
 

 

1 

นวัตกรรมใหม : การนาํวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร 1

Innovation: Using thai literature to develop mathematics 
ศุภฤกษ  ทานาค2

Suppalerk Tanak 
รศ.ดร. นาตยา  ปลันธนานนท3

Nataya Pilanthananond 
 

บทคัดยอ 
 การวิจยัในครัง้นี้มวีัตถุประสงค 1) เพื่อพฒันารายวชิาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่

สอนโดยการนาํวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 2) เพื่อศึกษา

ความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สอนโดยการนําวรรณคดีไทยเขามาพฒันารายวชิา

คณิตศาสตร 3) เพื่อศึกษาเจตคติของผูเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร 
 

               กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนกัเรียน 38 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบ

เฉพาะเจาะจงจากทั้งหมด 4 หองเรียน ใชเวลาในการทดลองสอน 40 คาบ คาบละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยคือ      แผนการจดัการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทกึการรวบรวม

ขอมูลของครู แบบการเขียนบันทกึสรุปความรูของนกัเรยีนและแบบวดัเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

วิเคราะหขอมูลโดยใชการคาํนวณ  คาเฉลี่ย  คารอยละและคา t-test 

 

               ผลการวิจัยปรากฏวา 1) แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดนําวรรณคดีไทยเขามา

พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ  78.17/76.18 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรหลังจากการเรียนโดยการนาํวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร 

ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑ 70% อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนไดมีการ

พัฒนาคุณลักษณะและทักษะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน ในดานความสนใจเรียน ความรับผิดชอบ ความ

กระตือรือรน มีความพยายามในการทาํงาน มีทกัษะในการทาํงานรวมกันกับผูอ่ืน การเชื่อมโยงความรูและ

ความคิดสรางสรรค โดยมีแนวโนมของพฤติกรรมตางๆ ที่พัฒนาข้ึนเรือ่ยๆ 4) นักเรียนมีเจตคตทิีด่ีมากตอ

การเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดนําวรรณคดีไทยเขามาพฒันารายวชิาคณิตศาสตร 

                                                           
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งจากการศึกษาคนควาในการทําวิทยานิพนธเร่ือง “การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร 

  สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. นาตยา  ปลันธนานนท เปนประธานที่ 

  ปรึกษา  ผศ.ดร. สิรจิตต  เดชอมรชัย เปนกรรมการวิชาเอก และ รศ.ดร. สิริพร  ทิพยคง เปนกรรมการวิชารอง    
2 อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3 รองศาสตราจารย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ABTRACT 
 

                The purposes of  this research were 1) to develop  mathematics course of  prathomsuksa five 

using  Thai literature integrated mathematics activities 2) to study the  progressive mathematics learning 

course developed and 3) to study attitudes toward mathematics. 

 

                The sample was prathomsuksa five students in the second semester of the 2005 academic year        

at Karnkehatarsai School, Bangkok. There was one class selected by purposive sampling from four classes 

and the class was consisted of 38 students. The class used 40 periods and 60 minutes in each period.           

The research instruments were lesson plans, achievement test, data collection record of  teacher, students’ 

writing journals, and attitude questionnaire. The data were analyzed by mean, percentage, and t-test. 

 

                The results were as follows: 1) The lesson plans created by using  Thai literature to develop  

mathematics course of  prathomsuksa five had efficiency and equaled to 78.17/76.18.  2) The mathematics 

learning achievement after learning  was higher than 70% at the 0.05 level of  significance.  3) The students 

showed continuing development of desirable characteristics and skills  related to interest, responsibility, 

eagerness, trying to work, group working skills, connection, and creative thinking.  4) The students had very 

good attitude toward mathematics learning. 

 

Key word: Thai literature, mathematics, elementary school  
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 คณิตศาสตรเปนวิชาที่สําคญัที่จะชวยในการดํารงชวีิตของมนุษย ดังที ่สิริพร ทิพยคง (2536: 9) 

ไดกลาวไววา คณิตศาสตรเปนวิชาทีช่วยกอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลย ีทําใหโลกเจริญเพราะจาก

การคิดคนทางดานวทิยาศาสตรตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตรประกอบดวยนอกจากนัน้คณิตศาสตร

ยังชวยใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ด ีเพราะชวยสรางความมีเหตุมีผล การเปนคนชางคิด ชาง

ริเร่ิมสรางสรรค รูจักทาํงานที่เปนระบบระเบียบ มีการวางแผนในการทํางาน มีความรับผิดชอบในงานที่

