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บทคัดยอ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่
สอนโดยการนําวรรณคดีไทยเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร 2) เพื่อศึกษา
ความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สอนโดยการนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร 3) เพื่อศึกษาเจตคติของผูเรียนตอการเรียนคณิตศาสตร
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจงจากทั้งหมด 4 หองเรียน ใชเวลาในการทดลองสอน 40 คาบ คาบละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกการรวบรวม
ขอมูลของครู แบบการเขียนบันทึกสรุปความรูของนักเรียนและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
วิเคราะหขอมูลโดยใชการคํานวณ คาเฉลี่ย คารอยละและคา t-test
ผลการวิจัยปรากฏวา 1) แผนการจัดการเรียนรูร ายวิชาคณิตศาสตรที่ไดนําวรรณคดีไทยเขามา
พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 78.17/76.18 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังจากการเรียนโดยการนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร
ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวาเกณฑ 70% อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนไดมีการ
พัฒนาคุณลักษณะและทักษะทีพ่ ึงประสงคของผูเรียน ในดานความสนใจเรียน ความรับผิดชอบ ความ
กระตือรือรน มีความพยายามในการทํางาน มีทกั ษะในการทํางานรวมกันกับผูอื่น การเชื่อมโยงความรูและ
ความคิดสรางสรรค โดยมีแนวโนมของพฤติกรรมตางๆ ที่พัฒนาขึ้นเรือ่ ยๆ 4) นักเรียนมีเจตคติทดี่ ีมากตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ไดนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งจากการศึกษาคนควาในการทําวิทยานิพนธเรื่อง “การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. นาตยา ปลันธนานนท เปนประธานที่
ปรึกษา ผศ.ดร. สิรจิตต เดชอมรชัย เปนกรรมการวิชาเอก และ รศ.ดร. สิริพร ทิพยคง เปนกรรมการวิชารอง
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อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 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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คณิตศาสตรเปนวิชาที่สาํ คัญที่จะชวยในการดํารงชีวิตของมนุษย ดังที่ สิริพร ทิพยคง (2536: 9)
ไดกลาวไววา คณิตศาสตรเปนวิชาทีช่ วยกอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหโลกเจริญเพราะจาก
การคิดคนทางดานวิทยาศาสตรตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตรประกอบดวยนอกจากนัน้ คณิตศาสตร
ยังชวยใหบุคคลเปนคนที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ดี เพราะชวยสรางความมีเหตุมีผล การเปนคนชางคิด ชาง
ริเริ่มสรางสรรค รูจักทํางานที่เปนระบบระเบียบ มีการวางแผนในการทํางาน มีความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมายและมีลักษณะของความเปนผูนาํ ในสังคม
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ผานมาทัง้ ในอดีตจนถึงปจจุบนั นั้นไดประสบปญหาหลาย
ประการ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ดังที่ วิจิ
