขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จึงท างานไดไ้ม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2.3 บุคลากรมีการยา้ยบ่อย  ท าใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ืองของงานท่ีปฏิบติั 
2.4 ขาดบุคลากรสายสนบัสนุนการสอน  เช่น  งานธุรการ  การเงินและพสัดุ 
2.5 การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการเรียน

การสอน และการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษามีนอ้ย 
2.6 ในโรงเรียนมีครูประจ าชั้นไม่ครบชั้นท าให้ตอ้งจดัการเรียนการสอนโดยการน า

นกัเรียนท่ีต่างระดบัชั้นกนัมาเรียนในห้องเดียวกนั 
 
 
 
 



55 
 

 
 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอหรือคุม้ค่าต่อการจดั

กิจกรรมเด็กในเขตบริการไปเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืน ท่ีเห็นว่ามีความพร้อมและมี
คุณภาพกวา่ 

3.2 ชุมชน ผูป้กครอง มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของโรงเรียน และการเรียนของบุตรหลานไดม้ากเท่าท่ีควร 

3.3 การอพยพเคล่ือนยา้ยของประชากรวยัเรียนท่ียา้ยไปรับจา้งงานต่างพื้นท่ี  ท าให้
เกิดปัญหา อุปสรรคเก่ียวกบัการด าเนินงานของครูและโรงเรียน 

3.4 ขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ ของโรงเรียน 
 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

ส าหรับแนวทางการแกปั้ญหานั้นผูเ้ขา้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่อยากให้คณะผูว้ิจยัช่วยหา
แนวทางในการแกปั้ญหาใหเ้พราะทางโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะมากและผูส้อนไม่มีเวลามากพอท่ีจะ
หาแนวทางในการแกไ้ขไดเ้ตม็ท่ี แต่ถา้ทางคณะผูว้จิยัมีแนวทางท่ีสามารถแกปั้ญหาไดท้างผูเ้ขา้ร่วม
เสวนายนิดีใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาตามแนวทางท่ีคณะผูว้จิยัน าเสนอ 

โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพดว้ยการจดักลุ่ม 
เครือข่ายการใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหาร 
งานบุคคล ดา้นการบริหารวิชาการ  และดา้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดรูปแบบการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพโดยน านวตักรรมดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน
การสอนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน 
แนวทางการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี

ครูผูส้อนไม่ครบชั้นไดใ้นระดบัหน่ึง โดยปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ การจดั 
ชั้นเรียน แบบคละอาย ุการรวมชั้นเรียนท่ีอายใุกลเ้คียงกนั มีลกัษณะเป็นช่วงชั้น มีการปรับปรุงและ
พฒันา แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด วเิคราะห์ สรุปความรู้และสร้างองคค์วามรู้
จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนปฏิบติัจริง โดยอาศยัความร่วมมือของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูส้อน 
และชุมชน ท่ีให้ความร่วมมือในการจดัท าโครงสร้างหลกัสูตร แนวทางการจดัการเรียนรู้ตลอดปีและ 
จดัท าแผนการจดั การเรียนรู้แบบช่วงชั้น ตลอดปีจดัหอ้งเรียนเป็นช่วงชั้นเป็นหลกั ใชค้รูปฏิบติัการ
สอน 1 – 2 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น ปรับปรุงพฒันาอาคารเรียน หอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
พฒันาการเรียนการสอนตามแนวใหม่  



56 
 

 
 

2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการไวว้า่เป็นการเช่ือมโยงวชิาหรือศาสตร์ต่างๆ เขา้

ดว้ยกนัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชีวติจริงมากข้ึน ไดแ้ก่ 
2.1 บูรณาการระหวา่งความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงปัจจุบนัเน้ือหาความรู้มี

มากมายท่ีจะตอ้งเรียนรู้หากไม่ใชว้ธีิการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัมาใชจ้ะท าใหเ้รียนรู้ไม่ทนัตามเวลาท่ี
ก าหนดไดจึ้งตอ้งมีการน าวธีิการจดัการเรียนรู้ใหม่ๆ มาใช ้เช่น การสอนโดยวธีิการบอกเล่า ท่องจ า
จะท าใหไ้ดป้ริมาณความรู้หรือเน้ือหาสาระไม่เพียงพอกบัส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้จึงตอ้งเลือกใช้
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม 

2.2 บูรณาการระหวา่งพฒันาการความรู้และทางจิตใจ  การเรียนรู้ท่ีดีนั้นผูเ้รียน  
ตอ้งมีความอยากรู้อยากเรียนดว้ย  ดงันั้น  การใหค้วามส าคญัแก่เจตคติ  ค่านิยม  ความสนใจและ
สุนทรียภาพแก่ผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้ ก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงก่อนลงมือศึกษาซ่ึงเป็นการจูใจ
ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3 บูรณาการระหวา่งความรู้และการกระท าการเรียนรู้ท่ีสามารถน าความรู้สู่การ
ปฏิบติัไดน้ั้นถือเป็นการดีมาก  ดงันั้น  การใหค้วามส าคญัระหวา่งองคค์วามรู้ท่ีศึกษากบัการน าไป
ปฏิบติัจริงโดยน าความรู้ไปแกปั้ญหาในสถานการณ์จริง                                                                          

