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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จ าแนกค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่ปรากฏในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ

ส านักพิมพ์เอกชน 2) ศึกษาประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกในโจทย์ปัญหา จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 3) 

ศึกษาปริมาณโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนกตามระดับช้ันและสาระหลัก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย

เอกสาร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศการก าหนดส่ือการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก

หนังสือเรียนของส านักพิมพ์ที่โรงเรียนนิยมใช้มาก 3 อันดับแรกซ่ึงได้แก่ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด และส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ จ ากัด จ านวน 18 เล่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างค า/กลุ่มค า/

ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะจ าเพาะกับคุณลักษณะแต่ละประเภท และแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของโจทย์ปัญหากับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก  ซ่ึงผู้วิจัยได้หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความ

สอดคล้องตั้งแต่ 0.5-1.0  และค่าความเชื่อม่ัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   

ผลการวิจัยพบว่า  

1) ค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรกอยู่ในโจทย์ปัญหาจากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ทั้งหมดที่น ามาวิเคราะห์   มีจ านวนทั้งสิ้น 41 รายการ   

 

www.ssru.ac.th



 

 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกอยู่ในโจทย์ปัญหาปรากฏเพียง 7 ประเภท ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    มี

วินัย  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย   และมีจิตสาธารณะ  โดยแต่ละส านักพิมพ์ ปรากฏใน

ภาพรวมด้วยปริมาณใกล้เคียงกัน คือประมาณร้อยละ 13-14  ส่วนคุณลักษณะ ซ่ือสัตย์ สุจริต นั้น ไม่ปรากฏ  

 3) หนังสือเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะ อยู่อย่าง

พอเพียงมากที่สุด  และคุณลักษณะรักความเป็นไทย น้อยที่สุด  คุณลักษณะเหล่านี้กระจายอยู่ในทุกระดับช้ัน โดยปรากฏในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 น้อยที่สุด  ทั้งนี้สาระหลักที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะไว้มากที่สุด 

ได้แก่ สาระจ านวนและการด าเนินการ  ขณะที่สาระเรขาคณิตนั้นมีการสอดแทรกไว้น้อยที่สุด   ส าหรับหนังสือเรียนของ

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด นั้น มีการสอดแทรกคุณลักษณะมีจิตสาธารณะไว้ในโจทย์ปัญหามากที่สุด และที่น้อยที่สุด

ได้แก่คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย  และรักความเป็นไทย  ซ่ึงคุณลักษณะทั้ง 7 ประเภทนั้นกระจายอยู่ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น้อยที่สุด  โดยสาระหลักที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะไว้มากที่สุด

ได้แก่ สาระจ านวนและการด าเนินการ  ขณะที่สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นไม่ปรากฏการสอดแทรก  ส่วน

หนังสือเรียนของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด นั้น  มีการสอดแทรกคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ ไว้มากที่สุด และ

คุณลักษณะ รักความเป็นไทย น้อยที่สุด  คุณลักษณะทั้งหลายกระจายอยู่ในโจทย์ปัญหาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด และ

น้อยที่สุดในช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   และสาระหลักที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะในโจทย์ปัญหามากที่สุดได้แก่ สาระจ านวน

และการด าเนินการ ในขณะที่สาระเรขาคณิตไม่ปรากฏการสอดแทรก 
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The  objectives of this research  were  to 1)  classify wordings (words, key words, phrases, and 

sentences) which encouraged the learners to perform their  desirable characteristics found in the primary 

education level mathematics textbooks produced by  The Institute for the Promotion of Teaching  Science and 

Technology as well as by private publishers.  2) investigate  the categories of the learners’ desirable 

characteristics included in math word problems.  3)  find out the number of  math  word problems  in which 

the learners’ desirable characteristics were inserted , classified by  levels and strand ,by mean of documentary 

research.  The research populations were primary education level mathematics textbooks licensed by the 

Ministry of Education (according to the notice about  making judicious choices of learning media in schools), 

in accordance with the basic education  curriculum B.E.2544 and the basic education core curriculum 

B.E.2551. The top three publishers of which the math textbooks were chosen in most schools were purposive 

sampling. Eighteen math textbooks  of three publishers were selected. Those were produced by The Institute 

for the Promotion of Teaching Science and Technology, Aksorn Charoen Tat Co.,Ltd., and by The Institute of 

Academic Development. Data collection instruments were “ Analysis of the congruency between words, key 

words, phrases, and sentences indicating  specific characteristics  and each desirable characteristic ”, and  “ 

Analysis of the congruency between word problems and desirable characteristics.”  The content validity was 

evaluated  by using the index of item-objective congruence which the range of index score was  0.5 to 1.0 ,and 

the reliability score was not lower than 95%.    
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Research findings revealed that   

1) 41 wordings (words, key words, phrases and sentences) encouraging  the learners to perform their  

desirable characteristics were found.   2) only seven desirable characteristics were inserted in word problems. 

The seven characteristics  “ Love of nation, religion and king”, “ Self-discipline”, “Avidity for learning”, 

“Observance of principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life”, “Dedication and 

commitment to work”, “Cherishing Thai-ness”, and  “Public-mindedness” were  approximately  found in 

every textbook. The overall outcome was about 13 – 14%. On the other hand, “Honest and integrity"  was 

never evaluated.   3) In The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology textbooks, 

“Observance of principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life”, was most  inserted, 

whereas “Cherishing Thai-ness” was least. Those characteristics   were distributed in every level textbook, 

especially most found in Grade 6 but least found  in Grade 1. Classified by strand, “Numbers and Operations” 

most included the desirable characteristics in, while “Geometry” least included. In Aksorn Charoen Tat 

Co.,Ltd. textbooks “Public-mindedness” was most found; on the other hand, “ Love of nation, religion and 

king” was least found. The seven characteristics were most distributed in Grade 6, and least in Grade 3.The 

strand inserting  learners’ desirable characteristics most  was “Numbers   and Operations” ,whereas no 

insertion  in “Data Analysis and Probability” . In The Institute of Academic Development textbooks, “Public-

mindedness” was most included, and “Cherishing Thai-ness” was least. The characteristics   were most 

distributed in Grade 4 but least in Grade 5. The strand inserting the characteristics most was “Numbers and 

Operations”, while no insertion in “Geometry”. 
 