ไดรับมอบหมายและมีลักษณะของความเปนผูนาํในสงัคม 

 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ผานมาทัง้ในอดีตจนถึงปจจุบนันั้นไดประสบปญหาหลาย

ประการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ดังที ่วิจิ

ตรา การกลาง (2548) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกบัแนวโนมการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยทําการสํารวจโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล กรุงเทพมหานคร และ สํานักงานการศึกษาเอกชน 

จํานวน 1,050 โรงเรียน ทําใหไดขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร

mailto:g4986090@ku.ac.th
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ของนักเรียนทัง้ในระดับประถมและมัธยมโดยเฉลี่ยนัน้อยูในระดับปานกลาง ดังนัน้ครูควรพยายามคิดคน

คัดสรรหากลวธิีการเรียนการสอนแบบใหมๆ     ที่จะนาํไปชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหเกดิ

ประโยชนสูงสดุแกนักเรียนตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวผูเขยีนไดทําการวิจัยเรื่อง “การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา

คณิตศาสตร สําหรับช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร” โดย การนํา

วรรณคดีไทยเขามาพฒันารายวิชาคณิตศาสตรซึ่งถือเปนการเรียนการสอนโดยใชการบูรณาการอกีทาง

หนึง่ โดยครูผูสอนคนเดียวนั้นสามารถสอดแทรกวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียนการสอนในชั่วโมงของ

วิชาคณิตศาสตรได นวัตกรรมนี้เปนการบูรณาการวชิาสองวิชา คือ วิชาคณิตศาสตรกับวิชาภาษาไทย ใน

วิชาภาษาไทยนี้จะเจาะจงลงไปในสวนของวรรณคดีไทย โดยทาํการออกแบบหนวยการเรียนในวิชา

คณิตศาสตรทุกหนวยการเรยีนใหใชวรรณคดีไทยพื้นบาน นิทาน ฯลฯ  มาชวยในการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยยดึสาระมาตรฐานการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544    

การนาํวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นเปนกุศโลบายหนึง่ที่จะชวยให

นักเรียนอยากเรียนวิชาคณติศาสตรเปนลักษณะของยาขมเคลือบน้ําตาล เพราะนกัเรียนมกัจะบนกนัวา 

คณิตศาสตรเปนวิชาทีย่าก คํานวณแลวปวดหัว เมื่อนักเรียนรูสึกเครงเครียดหรือไดรับประสบการณที่นา

เบื่อหนายในการเรียนการสอนคณิตศาสตรแลวจะเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน การที่จะสอนใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรให

ประสบผลสําเร็จนั้นตองสรางใหนักเรียนเกดิเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเสียกอน  ถานกัเรียนมีเจตคติที่

ดีตอวิชาคณิตศาสตรก็จะรูสึกวาอยากเรียน กระตือรือรนและอยากทีจ่ะประสบความสําเร็จในการเรียน

คณิตศาสตร  

การที่จะสรางใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรนั้นสามารถทําไดโดยมี

ส่ิงเราความสนใจของนกัเรยีนซึง่การนําเรื่องราวของความบนัเทิงความสนกุสนานในรูปแบบของวรรณคดี

ไทยมาใชนัน้เหมาะสมที่จะนํามาชวยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการผอน

คลายใหนักเรยีนไมเครงเครยีดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ถึงแมจะมีการฝกทําโจทยปญหาแตก็เปน

โจทยปญหาทีเ่ปนเรื่องราวสนุกสนานในรปูแบบของวรรณคดี ทําใหนกัเรียนอยากทีจ่ะทําโจทยปญหานั้นๆ  

และการนาํเรือ่งราววรรณคดีไทยมาชวยในการเรียนการสอนนัน้เพื่อตองการทีจ่ะชวยใหนักเรียนไดมีการ

จินตนาการตามเรื่องราวของวรรณคดีที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและจะเปนการ

เสริมสรางใหนักเรียนเกิดจนิตนาการที่จะสรางภาพขึ้นในสมองเพื่อชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bruner (1960 อางถงึใน สิริพร ทพิยคง, 2536: 31) ทีไ่ดกลาวถงึเรื่องการแบง

ลําดับข้ันของพัฒนาการทางสติปญญาไวโดยอยูในขั้นที ่2 จากทัง้หมด 3 ข้ัน โดยเปนขั้นที่เรียกวา ข้ันไอโอ