2.4 บูรณาการระหวา่งส่ิงท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนและชีวติประจ าวนั  การตระหนกัถึง
ความ  ส าคญัแห่งคุณภาพชีวิตเม่ือผา่นการเรียนรู้แลว้ตอ้งมีความหมายและคุณค่าต่อชีวติของผูเ้รียน
อยา่งแทจ้ริง 

2.5 บูรณาการระหวา่งวชิาต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความรู้  เจตคติและการกระท าท่ี
เหมาะสม กบัความตอ้งการ  ความสนใจของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริงตอบสนองต่อคุณค่าในการ
ด ารงชีวิตของผูเ้รียน 

 
3. โรงเรียนต้นแบบ 

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้น
คุณภาพผูเ้รียน ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด รวมทั้งมีความ
พร้อมท่ีสามารถเป็นโรงเรียนแกนน าและเป็นแบบอย่างในการพฒันาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กได้ โดยใช ้แนวคิดในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กสู่โรงเรียนตน้แบบ ท่ีสามารถด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลือกและกรอบความคิดในการบริหารจดัการในโรงเรียนตน้แบบ เพื่อสร้างความเขม้แข็งและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา   
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ตอนที ่2 วเิคราะห์เนือ้หาวชิาคณติศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 – 6  
จากรายละเอียดเน้ือหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 พบวา่เน้ือหาแบ่งออกเป็น 6 สาระ
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ สาระท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ สาระท่ี 2 การวดั สาระท่ี 3 เรขาคณิต สาระท่ี 
4 พีชคณิต สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และสาระท่ี 6 ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพนัธ์ของแต่ละระดบัชั้นแยกตามสาระการเรียนรู้ดงัน้ีชั้น 

สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถเขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย 

และตวัหนังสือแสดงจ านวนนับ ศูนย ์เศษส่วน และทศนิยมหน่ึงต าแหน่งได้ พร้อมทั้งสามารถ
เปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนนับและศูนย ์ เปรียบเทียบและเรียงล าดบัเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
เท่ากนั รวมทั้งเปรียบเทียบและเรียงล าดบัทศนิยมหน่ึงต าแหน่งได ้ 

ในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของเศษส่วนแท ้
เศษเกิน จ านวนคละ ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง เศษส่วนที่เท่ากนั เศษส่วนอย่างต ่า ค่าประจ า
หลกัของเศษส่วนและทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย ส าหรับในส่วนของการเปรียบเทียบ
และเรียงล าดบัเศษส่วน จะเพิ่มกรณีท่ีตวัส่วนตวัหน่ึงเป็นพหุคูณของอีกตวัหน่ึง การเขียนเศษส่วนท่ี
ตวัส่วนเป็นตวัประกอบของ 10 และ 100 ในรูปทศนิยมและร้อยละ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วน
และทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ 

ส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เน้ือหายงัคงเป็นเร่ืองเดิมแต่เพิ่มเร่ืองของเศษส่วน
เป็นกรณีทัว่ไปและเพิ่มทศนิยมเป็นสามต าแหน่ง 

สาระที ่2 การวดั  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตอ้งสามารถบอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดัความยาว 

น ้าหนกั ปริมาตรหรือความจุ และเวลาได ้หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากได ้ บอกเวลาบนหนา้ปัด
นาฬิกา อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลาได ้คาดคะเนความยาว น ้ าหนกั ปริมาตร
หรือความจุ 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ตอ้งสามารถบอกความสัมพนัธ์ของหน่วยการวดั
ปริมาตร หรือความจุ หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
และรูปสามเหล่ียม วดัขนาดของมุม หาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสู้ตร 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งสามารถอธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของส่ิง
ต่างๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนท่ี และแผนผงั หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม



58 
 

 
 

โดยใชค้วามยาวของดา้น โดยใชส้มบติัของเส้นทแยงมุม หาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาว
รอบวง หาพื้นท่ีของรูปวงกลม  

 
สาระที ่3 เรขาคณติ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตอ้งสามารถบอกชนิดของมุม ช่ือมุมส่วนประกอบของ

มุม และเขียนสัญลกัษณ์ บอกไดว้า่เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกนั พร้อมทั้งสามารถใช้
สัญลกัษณ์แสดงการขนาน บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม บอกไดว้า่รูปใดหรือส่วนใดของส่ิงของ 
มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก และจ าแนกไดว้า่เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ รูป
เรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปท่ีมีแกนสมมาตร และบอกจ านวนแกนสมมาตร 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตอ้งสามารถบอกลกัษณะและจ าแนกรูปเรขาคณิตสาม
มิติชนิดต่างๆ ลกัษณะ ความสัมพนัธ์และจ าแนกรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบความสัมพนัธ์ 
และจ าแนกรูปสามเหล่ียมชนิดต่าง ๆ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งสามารถบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วน 
ประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติบอกสมบติัของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ บอกไดว้า่
เส้นตรงคู่ใดขนานกนั 

สาระที ่4 พชีคณติ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตอ้งสามารถบอกจ านวนและความสัมพนัธ์ใน

แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงทีละเท่ากนั บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปท่ี
ก าหนดให ้ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัในระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5 แต่มีการเพิ่มความซบัซอ้นข้ึน ส่วน
ในระดบัชั้น ป.6 นกัเรียนตอ้งสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัแบบรูป เขียนสมการจากสถานการณ์หรือ
ปัญหา และแกส้มการพร้อมทั้งตรวจค าตอบ 

 
สาระที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ตอ้งมีความรู้เร่ืองรวบรวมและจ าแนกขอ้มูล สามารถอ่าน

ขอ้มูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง เม่ืออยูช่ั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จะเพิ่มการเขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการยน่ระยะของเส้นแสดงจ านวน อ่านขอ้มูลจาก 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ นอกจากน้ียงัตอ้งสามารถบอกไดว้า่เหตุการณ์ท่ีก าหนดให้นั้นเกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอน อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้ไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
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ส าหรับชั้น ป.6 เป็นการอ่านและเขียนขอ้มูลส าหรับกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม 
อธิบายเหตุการณ์โดยใชค้  าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกบัค าวา่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน อาจจะเกิดข้ึน
หรือไม่ก็ได ้และไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

 
สาระที ่6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
เป็นการใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมใหเ้หตุผล
ประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคกิ์จกรรม ปัญหา สถานการณ์ท่ีเสริมสร้างทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใชใ้นขณะท่ีจดัการเรียนการสอนในสาระอ่ืนๆ 

 
ตอนที ่3 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เมื่อจัดการเรียนการสอนตาม

แนวปฏิบัติทีด่ี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 – 6 ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและการ
ทดสอบ หลังเรียน เสนอเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย  X  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน . .S D  และค่า   

t – test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ผลปรากฏดงัตาราง 
 

การทดสอบ X  . .S D  t – test 
ก่อนเรียน 29.92 2.77 

1.78 
หลงัเรียน 36.87 3.92 

 
จากตารางพบวา่หลงัจากจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีแลว้นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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ตอนที ่4 วเิคราะห์แบบสอบถามเจตคติทีม่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ 
วิเคราะห์การตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โดยให้นกัเรียนตอบแบบสอบถาม 2 คร้ัง คือก่อนการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิบติัท่ีดีและหลงัการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดี เสนอเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย  X  

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน . .S D  ผลปรากฏดงัตาราง 
 

วเิคราะห์แบบสอบถามเจตคติทีม่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ เมื่อให้นักเรียนท าก่อนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวปฏิบัติทีด่ี 

1. ด้านความคิดในวชิาคณติศาสตร์ 
 
ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบั 
01 การบา้นวชิาคณิตศาสตร์เขา้ใจยาก 2.52 0.94 ไม่ดี 
02 วชิาคณิตศาสตร์ไม่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 3.23 0.85 ปานกลาง 
03 ฉนัคิดวา่วชิาคณิตศาสตร์เรียนรู้และเขา้ใจไดง่้าย 2.56 0.78 ปานกลาง 
04 วชิาคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรียนวชิาอ่ืน ๆ 3.56 0.92 ดี 
05 เม่ือเรียนวชิาคณิตศาสตร์แลว้ท าใหเ้กิดความสับสน 2.64 0.88 ปานกลาง 
06 โจทยค์ณิตศาสตร์มีความเขา้ใจง่ายเป็นล าดบัขั้น 3.54 0.76 ปานกลาง 
07 วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีเน้ือหายุง่ยากและยากท่ี

จะเขา้ใจ 
2.65 0.97 

ปานกลาง 

 รวม 2.93 0.89 ปานกลาง 
 
จากตารางพบวา่ดา้นความคิดในวิชาคณิตศาสตร์นกัเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ยงั

ไม่ดีนกัโดยค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.93 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การบา้นวชิาคณิตศาสตร์เขา้ใจยาก มี
คะแนน 2.52 และมีคะแนนมากสุดคือวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรียนวิชาอ่ืนๆมีคะแนน
ไดค้่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.56 
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2. ด้านความรู้สึกในวชิาคณติศาสตร์ 
 
ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบั 
01 ฉนัรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะไดเ้รียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.24 0.98 ปานกลาง 

02 ฉนัรู้สึกสนุกเม่ือไดท้  าโจทยค์ณิตศาสตร์ 3.31 0.86 ปานกลาง 

03 ฉนัรู้สึกสนใจวชิาคณิตศาสตร์ 3.91 0.79 ปานกลาง 

04 ฉนัรู้สึกชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์มากกวา่วชิาอ่ืนๆ 2.43 0.77 ไม่ดี 
05 ฉนัรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 2.49 0.82 ไม่ดี 
06 ฉนัรู้สึกสนุกสนานเม่ือไดท้  ากิจกรรมวชิาคณิตศาสตร์ 3.45 0.95 ปานกลาง 
07 ฉนัสบายใจท่ีวนัน้ีไม่มีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1.65 0.75 ไม่ดี 
08 เม่ือฉนัเรียนคณิตศาสตร์แลว้จะรู้สึกเครียด 2.24 0.84 ไม่ดี 
09 ฉนัรู้สึกพอใจท่ีไดท้  าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ 2.87 1.12 ปานกลาง 
10 ฉนัไม่สนใจท่ีจะท าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ 3.42 0.98 ปานกลาง 