 

www.ssru.ac.th



กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 ขอขอบพระคุณรองศาตราจารย์จิราภรณ์  ศิริทวี   รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์  มกรมณี    และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วินิจ  เทือกทอง  ที่ได้ให้ค าแนะน าต่างๆ  ที่ท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และ

ตรวจสอบการวิเคราะห์เนื้อหาของผู้วิจัย  ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัย 

หากงานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ประการใด  ขอมอบส่ิงดีงามเหล่านั้นแก่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้กล่าวมา

ซึ่งมีส่วนที่ท าให้เกิดงานวิจัยนี ้

 

                                                                                                      จริาพร  พรายมณี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th 



ประวัติผู้วิจัย 

นางสาวจิราพร  พรายมณ ี

การศึกษา    ค.บ.      คณิตศาสตร์                  จาก  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 

                  ศศ.ม.    การสอนคณิตศาสตร์       จาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์   สาขาวิชาการศึกษา 

www.ssru.ac.th 



สารบัญ 
 
                                                                                              หน้า  

กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................... ข  
บทคัดย่อภาษาไทย ………………..………………………………………………………….   ค 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………….……….   จ 
สารบัญ ………………………………………………………………………………………..   ฉ 
สารบัญตาราง ……..………………………………………………………………………….   ฌ 
สารบัญภาพ …….……………………………………………………………………………   ญ 
บทที่ 

1 บทน า ……………………………………………………………………………….   1 
   ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา ………….………………….……...   1 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัย ……….…………………………………………….   3 
   ขอบเขตของการวิจัย ……………………………...………………………….   4 
   ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ......... ………………………………………   5 
   นิยามศัพท์เฉพาะ......……………………………..…………………………   5 
   2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ………………………………………………... …   8 
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551     8 
         เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ   15 
         เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม     29 
         เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและอิทธิพลของหนังสือที่มีผลต่อการเรียนรู้  35  
             เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหา                                                              42 
         งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                  47 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



สารบัญ (ต่อ) 
 

                     หน้า  

   3 วิธีด าเนินการวิจัย …………………………………………………………………   52  
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง……………………………………….………….   52 
   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ………………………………………….………….   56 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล …………………………………………….…………   57 
        การวิเคราะห์ข้อมูล …………………………………………………………..   58 
   สถิติที่ใช้ในการวิจัย…………………………………………………………..     58 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ………………………………………………………………   64 
     5.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ…………………….………………………..  133 

          สรุปผลการวิจัย ……………………….………………………………………  134 
                 อภิปรายผล …………………………………………………………………..   136 
          ข้อเสนอแนะ ……………………………….………………………………...   140 

 บรรณานุกรม ……………….……………………………………………………………..   142 
 ภาคผนวก ………………………………………...………………………………………..  151 
 ภาคผนวก ก ………………………………………………………………………..  152     
 ภาคผนวก ข ………………………………………………………………………..  168 
 ประวัติย่อของผู้วิจัย …………………………..…………………………………………….. 214 
 
 

www.ssru.ac.th



สารบัญตาราง 
 

  ตาราง                หน้า 
  

 1 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์………………………………………...22 
     2 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ซื่อสัตย์สุจริต………………………………………………….23 
 3 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มีวินัย………………………………………………………….23 
 4 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ใฝ่เรียนรู้……………………………………………………….23 
 5 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้อยู่อย่างพอเพียง.........................................................................24 
 6 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มุ่งมั่นในการท างาน...................................................................24 
 7 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้รักความเป็นไทย........................................................................25 
 8 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มีจิตสาธารณะ…………………….………………………… ..25 
 9 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาจ าแนกตาม 
หน่วยงานผลิต/ส านักพิมพ์……………………………………………………………………...53 
 10 จ านวนค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ าแนกตามคุณลักษณะ..........................................................57 
     11 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา...................................................................................................66 
     12 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี  
เมื่อเปรียบเทียบกับโจทย์ปัญหาทั้งหมด……………………………………………………….. 70 
 13 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จ าแนกตามคุณลักษณะและระดับชั้น……………………………………………………………78 
      14 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่1  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น…………………………………………………………………81 
     15 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 3 มีวินัย  
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น……82 
     16 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น…...83 

www.ssru.ac.th



     
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
 ตาราง                หน้า 
 
     17 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 5  
อยู่อย่างพอเพียง  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………………………………………………………84 
     18 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 6  
มุ่งมั่นในการท างาน  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………………………………………………………86 
     19 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 7  
รักความเป็นไทย  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………………………………………………………87 
     20 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 8   
มีจิตสาธารณะ  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………………………………………………………88 
 21  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์จากส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน 
โจทย์ปัญหาทั้งหมด……..........................................................................................................91 
 22จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ของจากส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามคุณลักษณะและระดับชั้น.99  
     23  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 1 รักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น…….102 
     24  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 3 มีวินัย   
ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………….....103 
     25 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 4   
ใฝ่เรียนรู้  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น…...……..104 
      26 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 5 อยู่อย่าง 

www.ssru.ac.th



 สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
    ตาราง                หน้า  
 
พอเพียงของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………105 
     27 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 6  
มุ่งมั่นในการท างาน  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น..106     
      28 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 7  
รักความเป็นไทย  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น........107 
      29 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 8  
มีจิตสาธารณะ  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น……..108 
      30 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน 
โจทย์ปัญหาทั้งหมด...................................................................................................................111 
      31 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์คุณภาพวิชาการ จ ากัด  จ าแนกตามคุณลักษณะและระดับชั้น........119 
     32 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่1 รักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด  จ าแนกตามเนื้อหาและ 
ระดับชั้น....................................................................................................................................122 
      33 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 3  มีวินัย   
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น…………………123 

    34 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น.........................124 
 35 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 5   
อยู่อย่างพอเพียง  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด  
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น………………………………………………………………126 
 36 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 6   
มุ่งมั่นในการท างาน  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหา 
และระดับชั้น………………………………………………………………………………….128 
      

www.ssru.ac.th



สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
    ตาราง                หน้า  
 