ตรา การกลาง (2548) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบ ริหารเกี่ยวกับแนวโนมการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยทําการสํารวจโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล กรุงเทพมหานคร และ สํานักงานการศึกษาเอกชน
จํานวน 1,050 โรงเรียน ทําใหไดขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
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ของนักเรียนทัง้ ในระดับประถมและมัธยมโดยเฉลี่ยนัน้ อยูในระดับปานกลาง ดังนัน้ ครูควรพยายามคิดคน
คัดสรรหากลวิธีการเรียนการสอนแบบใหมๆ ที่จะนําไปชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหเกิด
ประโยชนสงู สุดแกนักเรียนตอไป
จากเหตุผลดังกลาวผูเขียนไดทําการวิจัยเรื่อง “การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนการเคหะทาทราย กรุงเทพมหานคร” โดย การนํา
วรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตรซึ่งถือเปนการเรียนการสอนโดยใชการบูรณาการอีกทาง
หนึง่ โดยครูผูสอนคนเดียวนั้นสามารถสอดแทรกวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียนการสอนในชั่วโมงของ
วิชาคณิตศาสตรได นวัตกรรมนี้เปนการบูรณาการวิชาสองวิชา คือ วิชาคณิตศาสตรกับวิชาภาษาไทย ใน
วิชาภาษาไทยนี้จะเจาะจงลงไปในสวนของวรรณคดีไทย โดยทําการออกแบบหนวยการเรียนในวิชา
คณิตศาสตรทุกหนวยการเรียนใหใชวรรณคดีไทยพื้นบาน นิทาน ฯลฯ มาชวยในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูโดยยึดสาระมาตรฐานการเรียนรูต ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การนําวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นเปนกุศโลบายหนึง่ ที่จะชวยให
นักเรียนอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนลักษณะของยาขมเคลือบน้ําตาล เพราะนักเรียนมักจะบนกันวา
คณิตศาสตรเปนวิชาทีย่ าก คํานวณแลวปวดหัว เมื่อนักเรียนรูสึกเครงเครียดหรือไดรับประสบการณที่นา
เบื่อหนายในการเรียนการสอนคณิตศาสตรแลวจะเปนอุปสรรคที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน การที่จะสอนใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตรให
ประสบผลสําเร็จนั้นตองสรางใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเสียกอน ถานักเรียนมีเจตคติที่
ดีตอวิชาคณิตศาสตรก็จะรูสึกวาอยากเรียน กระตือรือรนและอยากทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร
การที่จะสรางใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรนั้นสามารถทําไดโดยมี
สิ่งเราความสนใจของนักเรียนซึง่ การนําเรื่องราวของความบันเทิงความสนุกสนานในรูปแบบของวรรณคดี
ไทยมาใชนนั้ เหมาะสมที่จะนํามาชวยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการผอน
คลายใหนักเรียนไมเครงเครียดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ถึงแมจะมีการฝกทําโจทยปญหาแตก็เปน
โจทยปญหาทีเ่ ปนเรื่องราวสนุกสนานในรูปแบบของวรรณคดี ทําใหนกั เรียนอยากทีจ่ ะทําโจทยปญ
 หานั้นๆ
และการนําเรือ่ งราววรรณคดีไทยมาชวยในการเรียนการสอนนัน้ เพื่อตองการทีจ่ ะชวยใหนักเรียนไดมีการ
จินตนาการตามเรื่องราวของวรรณคดีที่มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและจะเปนการ
เสริมสรางใหนักเรียนเกิดจินตนาการที่จะสรางภาพขึ้นในสมองเพื่อชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bruner (1960 อางถึงใน สิริพร ทิพยคง, 2536: 31) ทีไ่ ดกลาวถึงเรื่องการแบง
ลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาไวโดยอยูในขั้นที่ 2 จากทัง้ หมด 3 ขั้น โดยเปนขั้นที่เรียกวา ขั้นไอโอ
นิค (ikonic level) เปนขั้นทีก่ ารเรียนรูเกิดขึ้นจากการสรางภาพใหเกิดขึ้นในสมอง เมื่อนักเรียนคิดถึงวัตถุ
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นั้นก็จะเกิดมโนภาพขึน้ ถึงแมวาจะไมไดจับตองสัมผัสกับสิ่งนัน้ โดยตรงก็ตามและมีความเชื่อวาเมื่อ
นักเรียนยิง่ โตขึ้นก็จะยิง่ มีความชํานาญในการสรางมโนภาพมากยิ่งขึ้น
การนําเรื่องราววรรณคดีไทยมาชวยในการเรียนการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง นาตยา ปลันธนานนท
(2545: 79) ไดกลาวถึงวัยประถมศึกษาตอนปลายไววา วัยนี้เริ่มมองเห็นวาตนเองเปนสวนหนึง่ ของสังคม
ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องกลุมพวก การเรียนคณิตศาสตรจึงควรสะทอนแนวคิดในเรื่องนี้ ใหนกั เรียนได
เรียนกันเปนกลุม สนุกกับการเรียน เรียนจากกันและกันและพูดคุยกันถึงเรื่องคณิตศาสตร การเห็นคุณคา
ของคณิตศาสตร ปญหาที่เรียนควรเกีย่ วของกับชีวิตประจําวันของเขา ซึ่งสาระอาจจะยังคงมาจากนิทาน
การตูนโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ตาม สิ่งสําคัญของการเรียนคณิตศาสตรก็คือ ปญหาควรนาสนใจ ทา
ทายเขา เขามีความรูสึกเปนเจาของกับปญหานั้นและแกปญหานัน้
ตอไปนี้เปนตัวอยางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดนําวรรณคดีไทยไปสอดแทรกในการ
เรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการศึกษาและการทําวิจยั ของผูเขียนจํานวน
ทั้งหมด 7 หนวยการเรียนโดยในแตละหนวยการเรียนรูน ั้นจะมีเนื้อหาสาระการเรียนรูของวิชาคณิตศาสตร
วรรณคดีไทยที่ใชในแตละหนวยและภาระงานที่ครูมอบหมายใหนักเรียนไดทาํ โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ตอไปนี้

สาระการเรียนรู
นักเรียนทํา
การประมาณและการบวก
ลบ คูณ หารจํานวนนับ
การบวก ลบ คูณทศนิยม

วรรณคดีไทยที่ใชในการเรียนการสอน
รามเกียรติ์ ตอน
พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต

มุม เสนขนาน รูปสี่เหลี่ยม สังขทอง ตอน
รูปสามเหลีย่ ม
รจนาเสีย่ งพวงมาลัย
บทประยุกต

ภาระงานที่ให

พระอภัยมณี ตอน

วางแผนการเดินทางทองเที่ยว
ในประเทศไทยโดยใชการ
คํานวณน้ําหนักสัมภาระ
สิ่งของสวนตัวระยะเวลา
และคาใชจายอืน่ ๆ
ออกแบบ เขียนแบบแปลน
บานอยางงายๆ
วางแผนในการซื้อ-ขายสินคา
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รูปเรขาคณิตสามมิติและ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
รูปวงกลม

กําเนิดสุดสาคร
รามเกียรติ์ ตอน
หนุมานจองถนน

วางแผนคํานวณความจุใน
การขุดบอ ถมดิน

รามเกียรติ์ ตอน
ออกแบบลวดลาย
หนุมานหยุดรถพระอาทิตย
รั้วบาน เหล็กดัด
เศษสวนและการบวก
พระเวสสันดร
คํานวณคาไฟฟา
ลบ คูณ หารเศษสวน
ภายในครัวเรือน
สถิติและความนาจะเปน พระมหาชนก
วิเคราะหขอมูลและ
เบื้องตน
สรางแผนภูมิชนิดตางๆ
ในการนําเสนอเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(ที่มา: ศุภฤกษ ทานาค, 2549)
ในแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรที่ไดทําการนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นั้นไดออกแบบหนวยการเรียนออกเปนหนวยการ
เรียนยอยๆ รวมกันทั้งหมด 7 หนวยการเรียนโดยในแตละหนวยการเรียนนัน้ จะไดเรียนวรรณคดีไทยหนวย
ละ 1 เรื่อง ตัวอยางเชน นักเรียนที่เรียนหนวยการเรียนที่ 1 จะเรียนเนื้อหาสาระในวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ การบวก ลบ คูณทศนิยมโดยหนวยการเรียนนี้จะใช
วรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิตมาประยุกตใชในการเรียนการสอนซึ่ง
วรรณคดีตอนนี้จะเปนเรื่องราวเกีย่ วกับ พระยาอนุชิต หรือที่รูจักกันดีในนามหนุมาน โดยพระรามนั้นได
มอบหมายใหหนุมานเดินทางไปยังเมือง นพบุรี เพื่อดูทที่ างในการสรางเมืองใหมโดยพระองคจะประทาน
สรางเมืองใหมใหหนุมาน
ในตอนเริ่มตนของแผนจัดการเรียนรูในการเรียนการสอนหนวยการเรียนนี้ครูผูสอนจะเริ่มสอน
เนื้อหาสาระในวิชาคณิตศาสตรกอนโดยจะสอนเรื่องการประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
การบวก ลบ คูณทศนิยม โดยครูจะอธิบายเนื้อหาสาระในเรื่องดังกลาวใหนักเรียนฟงอยางละเอียด
ยกตัวอยางโจทยใหดู ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนโดยการทําแบบฝกหัด และเมื่อสอนเนื้อหาสาระขางตน
จบครบทุกเรื่องแลว ก็จะมาถึงชวงที่จะมีการนําวรรณคดีไทยเขามาชวยในการเรียนการสอน นักเรียนจะได
ฝกฝนในการนําความรูในวิชาคณิตศาสตรที่นกั เรียนไดเรียนมาใชในการแกโจทยปญหาแตจะเปนโจทย
ปญหาที่แปลกใหมโดยเปนเรื่องราววรรณคดีไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามสรางเมืองใหพญาอนุชิต
ซึ่งตัวอยางโจทยดูไดจากงานวิทยานิพนธของผูเขียน (ศุภฤกษ ทานาค, 2549) หลังจากทีน่ ักเรียนได
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ฝกฝนความรูในวิชาคณิตศาสตรผานโจทยปญหาวรรณคดีไทยและไดซึมซับเรื่องราวของวรรณคดีไทยทั้ง
จากการทําโจทยปญหาและการอภิปรายรวมกันกับครูและเพื่อนนักเรียนแลว นักเรียนก็ตองนําความรูวชิ า
คณิตศาสตรที่ไดเรียนมาแลวขางตนมาประยุกตใชในชีวติ ประจําวันซึ่งในหนวยการเรียนนี้จะมอบหมาย
งานใหนักเรียนวางแผนการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยโดยใชการคํานวณน้าํ หนักสัมภาระสิ่งของ
สวนตัว ระยะเวลาและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปยังสถานทีท่ องเทีย่ วตางๆ ซึง่ จะสอดคลองกับ
เรื่องราววรรณคดีไทยตอนนีท้ ี่เปนเรื่องเกีย่ วกับการเดินทาง
การออกแบบหนวยการเรียนที่มกี ารนําวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตรโดยเปนการ
เรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นั้น ถึงแมแตละหนวยการเรียนจะใชวรรณคดีไทยแยกคนละ
เรื่องกันแตมีการประสานองคความรูในสาระการเรียนรูท เี่ ปนเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรเขามาไวดวยกัน
ในหนวยการเรียน เชน หนวยการเรียนที่ 1 ก็ไมใชวา จะเรียนความรูของเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
เดียวเหมือนในอดีตที่ครูจะสอนแยกเปนเรื่องๆ เชน การเรียนบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ แลวตอไปก็เรียน