นิค (ikonic level) เปนขั้นทีก่ารเรียนรูเกิดขึ้นจากการสรางภาพใหเกิดขึ้นในสมอง เมื่อนักเรียนคิดถึงวัตถุ
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นั้นก็จะเกิดมโนภาพขึน้ ถึงแมวาจะไมไดจับตองสัมผัสกบัส่ิงนัน้โดยตรงก็ตามและมคีวามเชื่อวาเมื่อ

นักเรียนยิง่โตขึ้นก็จะยิง่มีความชาํนาญในการสรางมโนภาพมากยิ่งขึ้น  

การนาํเรื่องราววรรณคดีไทยมาชวยในการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาโดยเฉพาะนกัเรยีนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง นาตยา ปลันธนานนท 

(2545: 79) ไดกลาวถงึวยัประถมศึกษาตอนปลายไววา วัยนี้เร่ิมมองเห็นวาตนเองเปนสวนหนึง่ของสงัคม

ซึ่งเกี่ยวของกบัแนวคิดเรื่องกลุมพวก การเรียนคณิตศาสตรจึงควรสะทอนแนวคิดในเรื่องนี ้ ใหนกัเรียนได

เรียนกนัเปนกลุม สนุกกับการเรียน เรียนจากกนัและกนัและพูดคุยกนัถึงเรื่องคณิตศาสตร  การเห็นคุณคา

ของคณิตศาสตร ปญหาที่เรียนควรเกีย่วของกับชีวิตประจําวนัของเขา  ซึ่งสาระอาจจะยังคงมาจากนิทาน 

การตูนโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ตาม    ส่ิงสาํคัญของการเรียนคณิตศาสตรก็คือ ปญหาควรนาสนใจ ทา

ทายเขา เขามคีวามรูสึกเปนเจาของกับปญหานั้นและแกปญหานัน้ 

 ตอไปนี้เปนตัวอยางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดนําวรรณคดีไทยไปสอดแทรกในการ

เรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการศึกษาและการทาํวิจยัของผูเขียนจาํนวน

ทั้งหมด 7  หนวยการเรียนโดยในแตละหนวยการเรียนรูนั้นจะมีเนื้อหาสาระการเรียนรูของวิชาคณติศาสตร  

วรรณคดีไทยที่ใชในแตละหนวยและภาระงานที่ครูมอบหมายใหนักเรยีนไดทาํโดยมรีายละเอียดดงัตาราง

ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
สาระการเรียนรู                       วรรณคดีไทยที่ใชในการเรียนการสอน         ภาระงานที่ให
นักเรียนทํา 
การประมาณและการบวก       รามเกยีรติ์ ตอน                                     วางแผนการเดินทางทองเที่ยว  

ลบ คูณ หารจาํนวนนับ           พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต           ในประเทศไทยโดยใชการ        

การบวก ลบ คูณทศนิยม                                                                         คาํนวณน้ําหนกัสัมภาระ 

                                                                                                  ส่ิงของสวนตัวระยะเวลา 

                                                                                                                                 และคาใชจายอืน่ๆ                                       

มุม เสนขนาน รูปส่ีเหลี่ยม      สังขทอง ตอน                                          ออกแบบ เขยีนแบบแปลน 

รูปสามเหลีย่ม                รจนาเสีย่งพวงมาลัย                       บานอยางงายๆ 

 

บทประยุกต                            พระอภัยมณี  ตอน                                 วางแผนในการซื้อ-ขายสินคา 
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                                                กําเนิดสุดสาคร 

รูปเรขาคณิตสามมิติและ        รามเกยีรติ์ ตอน                                         วางแผนคํานวณความจใุน 

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม       หนุมานจองถนน                                       การขุดบอ ถมดิน 

มุมฉาก 

รูปวงกลม                               รามเกียรติ์ ตอน                                          ออกแบบลวดลาย 

                                                              หนุมานหยดุรถพระอาทิตย                         ร้ัวบาน เหลก็ดัด 

เศษสวนและการบวก         พระเวสสนัดร                            คํานวณคาไฟฟา 

ลบ คูณ หารเศษสวน                                                                                ภายในครัวเรือน 

สถิติและความนาจะเปน      พระมหาชนก                            วิเคราะหขอมูลและ 

เบื้องตน                                                                 สรางแผนภูมิชนิดตางๆ                           

                                                                                                                                                    ในการนาํเสนอเรื่องการ 

                                                                                                                                                      อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

(ที่มา:  ศุภฤกษ ทานาค, 2549) 

 

 ในแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดทําการนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียน

การสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่5 นั้นไดออกแบบหนวยการเรียนออกเปนหนวยการ