    37 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 7  
รักความเป็นไทย  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหา 
และระดับชั้น  ……………………………………………………………………………..129 
     38 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 8  
มีจิตสาธารณะ  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด  
จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น……………………………………………………………130 
 

     แผนภูมิ                หน้า  

     1 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะ อันพึงประสงค์   
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี………………………………………………………..71 

     2 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....................................................................................................72 

      3 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย จากหนังสือเรียน 
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี……………………………………………………………………………….72 
     4 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…………………………………………………………………..73 
     5 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี………………………………………………………………….74 
     6 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....................................................................................................75 

www.ssru.ac.th



สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
     แผนภูมิ                หน้า  
 

     7 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…………………………………………………………………..76 
     8 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 จิตสาธารณะ  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......................................................................................................77 
     9 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
จ าแนกตามระดับชั้น..................................................................................................................80 
     10 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  ของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามสาระหลัก...................................................................90 

     11 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   
ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด.......................................................................................92 

     12 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด.......................................................................................93 

     13 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด..........94 

     14 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด..........95 

     15 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด..........96 

     16 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด...........96  

www.ssru.ac.th



สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
     แผนภูมิ                หน้า  

     17 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด.......97 
     18 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด.......98 
     19 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามระดับชั้น.............................101 
      20 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในหนังสือเรียน  
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 
 จ าแนกตามสาระหลัก………………………………………………………………………110 
     21 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด........................................................................112 
     22 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด........................................................................113 
     23 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด........................................................................114 
     24 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด.......................................................................115 
     25 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด......................................................................116 
     26 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด.......................................................................116 

www.ssru.ac.th



สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
     แผนภูมิ                หน้า  
 

     27 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย 
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด...........................................................................117 
     28 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ  
จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด...........................................................................118 
     29 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก 
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 
 จ าแนกตามระดับชั้น................................................................................................................121 
     30 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  
ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ าแนกตามสาระ.................................................132 
 
 
 

www.ssru.ac.th



บทที่ 1 

 

ความส าคัญและความเป็นมา 

 นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน เป็น

เวลากว่า 10 ปีของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  ได้มีการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา

และพบว่า หลายเร่ืองที่ประสบผลส าเร็จ  แต่ยังมีอีกหลายเร่ืองที่ยังเป็นปัญหาต้องเร่งพัฒนา 

ปรับปรุง โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียนที่ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่

เรียนรู้ การแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง และคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)  ที่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยได้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต้ังแต่ปฐมวัย  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  สามารถท างานเป็น

กลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจใน

ความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการ

ทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง เป็น

ก าลังคนที่มีคุณภาพ  โดยใช้มาตรการการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัด

และประเมินผลทุกระดับและประเภทการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-

2561),2552)  ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(2551) ได้เล็งเห็น

ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวมาโดยตลอด  โดยจะเห็นได้จากการก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นก าลังของประเทศให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ

เป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
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การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  

 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข 

 และกรอบการพัฒนาผู้เรียน  ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1. รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต   3. มีวินัย   4. ใฝ่เรียนรู้   5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งมั่นในการ

ท างาน   7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ    (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียน เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้    

1. ภาษาไทย   2. คณิตศาสตร์   3. วิทยาศาสตร์   4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   5. สุขศึกษา

และพลศึกษา   6. ศิลปะ   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ   8. ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้

ก าหนดให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1  โดยสอดแทรกในขั้นน าเข้าสู่การเรียน ขั้นระหว่างการเรียนการสอน ขั้นสรุป 

และขั้นการวัดและการประเมินผล  (นันทิพา  กงวิไล, 2552)  นอกจากนี้การสอดแทรกคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ในเนื้อหาสาระที่บรรจุในหนังสือเรียน ย่อมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
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โดยตรงด้วย  ดังที่ สุพัฒนี วงษ์คงดี (2551) ได้กล่าวว่า หนังสือเรียนเป็นเคร่ืองชี้น าอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่

เพียงแต่จะน าเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น  แต่จะต้องให้แนวทางแก่ผู้อ่านในการศึกษา

หาความรู้ การพัฒนาความคิด และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆด้วย 

หนังสือเรียนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาของเยาวชน  เพราะนอกจากจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้

แล้ว ยังช่วยปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีตามที่ชาติต้องการให้แก่เยาชนอีกด้วย     

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  เป็นกลุ่มสาระที่มีบทบาทต่อการพัฒนาความคิดของ

มนุษย์  ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ  

แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (ส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา , 2551) 

 ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  เพื่อศึกษาถึง

การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหาในแต่ละระดับชั้นและในแต่ละสาระหลัก  

ซึ่งผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงลักษณะ ค า / กลุ่มค า / ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  ประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก  ตลอดจนปริมาณการสอดแทรก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกในโจทย์ปัญหาในแต่ละระดับชั้นและในแต่ละสาระหลัก  

ซึ่งสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการปรับเนื้อหาสาระในสถานการณ์ปัญหา หรือโจทย์ปัญหา ส าหรับ

การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป  

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อจ าแนก ค า / กลุ่มค า / ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละ

คุณลักษณะจากโจทย์ปัญหา ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

2) ศึกษาประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และของส านักพิมพ์

เอกชน 



4 

 

 3) เพื่อศึกษาปริมาณโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น และสาระหลัก 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ของ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  6  เล่ม  ที่พิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2553 

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ของส านักพิมพ์เอกชน    

2 ส านักพิมพ์ จ านวน 12 เล่ม  ที่พิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2553 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551    

8 ประเภท ได้แก่ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7.รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

ขอบเขตตัวแปร 

- ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาที่1-6  ของสถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา

ที่1-6ของส านักพิมพ์เอกชน 2 ส านักพิมพ์ 
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- ตัวแปรตาม ได้แก่ จ านวนรายการของค า / กลุ่มค า / ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์แต่ละคุณลักษณะจากโจทย์ปัญหา  ประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกใน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์   และจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือเรียน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักพิมพ์เอกชน ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเขียน

โจทย์ปัญหาให้มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2. ใช้ในการจัดอบรมแก่ครู นักศึกษาครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักพิมพ์เอกชน และผู้สนใจ   เกี่ยวกับการเขียนโจทย์
ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของศาสนา และการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง
ทั้งทางกาย วาจา ใจต่อตนเองและผู้อื่น 
 ผู้ที่ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจและยึด
หลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  
 3. มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับตามที่ครอบครัว โรงเรียนและสังคมก าหนด  
 ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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 ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีคุณลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย 
พอประมาณ  ประหยัด ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วนความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุมานะพยายาม ความ
ตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค 
 ผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
หมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วง ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ร่วมอนุรักษ์ สืบทอด 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญู
กตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเสียสละทั้งทางกาย วาจา ใจ 

และสติปัญญา  ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  

 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตน

เพื่อท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือนร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
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สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิด

ในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 9. ปริมาณโจทย์ปัญหา หมายถึง จ านวนข้อของโจทย์ปัญหาที่มีอยู่ในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  มีหน่วยเป็นข้อ 

 10. การจ าแนก ค า/กลุ่มค า/ข้อความ หมายถึง การจัดกลุ่ม ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่ส่งเสริมให้

เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ มีหน่วยเป็นรายการ 

 11. ส านักพิมพ์เอกชน  หมายถึง ส านักพิมพ์จากหน่วยงานเอกชนที่เป็นผู้ผลิตหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศการก าหนด

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จากโจทย์ปัญหาใน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสง ค์ 8 ประการ 
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม   
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและอิทธิพลของหนังสือที่มีผลต่อการเรียนรู้  

 5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหา  

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
ระดับช้ันประถมศึกษา 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่ง
ก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากมี
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว 
จะน าไปสู่การมีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการอีกด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 4) 
วิสัยทัศน์ 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 4) 
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หลักการ 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังน้ี 
              1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 4) 

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน   เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรูค้วามสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 5) 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

        ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 6) 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้ 

1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย ์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบท
และจุดเน้นของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ก: 7-8)     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข: 1) 
               เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
ตามศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข : 1) 

 จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง 
สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

  การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุเงินและเวลา หน่วยวัด 
ระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  และ
การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิติสองมิติและสามมิติการนึก
ภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation)ในเร่ืองการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation) 

  พีชคณิต: แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การ
ให้เหตุผล นิพจน์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลข
คณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การ 
ก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการ 
กระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น 
การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ  และช่วยในการ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข: 2) 
สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
        มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
         มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ 
                                        ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
       มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
       มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
สาระท่ี 2   การวัด 
        มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด  
       มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  
สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
         มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
              มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
                                   และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
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สาระท่ี 4  พีชคณิต 
         มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ ์ และฟังก์ชัน 
        มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   

          (mathematical   model) อื่น  ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล  
        ความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
        มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
        มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 

       อย่างสมเหตุสมผล 
        มาตรฐาน ค 5.3  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ 

แก้ปัญหา  
สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
       มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อสาร การสื่อ 
             ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  

         ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   และมี  
  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 
คุณภาพผู้เรียน 
       จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1. มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์   และการด าเนินการของจ านวน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการ
หาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เวลาและเงิน 
สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยม 

มุมฉาก  ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทั้ง จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม 

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูป และอธิบายความสัมพันธ์ได้ 
5. รวบรวมข้อมูล และจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นใน

ชีวิตประจ าวัน และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้ 
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6. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน 
การแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และ
การน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข: 3) 
 

        จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. มีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับจ านวนนับและศูนย์ เศษส่วน 

ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง ร้อยละ การด าเนินการของจ านวน สมบัติเกี่ยวกับจ านวน สามารถ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ สามารถหา
ค่าประมาณของจ านวนนับและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความจุ เวลา เงิน  
ทิศ แผนผัง และขนาดของมุม  สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และน าความรู้เกี่ยวกับการ
วัดไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  
รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  พีระมิด  มุม และเส้นขนาน  

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธ์ได้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบ 

รูป สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่
ทราบค่าหนึ่งตัวและแก้สมการน้ันได้ 

5. รวบรวมข้อมูล  อภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่ง  
เปรียบเทียบ แผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น และตาราง  และน าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิรูปภาพ 
แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และกราฟเส้น ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นใน
การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

6. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551ข: 4) 
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2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน  
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดทุกระดับการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังจิตส านึกในการรักความเป็นไทย ร่วมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศ ซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้
ก าหนดไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

1)  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์                   
2) ซื่อสัตย์สุจริต    
3)  มีวินัย    
4)  ใฝ่เรียนรู้    
5)  อยู่อย่างพอเพียง   
6)  มุ่งมั่นในการท างาน    
7)  รักความเป็นไทย   
8)  มีจิตสาธารณะ 

การน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  8 ประการดังกล่าว  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น  สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 9) 
 