เรื่องมุมถัดจากเรื่องมุมก็จะมาเรียนเรื่อง ทศนิยมและการบวก ลบ คูณ ทศนิยม ถาลองสังเกตใหดีจะ
พบวาในการออกแบบหนวยการเรียนในหนวยการเรียนที่ 1 นั้นจะมีการสอนเรื่องการประมาณและการ
บวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ การบวก ลบ คูณทศนิยมพรอมกันไปแทนที่จะแยกกันอยูซงึ่ ตางจากการสอน
ในอดีตแบบเดิมๆ ที่แยกเปนเรื่องๆ
การออกแบบหนวยการเรียนแบบใหมในลักษณะนี้คือการออกแบบหนวยการเรียนแบบบูรณาการ
โดยใชสาระเปนฐานความคิด โดยจะชวยใหนักเรียนไดรับความรูแบบองครวมนี้ ซึ่งสอดคลองกับที่
นาตยา ปลันธนานนท (2546) ไดกลาวไววาการตระหนักวา สาระคือเกลียวเชือก (strand) จะทําใหการ
ออกแบบหลักสูตรและหนวยการเรียนมีคณ
ุ ภาพนัน่ หมายความวาผูสรางหลักสูตรและครูผูสอนจะตอง
ตระหนักเสมอวา การจัดทํารายวิชาใดๆ ก็ตาม หรือการสรางหนวยการเรียนใดๆ จะตองพยายามมัดรวม
องคความรูในสาระตางๆ เขาดวยกันเสมอ ในการจัดทําหนวยการเรียนก็เชนเดียวกันถาครูผูสอนออกแบบ
หนวยการเรียนโดยนําสาระเปนฐานความคิดในการออกแบบจะทําใหหนวยการเรียนนัน้ สามารถเชื่อมโยง
สาระตางๆ ทั้งในกลุมสาระเดียวกัน และตางกลุม สาระ มาเปนแนวทางกําหนดจุดประสงค หรือ กิจกรรม
หรือกําหนดหัวขอเรื่องใหสอดคลองตามแนวคิดของสาระนั้นๆ นักเรียนก็จะไดเรียนองคความรูตางๆ
หลอมรวมเขาดวยกัน อันจะเปนความรูทยี่ งั่ ยืนตอนักเรียนมากกวาที่จะไปเรียนสาระตางๆ แยกจากกัน
เปรียบเสมือนไปคลายเกลียวเชือกที่ทาํ ใหเชือกเหลานัน้ เปราะบาง ขาดงาย เฉกเชนนักเรียนที่ไดรบั ความรู
ไมเปนแกนสาร เพราะฉะนัน้ ถาครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรสามารถที่จะออกแบบหนวยการเรียนโดยใชสาระ
เปนฐานความคิดก็จะทําใหนกั เรียนมองเห็นภาพของเนือ้ หาสาระที่ไมใชเปนเบี้ยหัวแตกแบบเดิมๆ แตจะ
เปนการไดนําความรูจากหลายๆ เนื้อหาสาระมาสอนรวมกันเพื่อจะไดนํามาประยุกตใชในการทํางานตางๆ
ที่มีความหมายกับนักเรียนจะเปนการชวยใหนักเรียนไดมีการเชื่อมโยงความรูในวิชาคณิตศาสตรเพื่อที่จะ
นําไปใชในชีวติ ประจําวันโดยเปนการมอบหมายภาระงานทีน่ ักเรียนจะนําความรูในวิชาคณิตศาสตรไปใช
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ในชีวิตไดอยางเห็นผลจริงๆ และจะทําใหนกั เรียนไดเห็นคุณคาและความสําคัญของการเรียนวิชา
คณิตศาสตร อันจะมีผลทําใหนักเรียนไดพัฒนาความรูอ ยางยั่งยืนและมั่นคงตอไปในอนาคต
จากแนวทางในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดมีการนําวรรณคดีไทยมาชวยในการเรียน
การสอนคณิตศาสตรขางตนนั้นจะเห็นไดวา เปรียบเสมือนยิงปนนัดเดียวไดนก 3 ตัว คือ นักเรียนจะได
เรียนรูเนื้อหาสาระของวิชาคณิตศาสตร ไดเรียนรูเรื่องราวของวรรณคดีไทย ไดเรียนรูที่จะนําความรูของทั้ง
สองวิชานีน้ ําไปใชในชีวิต ผูเขียนขอตั้งชื่อทฤษฎีนี้วา “รูปสามเหลี่ยมทองคํา” ถาเปรียบการวางแผนการจัด
การศึกษาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยการนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนาการเรียนการสอนนัน้
เสมือนรูปสามเหลี่ยม ดังรูปตอไปนี้
การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

วรรณคดีไทย
คณิตศาสตร
ถามองลงไปดานลางสุดตรงมุมที่ฐานทัง้ สองขางของรูปสามเหลี่ยมนี้ไดแก ความรูในวิชา
คณิตศาสตรและความรูในเรื่องของวรรณคดีไทย ซึง่ นักเรียนสามารถนําความรูทั้งสองวิชาที่ไดรับนัน้ ไปใช