 รวม 2.89 0.88 ปานกลาง 
 
จากตารางพบวา่ดา้นความรู้สึกในวิชาคณิตศาสตร์นกัเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ยงั

ไม่ดีนกัโดยค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 2.89 ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนต ่าสุดคือ เม่ือฉนัสบายใจท่ีวนัน้ีไม่มีเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ีย 1.65 และมีคะแนนมากสุดคือฉนัรู้สึกสนใจวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉล่ีย 3.91 
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3. ด้านแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤติกรรมในวชิาคณติศาสตร์ 
 

ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบั 
01 ฉนัตั้งใจเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 4.12 0.98 ดี 
02 ฉนัคุยกบัเพื่อนในเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.98 1.07 ปานกลาง 
03 การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งท าแบบฝึกหดั 3.24 0.98 ปานกลาง 
04 ฉนัท าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง 3.47 0.87 ปานกลาง 
06 ฉนัลอกการบา้นวชิาคณิตศาสตร์จากเพื่อนเม่ือใกลถึ้ง

เวลาส่ง 
3.64 1.11 ดี 

07 ฉนัทบทวนบทเรียนวชิาคณิตศาสตร์สม ่าเสมอ 3.48 1.04 ปานกลาง 
08 เม่ือฉนัมีเวลาวา่งฉนัจะน าแบบฝึกหดัวชิา

คณิตศาสตร์มาฝึกฝน 
3.28 0.88 ปานกลาง 

09 เม่ือครูใหท้  าฉนัตอ้งฝืนใจท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ 3.40 1.26 ปานกลาง 
10 ฉนัไม่อยากมาโรงเรียนเม่ือวนันั้นมีเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ 
3.57 1.09 ดี 

11 ฉนัมกัง่วงนอนเม่ือนัง่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2.95 0.97 ปานกลาง 
  3.51 0.89 ปานกลาง 

 
จากตารางพบวา่ดา้นแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมในวชิาคณิตศาสตร์นกัเรียนมีเจตคติ

ต่อวชิาคณิตศาสตร์ยงัไม่ดีนกัโดยค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.51 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีคะแนน 2.52 
และมีคะแนนมากสุดคือวชิาคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรียนวชิาอ่ืนๆ มีคะแนนไดค้่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.56 
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วเิคราะห์แบบสอบถามเจตคติทีม่ีต่อวชิาคณติศาสตร์ เมื่อให้นักเรียนท าหลงัจากใช้วธีิการ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติทีด่ี 

 

1. ด้านความคิดในวชิาคณติศาสตร์ 
 

ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบั 
01 การบา้นวชิาคณิตศาสตร์เขา้ใจยาก 3.57 0.89 ดี 
02 วชิาคณิตศาสตร์ไม่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 4.23 0.91 ดี 

03 ฉนัคิดวา่วชิาคณิตศาสตร์เรียนรู้และเขา้ใจไดง่้าย 3.61 0.87 ดี 

04 วชิาคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อการเรียนวชิาอ่ืน ๆ 3.59 0.92 ดี 
05 เม่ือเรียนวชิาคณิตศาสตร์แลว้ท าใหเ้กิดความสับสน 3.52 0.89 ปานกลาง 
06 โจทยค์ณิตศาสตร์มีความเขา้ใจง่ายเป็นล าดบัขั้น 3.58 0.97 ดี 
07 วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีเน้ือหายุง่ยากและยากท่ี

จะเขา้ใจ 
3.55 0.91 ปานกลาง 

 รวม 3.63 0.90 ดี 
 

2. ด้านความรู้สึกในวชิาคณติศาสตร์ 
 
ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบั 
01 ฉนัรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะไดเ้รียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.15 0.87 ดี 

02 ฉนัรู้สึกสนุกเม่ือไดท้  าโจทยค์ณิตศาสตร์ 4.54 0.94 ดี 

03 ฉนัรู้สึกสนใจวชิาคณิตศาสตร์ 4.52 0.97 ดี 

04 ฉนัรู้สึกชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์มากกวา่วชิาอ่ืนๆ 3.42 1.25 ปานกลาง 

05 ฉนัรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 3.87 0.99 ดี 

06 ฉนัรู้สึกสนุกสนานเม่ือไดท้  ากิจกรรมวชิาคณิตศาสตร์ 3.96 0.97 ดี 

07 ฉนัสบายใจท่ีวนัน้ีไม่มีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.65 0.86 ดีมาก 
08 เม่ือฉนัเรียนคณิตศาสตร์แลว้จะรู้สึกเครียด 4.45 0.96 ปานกลาง 
09 ฉนัรู้สึกพอใจท่ีไดท้  าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ 3.78 0.92 ปานกลาง 
10 ฉนัไม่สนใจท่ีจะท าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ 3.42 1.22 ปานกลาง 

 รวม 4.05 0.98 ดี 
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3. ด้านแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤติกรรมในวชิาคณติศาสตร์ 
 

ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบั 
01 ฉนัตั้งใจเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 4.61 0.98 ดี 
02 ฉนัคุยกบัเพื่อนในเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.38 1.07 ดี 
03 การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ไม่จ  าเป็นตอ้งท าแบบฝึกหดั 4.64 0.98 ดีมาก 
04 ฉนัท าการบา้นวชิาคณิตศาสตร์ดว้ยตนเอง 3.97 0.87 ปานกลาง 
05 ฉนัลอกการบา้นวชิาคณิตศาสตร์จากเพื่อนเม่ือใกลถึ้ง

เวลาส่ง 
3.92 1.11 ดี 

06 ฉนัทบทวนบทเรียนวชิาคณิตศาสตร์สม ่าเสมอ 3.78 1.04 ปานกลาง 
07 เม่ือฉนัมีเวลาวา่งฉนัจะน าแบบฝึกหดัวชิา

คณิตศาสตร์มาฝึกฝน 
3.98 0.88 ปานกลาง 

08 เม่ือครูใหท้  าฉนัตอ้งฝืนใจท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ 4.24 1.26 ปานกลาง 
09 ฉนัไม่อยากมาโรงเรียนเม่ือวนันั้นมีเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ 
4.61 1.09 ดี 

10 ฉนัมกัง่วงนอนเม่ือนัง่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.89 0.97 ปานกลาง 
 รวม 4.19 1.08 ปานกลาง 

 
จากตารางพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียของเจตคติท่ีนกัเรียนมีต่อวชิาคณิตศาสตร์ท่ีดีข้ึนจาก

ก่อนหนา้ท่ีจะไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีโดยมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรม
ทั้ง 3 ดา้นอยูท่ี่ 3.63 , 4.05 และ 4.19 ตามล าดบั  
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ตอนที ่5 วเิคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจส าหรับนักเรียน ครู และผู้บริหาร ทีม่ีต่อ
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติทีด่ี 

 

ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบัความพึง
พอใจ 

01 ท าใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานกบัการเรียน 4.20 0.98 มาก 
02 ท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน 4.15 0.94 มาก 
03 ท าใหน้กัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัการเรียน 3.45 0.85 ปานกลาง 
04 ท าใหน้กัเรียนชอบเรียนวชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน 3.56 0.97 มาก 

05 
ท าใหน้กัเรียนสามารถฝึกทกัษะและทบทวนเน้ือหา
ไดดี้ 

3.26 1.06 ปานกลาง 

06 ท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดเวลา 4.58 1.04 มากท่ีสุด 

07 
ท าใหน้กัเรียนมีอิสระในการคิดและตดัสินใจมาก
ยิง่ข้ึน 

3.35 0.88 ปานกลาง 

08 ท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาสาระไดดี้ 3.41 1.26 ปานกลาง 
09 ท าใหน้กัเรียนไดรั้บการกระตุน้การเรียนรู้จาก

สมาชิกกลุ่ม 
4.35 1.09 มาก 

10 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
สมาชิกภายในกลุ่ม 

3.97 0.97 มาก 

11 กระตุน้ใหน้กัเรียนไดมี้การคิดวเิคราะห์ทา้ทาย
ความสามารถของนกัเรียน 

3.64 1.08 มาก 

12 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น 

3.92 0.98 มาก 

13 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการร่วมระดมความคิดของ
สมาชิกกลุ่ม 

3.89 1.15 มาก 

14 ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น 3.97 1.03 มาก 
15 นกัเรียนสนุกสนานและไดรั้บความรู้ตรงตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีครูแจง้ไวก่้อนเรียน 
4.26 0.95 มาก 
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ขอ้ ขอ้ความ X  . .S D  ระดบัความพึง
พอใจ 

16 มีการเรียงล าดบัเน้ือหา ใชค้  าอธิบายท่ีชดัเจนเขา้ใจ
ง่าย 

4.23 0.97 มาก 

17 นกัเรียนชอบท่ีเน้ือหาเร่ือง การบวก ลบ คูณ และหาร   
เศษส่วน สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

3.97 1.03 มาก 

18 นกัเรียนชอบท่ีสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดลึ้กซ้ึงและ  
ครอบคลุมมากข้ึน 

3.41 1.14 ปานกลาง 

19 เขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีเรียนไดดี้และเป็นรูปธรรมมาก
ยิง่ข้ึน 

3.83 0.86 มาก 

20 มีการวดัผลท่ีครอบคลุมเน้ือหาการเรียนรู้ 4.11 0.95 มาก 
 รวม 3.86 1.10 มาก 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ามีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการจดั

จดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีค่าเฉล่ียรวมคือ  3.86X   และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.10 โดยเร่ืองท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีช่วยท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดเวลาโดยมีคะแนนเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.58 

 



บทที ่5  
สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ืองการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนระดบัประถม 

ศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและอ่างทองในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์อยา่งย ัง่ยนื โดยการสร้างกิจกรรม การเรียนรู้รายวชิา 
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนส าหรับให้โรงเรียนน าไปใชป้ระโยชน์ 
ในการจดัการเรียนการสอน และเพื่อวดัเจตคติท่ีผูเ้รียนมีต่อวชิาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึง
ส่วนหน่ึงของการสร้างใช้ขอ้มูลจากการจดัเวทีเสวนาทางวิชาการโดยเชิญครูผูรั้บผิดชอบรายวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 
เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาโดยใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแนวคิดของการ
จดัการความรู้ และเคร่ืองมือส าหรับจดัเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1) แนวปฏิบติัท่ีดี ในการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ประกอบดว้ย 
1.1)  คู่มือการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วนแบ่งเป็น 6 ชุดคือ 