เรียนยอยๆ รวมกันทั้งหมด 7 หนวยการเรียนโดยในแตละหนวยการเรียนนัน้จะไดเรียนวรรณคดีไทยหนวย

ละ 1 เร่ือง ตัวอยางเชน นักเรียนที่เรียนหนวยการเรียนที่ 1 จะเรียนเนื้อหาสาระในวิชาคณิตศาสตรเร่ือง 

การประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจาํนวนนับ  การบวก ลบ คูณทศนิยมโดยหนวยการเรียนนี้จะใช

วรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิตมาประยกุตใชในการเรียนการสอนซึ่ง

วรรณคดีตอนนี้จะเปนเรื่องราวเกีย่วกับ พระยาอนุชิต หรือที่รูจักกนัดีในนามหนุมาน โดยพระรามนั้นได

มอบหมายใหหนุมานเดินทางไปยงัเมือง นพบุรี เพื่อดูทีท่างในการสรางเมืองใหมโดยพระองคจะประทาน

สรางเมืองใหมใหหนุมาน  

 ในตอนเริ่มตนของแผนจัดการเรียนรูในการเรียนการสอนหนวยการเรยีนนี้ครูผูสอนจะเริ่มสอน

เนื้อหาสาระในวิชาคณิตศาสตรกอนโดยจะสอนเรื่องการประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจาํนวนนับ 

การบวก ลบ คูณทศนิยม โดยครูจะอธิบายเนื้อหาสาระในเรื่องดังกลาวใหนักเรียนฟงอยางละเอยีด   

ยกตัวอยางโจทยใหด ูใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนโดยการทําแบบฝกหัด และเมื่อสอนเนื้อหาสาระขางตน

จบครบทุกเรื่องแลว ก็จะมาถึงชวงที่จะมกีารนําวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียนการสอน นกัเรียนจะได

ฝกฝนในการนาํความรูในวิชาคณิตศาสตรที่นกัเรียนไดเรียนมาใชในการแกโจทยปญหาแตจะเปนโจทย

ปญหาที่แปลกใหมโดยเปนเรื่องราววรรณคดีไทย เร่ือง รามเกยีรติ์ ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต 

ซึ่งตัวอยางโจทยดูไดจากงานวทิยานพินธของผูเขียน (ศุภฤกษ   ทานาค, 2549)  หลงัจากทีน่ักเรียนได
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ฝกฝนความรูในวิชาคณิตศาสตรผานโจทยปญหาวรรณคดีไทยและไดซึมซับเร่ืองราวของวรรณคดีไทยทั้ง

จากการทาํโจทยปญหาและการอภิปรายรวมกนักับครูและเพื่อนนักเรียนแลว นกัเรียนก็ตองนาํความรูวชิา

คณิตศาสตรที่ไดเรียนมาแลวขางตนมาประยุกตใชในชวีติประจําวนัซึ่งในหนวยการเรียนนี้จะมอบหมาย

งานใหนักเรียนวางแผนการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยโดยใชการคํานวณน้าํหนกัสัมภาระสิ่งของ

สวนตัว ระยะเวลาและคาใชจายอืน่ๆ ในการเดินทางไปยงัสถานทีท่องเทีย่วตางๆ ซึง่จะสอดคลองกับ

เร่ืองราววรรณคดีไทยตอนนีท้ี่เปนเรื่องเกีย่วกับการเดินทาง 

 การออกแบบหนวยการเรียนที่มกีารนําวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตรโดยเปนการ

เรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่5 นั้น ถึงแมแตละหนวยการเรียนจะใชวรรณคดีไทยแยกคนละ

เร่ืองกันแตมีการประสานองคความรูในสาระการเรียนรูทีเ่ปนเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรเขามาไวดวยกนั

ในหนวยการเรียน เชน หนวยการเรียนที ่1 ก็ไมใชวาจะเรียนความรูของเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตรเร่ือง

เดียวเหมือนในอดีตที่ครูจะสอนแยกเปนเรื่องๆ เชน การเรียนบวก ลบ คูณ หารจาํนวนนับ แลวตอไปก็เรียน

เร่ืองมุมถัดจากเรื่องมุมก็จะมาเรียนเรื่อง ทศนิยมและการบวก ลบ คูณ ทศนยิม ถาลองสังเกตใหดีจะ

พบวาในการออกแบบหนวยการเรียนในหนวยการเรียนที ่1 นั้นจะมีการสอนเรื่องการประมาณและการ