2.1 ความหมาย 
2.1.1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค : 10) ได้ให้นิยามคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ว่าเป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา  ยึดมั่น
ในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( 2553) ได้ให้ความหมายของความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สรุปได้ว่า เป็นการแสดงออกถึง ความรัก ความภูมิใจในความเป็นชาติ
ไทย เป็นคนดีมีคุณธรรมยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนต่างๆ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 จากการศึกษาและค้นคว้า  สามารถสรุป ความหมายของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ได้ว่า
หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอน
ของศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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2.1.2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  กนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์ (2545 : 27) ได้ให้นิยามว่า ความซื่อสัตย์สุจริต คือการพูดหรือ
ปฏิบัติตรงต่อความจริงที่เกิดขึ้น ไม่โกงทรัพย์สินของผู้อื่น รักษาค าพูด พูดแต่ความจริง ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
 อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549: 68)ได้ให้นิยามความซื่อสัตย์สุจริต ว่าเป็นคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกดังนี้ ไม่สับปลับ
กลับกลอก พูดความจริง ไม่คดโกง ไม่หยิบของผู้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาต ไม่ทุจริตในการสอบ 
ยอมรับผิดเมื่อท าความผิด ไม่ถือเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ประพฤติตนเป็นคนหน้าไหว้
หลังหลอก ไม่ปลอมแปลงเอกสาร และไม่น าสิ่งของส่วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค: 19) ได้ให้นิยามความซื่อสัตย์สุจริต ว่าเป็นคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทาง
กาย วาจา ใจ 
              รุ่งรัตน์ สนธิขันธ์ (2551: 18) ได้ให้นิยามความซื่อสัตย์สุจริต ว่าเป็นการแสดงออกของ
นักเรียนในลักษณะของการปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา โดย
ไม่พูดเท็จหรือพูดเกินความจริง ไม่ลักขโมย ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงตัวเองและผู้อื่นทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง กล้ารับความจริงทั้งถูกและผิด ปฏิบัติตามค าพูดหรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

 อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552: 42) ได้ให้ความหมายของผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ว่าหมายถึงผู้ที่
มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 

จากการศึกษาและค้นคว้า  สามารถสรุปความหมายของความซื่อสัตย์สุจริตได้ว่า  หมายถึง
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ทั้งทางกาย วาจา และใจ ต่อตัวเอง
และผู้อ่ืน 

2.1.2.1 ประเภทของความซื่อสัตย์ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2525: 129-131) ได้วิเคราะห์โครงสร้างของ 

ความซื่อสัตย์ว่าแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
1. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือ ความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีความละอายและเกรง 

กลัวต่อการกระท าผิด พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกคือ 
1.1 ไม่สับปลับกลับกลอก 
1.2 ไม่คล้อยตามพวกที่ลากหรือจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย 
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1.3 มั่นคงต่อการกระท าดีของตน 
1.4 ไม่คดโกงมีความตั้งใจจริง 
1.5 ประพฤติตรงตามที่พูดและคิด 

2. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก คือ 
2.1 ไม่เอาเวลาท างานในหน้าที่ไปใช้ท าประโยชน์ส่วนตัว 
2.2 ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ท าประโยชน์ส่วนตัว 

3. ความซื่อสัตย์ต่อบุคคล คือ มีความซื่อตรงต่อผู้อ่ืน ต่อมิตร ต่อหัวหน้างานต่อ ผู้มีพระคุณ 
พฤติกรรมที่แสดงออก คือ 

3.1 ประพฤติตรงไปตรงมา ไม่คิดคดต่อผู้อ่ืน 
3.2 ไม่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย 
3.3 ไม่สอพลอเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน 
3.4 ยินดีในความส าเร็จของผู้อื่น ไม่คิดริษยาหรือกลั่นแกล้ง 

4. ความซื่อสัตย์ต่อคณะ สังคม และประเทศชาติ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก  คือ 
4.1 ร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4.2 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตน หรือเอาดีเข้าตน 
4.3 ไม่ร่วมมือกันท างานใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบข้อบังคับของสังคม  
      หรือหมู่คณะ 

นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์สุจริตที่มักจะพบอยู่เสมอใน
ชีวิตประจ าวันดังนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างไม่อยู่ก็ไม่ท างาน 
2. มาท างานช้าเลิกก่อนเวลาที่ก าหนด 
3. ยืมของแล้วท าเป็นลืมไม่ส่งคืน 
4. ท าของผู้อื่นเสียหายแล้วนิ่งเฉย 
5. ท างานแต่เฉพาะหน้า ท างานลวกๆ 
6. ซื้อของสตางค์ทอนเกินก็เฉยเสีย 
7. เอาของคนอ่ืนมาเป็นของตน 
8. ไม่ช าระหนี้ 
9. ไม่รักษาค ามั่นสัญญา 
10. ทุจริตต่อหน้าที่ การคดโกง 
11. กล่าวเท็จ การบิดพลิ้ว การหลอกลวง 
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12. ไม่ตรงต่อเวลา 
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2546: 53-55) ได้กล่าวว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่จ าเป็นใน

การอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะถ้าทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น สังคมย่อมมี
ความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงเน้นถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
มาก ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท ซึ่งพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย 4 ประการ คือ 

1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น 
ประโยชน์และเป็นธรรม 

2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ 
3. การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ 

ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 

เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
2.1.2.2 ความส าคัญของความซื่อสัตย์ 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เร่ืองการท างานก็ทรง

เน้นเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส าคัญ (ขัตติยา กรรณสูต; และคนอ่ืนๆ ม.ป.ป.; อ้างอิงจาก พระ
บรมราโชวาทฯ. 2523: 7)   

“การที่จะท างานให้สัมฤทธิ์ผลสมปรารถนา คือ ให้เน้นประโยชน์และเน้นธรรมด้วยนั้น จะ
อาศัยแต่เพียงความรู้อย่างเดียวไม่ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้อง
เป็นธรรมประกอบด้วย เพราะว่าความรู้น้ันเสมือน เคร่ืองยนต์ที่ท าให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้
ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวเป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือซึ่งเน้นปัจจัยที่น าทางให้
ยวดยานด าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดประสงค์” 

ความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณธรรมในล าดับต้นที่ต้องมีในตัวบุคคลในสังคมที่เจริญแล้วดังเช่นที่
พระพุทธเจ้าระบุไว้ในฆราวาสธรรม (ธรรมะส าหรับผู้ครองเรือน) อันได้แก่ 1) สัจจะ ความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง 2) ทมะ การมีความข่มใจ 3) ขันติ ความอดกลั่น และ 4) จาคะ การบริจาคทานนอกจากนั้น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างก็มีการระบุถึงความซื่อสัตย์ไว้เสมออันหมายถึงความซื่อสัตย์ต่อ
อาชีพของตน ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และหน้าที่ของตน รวมถึงการซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืนอันได้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่ตนให้บริการ 