1.1.1) ความหมายของเศษส่วน 
1.1.2) การเท่ากนัของเศษส่วนและการท าเศษส่วนใหเ้ท่ากนั 
1.1.3) การเปรียบเทียบเศษส่วน 
1.1.4) เศษส่วนอยา่งต ่า จ  านวนคละกบัเศษส่วน 
1.1.5) การบวกและการลบเศษส่วน 
1.1.6) การคูณและการหารเศษส่วน 

1.2) คู่มือการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วนประกอบดว้ย 
1.2.1) ค าช้ีแจงส าหรับครู 
1.2.2) แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 6 เร่ือง 
1.2.3) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
1.2.4) แบบบนัทึกคะแนนการท ากิจกรรม 
1.2.5) ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละตอน 
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1.2.6) ตารางบนัทึกผลก่อนเรียนและหลงัเรียนรวมคะแนนทั้ง 6 ตอน 
1.3) ส่ือประกอบการจดัการเรียนการสอนซ่ึงสร้างจากโปรแกรม  The Geometer’s 

Sketchpad ทั้งหมด 11 แฟ้ม 
1.4) ใบกิจกรรม 

2) แบบสอบถามเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อวชิาคณิตศาสตร์  
 

โดยให้ผูเ้รียนท า 2 คร้ัง คือก่อนและหลังการจดัการเรียนการสอนด้วยแผนการจดัการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการท่ีคณะผูว้ิจยัน าไปให้โรงเรียนใช้ ทั้ งน้ีแบบสอบถามเจตคติมี
จ านวน 30 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยถือเกณฑ์น ้ าหนักในการให้คะแนน
ตวัเลือกของขอ้ค าถามประเภททางบวกและประเภททางลบดงัน้ี 

 

ข้อค าถามประเภททางบวก 
Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 
Unfavorable Statement 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่         ให ้         5      คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้        4       คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้        3        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                  ให ้       2        คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่      ให ้       1        คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ให ้         5      คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย                 ให ้        4       คะแนน 
ไม่แน่ใจ                     ให ้        3        คะแนน 
เห็นดว้ย                      ให ้       2        คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่          ให ้       1        คะแนน 

 
ก าหนดเกณฑใ์นการคิดคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามตามเกณฑข์อง ศกัด์ิชยั เสรีรัฐ (2530) ดงัน้ี 
ถา้คะแนนเฉล่ียมีค่านอ้ยกวา่ 1.55 แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดีอยา่งมากต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.56 – 2.55  แสดงวา่มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.56 – 3.55   แสดงวา่มีเจตคติปานกลางต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.56 – 4.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
ถา้คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.55   แสดงวา่มีเจตคติท่ีดีอยา่งมากต่อวชิาคณิตศาสตร์ 
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3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบ
หลงัเรียนจ านวน 100 ขอ้ 

เร่ือง 
จ านวนขอ้ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
เร่ืองท่ี 1 ความหมายของเศษส่วน 5 5 
เร่ืองท่ี 2 การเท่ากนัของเศษส่วนและการท าเศษส่วนใหเ้ท่ากนั 10 10 
เร่ืองท่ี 3 การเปรียบเทียบเศษส่วน 7 7 
เร่ืองท่ี 4 เศษส่วนอยา่งต ่า จ  านวนคละกบัเศษส่วน 8 8 
เร่ืองท่ี 5 การบวกและการลบเศษส่วน 10 10 
เร่ืองท่ี 6 การคูณและการหารเศษส่วน 10 10 
 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผูเ้รียน ครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเร่ืองเศษส่วน จ านวน 20 ขอ้  
โดยใชม้าตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีตวัเลือก 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็น

ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยน าค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดไ้ปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัคะเฉล่ียกบั คะแนนเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ียมีค่านอ้ยกวา่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.50 – 2.49  หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.50 – 3.49   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.50 – 4.49   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียมากกวา่ 4.50 – 5.00   หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เม่ือจดัการเรียนการสอนตามแนว

ปฏิบติัท่ีดี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ระหว่างการทดสอบก่อนเรียน
และการทดสอบ หลงัเรียน เสนอเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
และค่าที 

2. วเิคราะห์การตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โดยให้นกัเรียนตอบแบบสอบถาม 2 คร้ัง คือก่อนการ
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จดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีและหลงัการจดัการเรียนการสอนตามแนว
ปฏิบติัท่ีดี เสนอเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย   ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อการ
จดัรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดี เสนอเป็นค่าคะแนนเฉล่ีย   ค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการทดลองการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้
รายวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ปรากฏผลดงัน้ี 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

2) นกัเรียนมีเจตคติต่อวชิาคณิตศาสตร์ดีข้ึนหลงัจากไดเ้ขา้เรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

3) มีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการจดัจดัการเรียนการสอนตามแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดี อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ 