บวก ลบ คูณ หารจํานวนนบั การบวก ลบ คูณทศนิยมพรอมกันไปแทนที่จะแยกกนัอยูซึง่ตางจากการสอน

ในอดีตแบบเดิมๆ ที่แยกเปนเรื่องๆ  

การออกแบบหนวยการเรียนแบบใหมในลักษณะนี้คือการออกแบบหนวยการเรียนแบบบูรณาการ

โดยใชสาระเปนฐานความคดิ  โดยจะชวยใหนักเรียนไดรับความรูแบบองครวมนี ้ซึ่งสอดคลองกบัที ่

นาตยา  ปลันธนานนท (2546) ไดกลาวไววาการตระหนักวา สาระคอืเกลียวเชือก (strand) จะทาํใหการ

ออกแบบหลักสูตรและหนวยการเรียนมีคณุภาพนัน่หมายความวาผูสรางหลกัสตูรและครูผูสอนจะตอง

ตระหนักเสมอวา การจัดทํารายวิชาใดๆ ก็ตาม หรือการสรางหนวยการเรียนใดๆ จะตองพยายามมัดรวม

องคความรูในสาระตางๆ เขาดวยกนัเสมอ ในการจัดทาํหนวยการเรียนก็เชนเดียวกนัถาครูผูสอนออกแบบ

หนวยการเรียนโดยนําสาระเปนฐานความคิดในการออกแบบจะทําใหหนวยการเรียนนัน้สามารถเชื่อมโยง

สาระตางๆ ทั้งในกลุมสาระเดียวกนั และตางกลุมสาระ มาเปนแนวทางกําหนดจุดประสงค หรือ กิจกรรม 

หรือกําหนดหวัขอเร่ืองใหสอดคลองตามแนวคิดของสาระนั้นๆ นักเรียนก็จะไดเรียนองคความรูตางๆ 

หลอมรวมเขาดวยกนั อันจะเปนความรูทีย่ัง่ยืนตอนักเรียนมากกวาที่จะไปเรียนสาระตางๆ แยกจากกัน

เปรียบเสมือนไปคลายเกลียวเชือกที่ทาํใหเชือกเหลานัน้ เปราะบาง ขาดงาย เฉกเชนนักเรียนที่ไดรับความรู

ไมเปนแกนสาร เพราะฉะนัน้ถาครูผูสอนวชิาคณิตศาสตรสามารถที่จะออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระ

เปนฐานความคิดก็จะทําใหนกัเรียนมองเห็นภาพของเนือ้หาสาระที่ไมใชเปนเบี้ยหัวแตกแบบเดิมๆ แตจะ

เปนการไดนําความรูจากหลายๆ เนื้อหาสาระมาสอนรวมกันเพื่อจะไดนํามาประยกุตใชในการทาํงานตางๆ 

ที่มีความหมายกับนกัเรียนจะเปนการชวยใหนักเรียนไดมีการเชื่อมโยงความรูในวิชาคณิตศาสตรเพื่อที่จะ

นําไปใชในชวีติประจําวนัโดยเปนการมอบหมายภาระงานทีน่ักเรียนจะนําความรูในวชิาคณิตศาสตรไปใช
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ในชีวิตไดอยางเหน็ผลจริงๆ และจะทาํใหนกัเรียนไดเหน็คุณคาและความสําคัญของการเรียนวิชา

คณิตศาสตร อันจะมีผลทําใหนักเรียนไดพัฒนาความรูอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไปในอนาคต 

จากแนวทางในการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรที่ไดมีการนาํวรรณคดีไทยมาชวยในการเรียน

การสอนคณิตศาสตรขางตนนั้นจะเหน็ไดวาเปรียบเสมือนยิงปนนัดเดยีวไดนก 3 ตัว คือ       นักเรียนจะได

เรียนรูเนื้อหาสาระของวิชาคณิตศาสตร ไดเรียนรูเร่ืองราวของวรรณคดีไทย ไดเรียนรูที่จะนาํความรูของทั้ง

สองวิชานีน้ําไปใชในชีวิต ผูเขียนขอตั้งชื่อทฤษฎนีี้วา “รูปสามเหลี่ยมทองคํา” ถาเปรียบการวางแผนการจัด

การศึกษาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยการนาํวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียนการสอนนัน้

เสมือนรูปสามเหลี่ยม ดังรูปตอไปนี้  
                              การนาํความรูไปใชในชีวิตประจาํวัน           

                                                    