กีรติ บุญเจือ (2542: 89-90) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความซื่อตรงไว้ดังนี้ 
1. ความซื่อตรงเสริมบุคลิกภาพ คนซื่อตรงย่อมมีความสมบูรณ์ในความคิดและ

การกระท า เพราะไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างความคิด ค าพูด และการกระท า 
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2. ความซื่อตรงเสริมมิตรภาพท าให้ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเป็นไปอย่างราบร่ืน  
คนไม่ซื่อย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจ ท าให้เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ทั้งตัวเองและสังคม 

3. ความซื่อตรงเสริมความมั่นคงแก่สังคม สังคมจะอยู่ได้เป็นปึกแผ่นก็เพราะ 
สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นส่วนมาก ถ้าหากไม่ไว้ใจกันเลยจะออกกฎหมายควบคุมให้รัดกุม 
อย่างไรก็ไม่ได้ผล เพราะมีช่องโหว่ให้คนฉลาดปลิ้นปล้อนเอาไปใช้เอาเปรียบคนอ่ืนจนได้  

4. ความซื่อตรงท าให้ทุกฝ่ายสบายใจ ผู้มีความซื่อตรงอยู่เป็นประจ าย่อมสบายใจ 
ไม่ต้องคอยจ าว่าพูดอะไรกับใครว่าอย่างไร และไม่ต้องคอยหวาดระแวงจะมีใครมาจับผิดหรือไม่  ผู้
ที่ติดต่อคบค้าสมาคมด้วยก็ไม่ต้องขบคิดให้หนักสมองว่าจะมากันไม้ไหน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความซื่อสัตย์นั้นมีความส าคัญทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งสังคม  
และประเทศชาติ ในการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  และท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่นและมีความสุข 
 

2.1.3. มีวินัย 
 กนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์ (2545: 20) ได้ให้นิยามการมีวินัย ว่าคือการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่โรงเรียนหรือสังคมก าหนดขึ้นให้นักเรียนหรือบุคคลได้ปฏิบัติ เพื่อ
ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค : 26) ได้ให้นิยามการมีวินัยว่าเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึง
การยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม  

รุ่งรัตน์ สนธิขันธ์ (2551: 18) ได้ให้นิยามการมีวินัยว่า  เป็นความสามารถของนักเรียนใน
การควบคุมตนเองให้กระท าการและปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของ
โรงเรียนในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมโดยมาโรงเรียนทันเวลา แต่งกายเรียบร้อยใน
สถานการณ์ต่างๆ มีสัมมาคารวะ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
             อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552: 42) ได้ให้ความหมายของการมีวินัย ว่าคือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต 

กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่าง
เต็มใจและตั้งใจ 
 จากการศึกษาและค้นคว้า  สามารถสรุป ความหมายของการมีวินัย ได้ว่า คุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับตามที่ครอบครัว 
โรงเรียนและสังคมก าหนด 
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2.1.4. ใฝ่เรียนรู้ 
 อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549: 59) ได้ให้นิยามของการใฝ่เรียนรู้ ว่าเป็นคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการมีความสนใจและความเพียรพยายามในการเสาะแสวงหาความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมีพฤติกรรมการแสดงออกดังนี้ มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงความคิดเห็น มี
นิสัยรักการอ่าน ชอบศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่เสมอ รวมทั้งสนใจติดตามข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค : 29) ได้ให้นิยามของใฝ่เรียนรู้ ว่าเป็นคุณลักษณะที่แสดงออก
ถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน   
 จากการศึกษาและค้นคว้า  สามารถสรุป ความหมายของใฝ่เรียนรู้ ได้ว่าคือคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   
 

2.1.5. อยู่อย่างพอเพียง 
 กนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์ (2545: 48)ได้ให้นิยาม การอยู่อย่างพอเพียง คือการรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายเงินและการใช้เวลา รู้จักเก็บออม ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้สามารถให้ใช้
ประโยชน์ได้ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค: 34) ได้ให้นิยาม การอยู่อย่างพอเพียง ว่าเป็นคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณภาพ (2551 : 14) ได้ให้ความหมายของความ
พอเพียง ว่าหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
             อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552: 42) ได้ให้ความหมายของการอยู่อย่างพอเพียง ว่าหมายถึง ผู้ที่
ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอม
ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาและค้นคว้า  สามารถสรุป ความหมายของการอยู่อย่างพอเพียง ได้ว่าคือ
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอประมาณ ประหยัด ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2.1.6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค : 40) ได้ให้ความหมายของความมุ่งมั่นในการท างาน ว่าเป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียร
พยายาม  อดทน  เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 สายใจ ชูช่วย (สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2553 , จากhttp://krusaijai.blogspot.com/) ได้ให้
ความหมายของความมุ่งมั่นในการท างานว่าหมายถึง ความมุมานะพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากที่มาขวางกั้น ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประสบ
ความส าเร็จ 
 จากการศึกษาผลการค้นคว้า สามารถสรุปความหมายของความมุ่งมั่นในการท างาน ได้ว่า 
เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุมานะพยายาม ความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่การ
งาน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
 

2.1.7. รักความเป็นไทย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค: 45) ได้ให้นิยามของการรักความเป็นไทย ว่าเป็นคุณลักษณะ
ที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
             รุ่งรัตน์ สนธิขันธ์ (2551: 18) ได้ให้นิยามของการรักความเป็นไทย ความรู้สึกนึกคิดที่
นักเรียนแต่ละคนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ
จนเกิดความกระจ่างในสิ่งที่เห็นคุณค่านั้น  แล้วยอมรับในความคิด ความเชื่ออันเป็นวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่คงความเป็นไทย 
 จากการศึกษาและค้นคว้า สามารถสรุป ความหมายของการรักความเป็นไทยได้ว่าคือ 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

2.1.8. มีจิตสาธารณะ 
 กนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์ (2545: 45) ได้ให้นิยามของการมีจิตสาธารณะว่าหมายถึง ความ
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ค: 52) ได้ให้นิยามของการมีจิตสาธารณะ ว่าเป็นคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน  และ
สังคม ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน  
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             อติกันต์ ภูดีทิพย์ (2552: 42) ได้ให้ความหมายของการมีจิตสาธารณะว่า  คือการให้และการ
อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท าประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ 
ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่บรรเทาปัญหา
หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน  