 

อภิปรายผล 
  จากผลการวจิยัท่ีพบคร้ังน้ีสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูง
กวา่ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิบติัท่ีดีน านกัเรียนชั้น ป.4 
– ป.6 มาเรียนรวมในห้องเดียวกนัแลว้แบ่งกลุ่มซ่ึงในกลุ่มจะมีนกัเรียนทั้ง 3 ระดบัคอยช่วยเหลือ
แนะน ากนัตามหลกัการสอนแบบคละชั้นซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ใน
การเรียนรู้ร่วมกนั  การมีนกัเรียนแต่ละชั้นจ านวนน้อยท าให้บรรยากาศในห้องเรียนดูเหงาๆ ไม่
สนุกสนาน  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มท าใหบ้รรยากาศการเรียนดีข้ึน 

การใหเ้ด็กช่วยกนัคิดเป็นการสอนท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ท าให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขตามลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั สามารถปลูกฝังความรักซ่ึงกนัและ
กนัระหว่างครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียน สามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ียากให้เป็นง่าย
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ไดช่้วยใหน้กัเรียนมัน่ใจในตนเองท าใหเ้กิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนดว้ย 

การแบ่งกลุ่มให้นกัเรียนช่วยกนัเหลือกนัในขณะเรียน จะท าให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัใน
การท างาน เช่น เม่ือสมาชิกคนหน่ึงคนใดในกลุ่มไม่เขา้ใจ สมาชิกในกลุ่มก็จะอธิบายและช่วยเหลือ
เพื่อให้เขา้ใจ การถามตอบในกลุ่มเล็กๆ จะท าให้นักเรียนไม่รู้สึกอายและนกัเรียนสามารถเขา้ใจ
ภาษาท่ีเพื่อนอธิบายไดดี้กวา่การเรียนจากครู เพราะภาษาท่ีนกัเรียนใชส่ื้อสารกนันั้นส่ือความเขา้ใจ
ไดดี้และเหมาะสม เน่ืองจากวยัของนกัเรียนใกลเ้คียงกนัมากกว่าวยัของครูกบันกัเรียน นกัเรียนท่ี
อธิบายและช่วยเหลือเพื่อให้เขา้ใจยิ่งข้ึนเป็นการเพิ่มพูนความช านาญให้กบัตนเองอีกดว้ย ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนดว้ย 