 
                           วรรณคดีไทย             คณิตศาสตร            
 ถามองลงไปดานลางสุดตรงมุมที่ฐานทัง้สองขางของรูปสามเหลี่ยมนี้ไดแก ความรูในวิชา

คณิตศาสตรและความรูในเรื่องของวรรณคดีไทย ซึง่นกัเรียนสามารถนาํความรูทั้งสองวิชาที่ไดรับนัน้ไปใช

ในชีวิตประจาํวันได ไมวาจะเปนวิชาคณิตศาสตรดังตัวอยางที่ไดกลาวมาแลว ความรูจากเรื่องการ

ประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจาํนวนนับ  การบวก ลบ คูณทศนิยม  นําไปใชในการวางแผนการ

เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยโดยใชการคํานวณน้าํหนกัสัมภาระสิ่งของสวนตัว ระยะเวลาและ

คาใชจายอืน่ๆ ในการเดินทางไปยังสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ดวยตัวของนักเรียนเองได และความรูทีไ่ดรับ

จากวรรณคดีไทยนอกจากทีจ่ะชวยในการสรางใหนักเรียนมีจนิตนาการในการประยกุตเร่ืองราววรรณคดี

ไทยเพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตรไดงายขึน้แลวนักเรียนจะไดฝกทักษะใน

การฟง พูด อาน เขียนและยงัไดรับการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรมจากขอคิดที่ไดจากวรรณคดีไทยอีกดวย  

เมื่อนําวรรณคดีไทยและวิชาคณิตศาสตรมาประสานการทํางานรวมกันโดยเปาหมายปลายทางคือมุงสูจุด

ยอดมุมของรปูสามเหลี่ยมคือนักเรียนไดนําความรูทัง้สองวิชานี้ไปใชในชีวิตประจาํวันไดซึ่งเปนเปาหมาย

สูงสุด 

การนาํวรรณคดีไทยเขามาพฒันารายวชิาคณิตศาสตรนั้นเปนนวัตกรรมใหมที่นาสนใจและ

เหมาะสมกับการที่ครูผูสอนในระดับประถมศึกษาจะนาํไปประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรสามารถนําไปสอดแทรกโดยสอนในวชิาตนเองคนเดียวก็สามารถทําได แตครูผูสอนตองมีการ

วางแผนศึกษาวรรณคดีไทยในเแตละเรื่องที่จะทําการสอนนัน้ใหถองแทเสียกอน ไมวาจะเปนการศึกษา

เนื้อหาของเรื่อง บุคลิกลกัษณะของตัวละคร เพื่อที่จะนาํมาถายทอดใหนกัเรียนเขาใจอยางชัดเจน ซึ่งการ

ถายทอดนัน้ครูก็ตองมีทกัษะในการถายทอด เชนทักษะในการเลาเรื่องใหสนุกสนาน ชวนติดตาม และตอง

เชื่อมโยงเรื่องราวของวรรณคดีไทย ความรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและการนาํความรูในวิชาคณิตศาสตร

ไปใชในชีวิตประจําวนัใหทั้งสามดานนี้ประสานสอดคลองกันเปนอยางดี โดยทักษะที่จําเปนดังกลาวนี้ครู
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ทุกๆ คนสามารถฝกฝนได แตถาครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรกับวิชาภาษาไทยมาจับมือกันรวมกนัวาง

แผนการสอน โดยมุงสอนเนือ้หาที่มีการบูรณาการ มีการระบุส่ิงที่รวมกนัและตัดสินใจรวมกนัวาจะสอน

อยางไรในวิชาของแตละคน ถึงแมจะตางคนตางสอนคนละชั่วโมงกนัและงานหรือการบานที่มอบหมายให

นักเรียนทาํจะแตกตางกนัไปในแตละวิชา แตทั้งหมดจะตองมีหวัเรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปญหารวมกนั 

และเปลี่ยนลาํดับเวลาในการสอนใหนกัเรยีนไดเรียนเนือ้หาบทเรียนทีอ่ยูในขอบขายของวิชาที่จะรวมกัน

บูรณาการในเวลาที่ใกลเคียงกัน นักเรียนก็จะไดเรียนรูในแตละวิชาและสามารถเชือ่มโยงความรูในวิชา

ตางๆ เขาหากนัไดดวยตัวของนักเรียนเองเปนอยางดี การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา

คณิตศาสตรนั้นเปนนวัตกรรมใหมซึง่เปนสิง่ทีท่าทายความสามารถของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและ

สามารถที่จะสรางมูลคาเพิ่ม (value added) ใหกับวงการศึกษาของไทยไดเปนอยางดี 
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