 จากการศึกษาและค้นคว้า สามารถสรุป ความหมายของการมีจิตสาธารณะ ได้ว่าคือ
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเสียสละทั้งทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา  ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน 
โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
 
 
 
 
2.2 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตาราง 1 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 10) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

1.1  เป็นพลเมืองดีของชาต ิ 1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาต ิ  และอธิบายความหมายของเพลงชาติ
ได ้ 
          ถูกต้อง     
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของชาต ิ  
1.1.3  มีความสามัคคี  ปรองดอง     

1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น 
ชาติไทย 

1.2.1   เข้าร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคค ี ปรองดอง ที่
เป็น 
            ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
1.2.2   หวงแหน  ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

1.3  ศรัทธา  ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนตามหลัก ของ
ศาสนา 

1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ   
1.3.3  เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

1.4   เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์
1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์       
1.4.3  แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
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ตาราง 2 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ซื่อสัตย์สุจริต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 19) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

2.1   ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตามค าม่ันสัญญา 

2.2  ประพฤติตรงตามความ
เป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย 
วาจา ใจ  

2.2.1 ไม่ถือเอาส่ิงของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซ่ือตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง   

 

ตาราง 3 ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มีวินัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 26) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง 

กฎเกณฑ ์ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ของครอบครัว โรงเรียน 

และ 

สังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ  ข้อบังคับ ของครอบครัว  
โรงเรียน 
           และสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบ
ในการ 
            ท างาน   
 

ตาราง 4  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ใฝ่เรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 29) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

4.1  ตั้งใจ เพียรพยายาม 
ในการเรียนและเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

4.1.1 ตั้งใจเรียน 

4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู ้
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จาก     
 แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ      
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็น
องค์ความรู ้และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ  

แหล่ง 
          เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2  บันทึกความรู ้วิเคราะห์ตรวจสอบ จากส่ิงที่เรียนรู ้สรุปเป็นองค์ความรู ้
4.2.3  แลกเปลี่ยนความรู ้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ตาราง 5  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้อยู่อย่างพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 34) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

 5.1   ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล  
รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เครื่องใช ้ ฯลฯ  อย่างประหยัด 
คุ้มค่า 
           และเก็บรักษาดูแลอย่างด ีรวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

5.1.2  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างด ี
5.1.3   ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล 
5.1.4   ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น  
           กระทำผิดพลาด  

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีด ี 
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างม ีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน  การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของ
ความรู้  
          ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ยอมรับและปรับตัว

เพื่ออยู ่
          ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

ตาราง 6  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มุ่งมั่นในการท างาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 40) 
                     

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

6.2  ท างานด้วย ความเพียร 
พยายาม และอดทนเพื่อให ้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

6.2.1  ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 
6.2.3 ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
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ตาราง 7  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้รักความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 45) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

7.1 ภาคภูมิใจใน                 

ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี 

ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  และ
มีความกตัญญูกตเวที 

7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวท ี
           ต่อผู้มีพระคุณ   
7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                            
7.1.3  ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
          ไทย       

7.2  เห็นคุณค่าและ                   
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้             อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

7.2.1  ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม        
7.2.2  ชักชวน  แนะน า  ให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3  อนุรักษ์  สืบทอด   
ภูมิปัญญาไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                            
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย    
7.3.3  แนะน า  มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 

ตาราง 8  ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ค: 52) 
 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี ้

8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจโดย ไม่หวัง
ผลตอบแทน 

8.1.1 ช่วยพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาโดยไม่หวัง 
             ผลตอบแทน     
8.1.3  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพย์สินและอื่นๆ และช่วยแก้ปัญหาหรอืสร้างความสุข 
          ให้กับผู้อื่น         

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

ชุมชน และสังคม 

 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม   
           ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 