ในชีวิตประจําวันได ไมวาจะเปนวิชาคณิตศาสตรดังตัวอยางที่ไดกลาวมาแลว ความรูจากเรื่องการ
ประมาณและการบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ การบวก ลบ คูณทศนิยม นําไปใชในการวางแผนการ
เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยโดยใชการคํานวณน้าํ หนักสัมภาระสิ่งของสวนตัว ระยะเวลาและ
คาใชจายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปยังสถานทีท่ องเที่ยวตางๆ ดวยตัวของนักเรียนเองได และความรูทไี่ ดรับ
จากวรรณคดีไทยนอกจากทีจ่ ะชวยในการสรางใหนักเรียนมีจนิ ตนาการในการประยุกตเรื่องราววรรณคดี
ไทยเพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตรไดงายขึน้ แลวนักเรียนจะไดฝกทักษะใน
การฟง พูด อาน เขียนและยังไดรับการปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรมจากขอคิดที่ไดจากวรรณคดีไทยอีกดวย
เมื่อนําวรรณคดีไทยและวิชาคณิตศาสตรมาประสานการทํางานรวมกันโดยเปาหมายปลายทางคือมุงสูจุด
ยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมคือนักเรียนไดนําความรูทงั้ สองวิชานี้ไปใชในชีวิตประจําวันไดซึ่งเปนเปาหมาย
สูงสุด
การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตรนั้นเปนนวัตกรรมใหมที่นา สนใจและ
เหมาะสมกับการที่ครูผูสอนในระดับประถมศึกษาจะนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งครูผสู อนวิชา
คณิตศาสตรสามารถนําไปสอดแทรกโดยสอนในวิชาตนเองคนเดียวก็สามารถทําได แตครูผูสอนตองมีการ
วางแผนศึกษาวรรณคดีไทยในเแตละเรื่องที่จะทําการสอนนัน้ ใหถองแทเสียกอน ไมวาจะเปนการศึกษา
เนื้อหาของเรื่อง บุคลิกลักษณะของตัวละคร เพื่อที่จะนํามาถายทอดใหนกั เรียนเขาใจอยางชัดเจน ซึ่งการ
ถายทอดนัน้ ครูก็ตองมีทกั ษะในการถายทอด เชนทักษะในการเลาเรื่องใหสนุกสนาน ชวนติดตาม และตอง
เชื่อมโยงเรื่องราวของวรรณคดีไทย ความรูเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและการนําความรูในวิชาคณิตศาสตร
ไปใชในชีวิตประจําวันใหทั้งสามดานนี้ประสานสอดคลองกันเปนอยางดี โดยทักษะที่จําเปนดังกลาวนี้ครู
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ทุกๆ คนสามารถฝกฝนได แตถาครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรกับวิชาภาษาไทยมาจับมือกันรวมกันวาง
แผนการสอน โดยมุงสอนเนือ้ หาที่มีการบูรณาการ มีการระบุสิ่งที่รวมกันและตัดสินใจรวมกันวาจะสอน
อยางไรในวิชาของแตละคน ถึงแมจะตางคนตางสอนคนละชั่วโมงกันและงานหรือการบานที่มอบหมายให
นักเรียนทําจะแตกตางกันไปในแตละวิชา แตทั้งหมดจะตองมีหวั เรื่อง/ความคิดรวบยอด/ปญหารวมกัน
และเปลี่ยนลําดับเวลาในการสอนใหนกั เรียนไดเรียนเนือ้ หาบทเรียนทีอ่ ยูในขอบขายของวิชาที่จะรวมกัน
บูรณาการในเวลาที่ใกลเคียงกัน นักเรียนก็จะไดเรียนรูในแตละวิชาและสามารถเชือ่ มโยงความรูใ นวิชา
ตางๆ เขาหากันไดดวยตัวของนักเรียนเองเปนอยางดี การนําวรรณคดีไทยเขามาพัฒนารายวิชา
คณิตศาสตรนั้นเปนนวัตกรรมใหมซงึ่ เปนสิง่ ทีท่ าทายความสามารถของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและ
สามารถที่จะสรางมูลคาเพิ่ม (value added) ใหกับวงการศึกษาของไทยไดเปนอยางดี
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