กิจกรรมทา้ทายท่ีให้ไวใ้นวนัแรกของการเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเม่ือเรียนจบเน้ือหา ท่ี
ก าหนดในแต่ละช่วงแลว้ตอ้งตอบท ากิจกรรมทา้ทายท่ีครูให้ไวใ้นวนัแรกของการเรียนท าให้ผูเ้รียน
ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ีครูไดเ้ร่ิมไว ้
 หลงัจากเขา้ร่วมการเรียนรู้โดยใชแ้นวการปฏิบติัท่ีดี พบวา่นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ผูว้จิยัก าหนด แสดงใหเ้ห็นวา่แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมีส่วนช่วยในการพฒันาเจตคติ
ของผูเ้รียน ท่ีเป็นไปดงันั้นเพราะแนวปฏิบติัท่ีได้น ามาใช้น้ีมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีช่วยเร้าความ
สนใจของผูเ้รียน ไดแ้ก่การใชกิ้จกรรมกลุ่มในการเรียนการสอน การใชส่ื้อการสอนจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงช่วยท าให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนข้ึน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับส่ิงรอบตวัในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเป็นการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์เขา้กบัชีวติประจ าวนั 
 มีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการจดัจดัการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิบติัท่ี
ดีอยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ จากเดิมท่ีแต่หอ้งแยกกนัเรียนท าให้มีจ  านวนเพื่อนในห้องเรียนนอ้ย
บรรยากาศในหอ้งเรียนดูเหงาๆ ไม่มีแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ใหเ้กิดความอยากเรียน เม่ือไดม้าเรียน
รวมกนัทั้ง 3 หอ้ง ท าใหมี้เพื่อนเรียนสามารถท ากิจกรรมกลุ่มได ้แมร้ะดบัการเรียนต่างกนัแต่เน้ือหา
ท่ีจดัสามารถท าให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกนัได ้การใช้ส่ือการสอนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ช่วยท าใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนข้ึน เปล่ียนคณิตศาสตร์ท่ีน่าเบ่ือให้ดูแปลกใหม่ท า
ให้ผูอ้ยากรู้ว่าในวนัต่อๆ ไปจะมีเร่ืองราวใดมาให้ได้เรียนรู้กนั ท าให้ผูเ้รียนมีความสุขและมี
บรรยากาศทางการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนรู้สุกมีความสนุกและสบายใจ ช่วยให้นกัเรียนท่ีอ่าน
หนงัสือไม่คล่องหรือไม่เขา้ใจไดมี้ความเขา้ใจไดแ้ละเม่ือเรียนรู้ร่วมกนัจึงท าให้รู้สึกไม่โดดเด่ียวมี
เพื่อนคู่คิด มีส่วนเติมเต็ม ความรู้และสร้างความอบอุ่น ความผกูพนัต่อกนั นกัเรียนมีพฤติกรรมอยู่
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ร่วมกนัอยา่งมีความสุข มีการพฒันาตนเองและพฒันาสมาชิกในกลุ่ม ช่วยเหลือกนัเม่ือเกิดปัญหายิ่ง
ไปกวา่นั้น ยงัไดรั้บการเสริมแรงจากครู สร้างความมัน่ใจและความคาดหวงัต่อความส าเร็จของการ
เรียน อีกประการหน่ึงนักเรียนได้เปล่ียนคู่การเรียนไปไม่ซ ้ า จึงเกิดความไม่จ  าเจในการท างาน
ร่วมกนั เกิดความเป็นพวกเดียวกนั เพราะการท ากิจกรรมร่วมกนันั้นมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั ฝึกการ
มีน ้าใจช่วยเหลือผูท่ี้เรียนรู้ชา้ใหมี้ความสุขในการเรียนมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  แนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก น้ีพฒันา 
ข้ึนโดยการบูรณาการเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนตั้งแต่
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยตั้งแต่เดิมนั้นจะแบ่งเน้ือหาแยกกนัเรียน
ในแต่ละชั้นโดยท่ีเม่ือเรียนเร่ืองหน่ึงในระดบัชั้นหน่ึงแลว้ตอ้งให้ผ่านไปอยา่งนอ้ยอีก 1 ภาคเรียน 
จึงมาเรียนต่อเร่ืองเดิมในระดบัท่ีซับซ้อนข้ึน ซ่ึงจะเกิดปัญหาว่าผูเ้รียนไดลื้มเน้ือหาเดิมไปแลว้จึง
ตอ้งมาเร่ิมทบทวนใหม่ ซ่ึงบางคร้ังเหมือนกบัการสอนเร่ืองเดิมอีกคร้ัง ท าให้การเรียนไม่ไปถึงไหน 
ไม่สามารถสอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดใ้นระยะเวลาท่ีวางแผนการสอนไวแ้ต่เดิม 
 แต่ถา้เราสามารถจดัวางเน้ือหาและกิจกรรมอยา่งเหมาะสมแลว้เราสามารถสอนเน้ือหาเหล่าน้ี
ไดพ้ร้อมๆ กนัทั้ง 3 ชั้นปี ในเวลาเดียวกนัและเรียนเพียง 1 คร้ังตลอด 3 ปี ซ่ึงถา้ท าเช่นนั้นไดจ้ะเป็น
การลดภาระงานการสอนของครูลงอนัเป็นวธีิการท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แต่การท่ีจะ
ท าเช่นน้ีไดจ้ะตอ้งวเิคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ระดบัชั้นทั้งหมดและวางแผนการสอนและการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดส าหรับนกัเรียนท่ีเร่ิมข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชท้ฤษฎี
การเรียนคละชั้นเขา้มาช่วย แน่นอนวา่เป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหาร ผูป้กครองและ ครูตอ้งท าความเขา้ใจให้
ตรงกนัเพราะเน้ือหาการเรียนจะไม่สามารถวดัเป็นระดบัชั้นไดแ้ต่จะตอ้งวดัเม่ือเรียนตลอด 3 ปี ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้ากท่ีจะสามารถท าเช่นนั้น 
 ดงันั้นสถานการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถน าแนวปฏิบติัน้ีไปใชไ้ดคื้อในชัว่โมงกิจกรรมหรือ
ชัว่โมงการสอนซ่อมเสริมซ่ึงสามารถจดัใหน้กัเรียนทั้งสามชั้นปีมาเรียนรวมกนัได ้ 
 หรือในอีกสถานการณ์ท่ีสามารถท าไดคื้อจดัเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 4 – 6 ให้ตรงกนัแลว้ให้นกัเรียนนัง่เรียนดว้ยกนัเรียนเร่ืองเดียวกนัแต่ให้ท ากิจกรรมและ
วดัผลสัมฤทธ์ิเฉพาะในระดบัท่ีตนเองควรรู้ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 การท าวจิยัลกัษณะน้ีไม่เหมาะสมและไดป้ระโยชน์นอ้ยเน่ืองจากเป็นการท าในช่วงระยะเวลา
สั้นท่ีใชเ้วลากบันกัเรียนไม่นานและท าในลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งมีหลายโรงเรียนและนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ไดรั้บส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้ (แต่ก็สามารถเพิ่มเติมไดใ้นส่วนท่ีเป็นเน้ือหา
ในระดบัชั้นของตวัเอง) มีแต่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
 ส่ิงท่ีควรท าส าหรับการแกปั้ญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กคือการ
จดัการเรียนการสอนแบบคละชั้นโดยการท าการทดลองเพียง 1 โรงเรียนแลว้ใชร้ะยะเวลาต่อเน่ือง
เป็นปีเช่น การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้นท่ีบูรณาการเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6 เขา้ดว้ยกนัแลว้เรียนใหค้รบตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการโดยใชเ้วลาเรียนเพียง 1 – 2 ปี ส่วน
เวลาท่ีเหลือใหบู้รณาการเขา้กบัวชิาอ่ืนในลกัษณะของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นวชิา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นการฝึกการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั หรือใชห้ลกัการของ STEM โดย
การใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 
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