2.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับสังคมไทย 
 คุณลักษณะที่ดีของคนไทยที่พึงประสงค์ ซึ่งก าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติ คือ 
คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยคนไทยต้องมีการด าเนินชีวิตโดย
กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ส าหรับการวิจัยนี้ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ออกเป็น  
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3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านคุณธรรม คุณลักษณะด้านสังคม และคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
(สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2553,จาก http://saw01.blogspot.com/2008/07/blog-post_2572.html) 
 1. คุณลักษณะด้านคุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นสภาพความดีงามในด้านต่างๆ และ 
หากยึดชุดของคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความส าเร็จของส่วนรวมตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการวิเคราะห์ของไกรยุทธ ธีตยาคีนันท์ (2531, อ้างถึงในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551: 25) ซึ่งใช้เป็นกรอบในงานวิจัยของสุวิมล ว่องวาณิช 
และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2543, อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551: 25) พบว่า
คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมี 4 ชุด 
ได้แก่ 
  1.1 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยแรงผลักดัน หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้
กระท าการใดๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถ
พึ่งตนเอง และความมีวินัย 
  1.2 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยเร่งรัดให้
กระท าการใดๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเน่ือง เช่น ฉันทะ ความรับผิดชอบ ความส านึก
ในหน้าที่ และความกตัญญู 
  1.3 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยยึดประวิงหรือ
ตักเตือนให้กระท าการใดๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความมีสติและรอบคอบ และความตั้ง
จิตให้ดี 
  1.4 คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สภาพความดีงามที่ช่วยส่งเสริมให้
กระท าการใดๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เช่น ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อกัน ความเอ้ือเฟื้อ
ต่อกัน ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ความอะลุ้มอล่วยถ้อยทีถ้อยอาศัย  
 2. คุณลักษณะด้านสังคม หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมี
สัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 3. คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ การ
ท าความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ เช่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความรักโรงเรียน และความรักการอ่าน  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของเด็ก 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551: 27) เสนอว่าไม่สามารถระบุวิธีการ 
หนึ่งได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะมีประสิทธิภาพในการจัดคุณลักษณะศึกษาแต่มีหลักการส าคัญ  
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11 ประการในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ควรยึดถือ 
ประกอบดัวย (สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม, 2553,จาก http://saw01.blogspot.com/2008/07/blog-
post_2572.html) 
 หลักการที่ 1 ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับค่านิยมเชิงจริยธรรม โดยท าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการมีจริยธรรมเป็นคุณสมบัติของคนดีหรือคนที่มีคุณลักษณะที่ดี  
 หลักการที่ 2 ให้นิยามค าว่า “คุณลักษณะให้เข้าใจง่าย โดยรวมความหมายในเชิงความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมเข้าเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะต่างๆ  
 หลักการที่ 3 ใช้วิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองโดยตรง 
อย่างรอบด้าน และมีประสิทธิภาพ 
 หลักการที่ 4 สร้างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน  
 หลักการที่ 5 เปิดโอกาสและจัดประสบการณ์การแสดงออกในทางคุณธรรมให้แก่นักเรียน  
 หลักการที่ 6 ผนวกการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนเข้ากับหลักสูตรวิชาการในที่สอน  
 หลักการที่ 7 พยายามส่งเสริมแรงจูงใจในตัวนักเรียน  
 หลักการที่ 8 จัดให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเช่นเดียวกันกับที่  
                                  พัฒนานักเรียน 
 หลักการที่ 9 ส่งเสริมการเป็นผู้น าในด้านคุณธรรมของนักเรียนและให้การสนับสนุนการ  
                                  จัดคุณลักษณะศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 หลักการที่ 10 จัดให้สมาชิกในครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณลักษณะที่ดี  
                                    ให้แก่นักเรียน 
 หลักการที่ 11 ประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียนทั้งโรงเรียนและการด าเนินการของ  
                                    บุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะตา่งๆ ของนักเรียน 
2.5 หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดคุณลักษณะศึกษา 
 หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดคุณลักษณะศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและ
เยาวชน แบ่งออกได้เป็น 4 แนวทาง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551: 29) 
 แนวทางที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน
คือ วิชาหลักพลเมือง ซึ่งหมายถึง วิชาส าคัญหรือวิชาบังคับที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะ
และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยจัดให้มีหลักสูตรวิชาดังกล่าวแยกต่างหากจากกลุ่มสาระวิชา
ที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติ 
 แนวทางที่ 2 การบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเข้าไปกับเนื้อหาวิชาต่างๆ 
เป็นการสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเข้าไปในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชา โดย
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เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับคุณลักษณะที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาให้เหมาะสม เป็นการบูรณาการการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีกับการจัดการเรียนรู้ปกติ ให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แนวทางที่ 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่จัดนอกเหนือจากที่ก าหนด 
ไว้ในหลักสูตร ไม่ยึดติดกับเนื้อหาวิชา แต่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือส่งเสริม
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นกิจกรรมที่ท าอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  
              แนวทางที่ 4 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน  แตกต่าง
จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรตรงที่กิจกรรมพิเศษจะจัดขึ้นเป็นคร้ังคราว ตามวาระ  ไม่ต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และกิจกรรมดังกล่าวมักเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง  หรือการให้
สัญญากับตนเองหรือสาธารณชนในการพัฒนาตนเอง โดยกิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้อาจเป็นกิจกรรมที่
ให้สถาบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน  
เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชน
เมื่ออยู่ในครอบครัว หรือสถาบันศาสนา สามารถใช้สถานที่ส าคัญทางศาสนาท ากิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนได้ ทั้งนี้ควรมีการประเมินเพื่อก ากับติดตามความก้าวหน้าในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะเป็นแรง
กระตุ้นผลักดันให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
2.6 การพัฒนาคุณลักษณะตามช่วงวัย 

การจะสร้างหรือปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยควรใช้หลักคิด 4 ประการ 
 ประกอบด้วย 
              3.1 หลักพัฒนาการ ในช่วงวัย 3 -5 ปี คุณลักษณะที่ควรปลูกฝังคือ การรู้จักควบคุม 
อารมณ์ การรู้จักถูก /ผิด ในช่วงนี้ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด ในช่วง 6 -11 ปี ควร
ปลูกฝังในเร่ืองการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ การมีวินัยและรู้จักประหยัด  ซึ่งช่วงนี้โรงเรียนจะ
มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุดและในช่วง 12 -19 ป ีควรปลูกฝังในเร่ืองอัตลักษณ์ทางสังคมและทาง
เพศ ช่วงนี้เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด นอกจากนี้สื่อยังมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น
ตามล าดับ ตั้งแต่วัยอนุบาลถึงวัยรุ่น 
              3.2 ความเป็นไทย ความเป็นไทยถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุกศาสนา สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับการปลูกฝังเท่าที่ควร 
              3.3 ความรู้ทันโลก หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์และการมีความคิดสร้างสรรค์ 
              3.4 การแก้ไขจุดอ่อนของสังคมไทย เช่น ความมีวินัย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น  ยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังน้ี วัยอนุบาล 3- 5 ปี นี้ เด็กควรได้รับ
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การพัฒนาให้มีความรู้ถูกผิดและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้  วัยเรียน 6 -11 ปี เด็กควร
ได้รับการพัฒนาให้ความความเพียรพยายามในการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น มีวินัย ประหยัด มี
คุณธรรม จริยธรรม และควบคุมตัวเองได้ และวัยรุ่น 12 -19 ปี เยาวชนวัยรุ่นควรพัฒนาให้มีอัต
ลักษณ์ทางเพศและจิตลักษณ์ทางสังคมที่มีความรับผิดชอบ พร้อมไปกับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย ใฝ่รู้และความประหยัด 

 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 

3.1 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยเน้นความรู้คู่
คุณธรรม และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้เหมาะสมแต่ละระดับ  แต่ในสังคม
ปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านการศึกษาและการท างานสูงมาก  ท าให้นักศึกษามุ่งเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการอย่างเดียว  ไม่เห็นความส าคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร  ดังนั้นทุกคนต้องหันมาให้
ความส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมดังต่อไปนี้  

3.1.1 คุณธรรม 
        คุณธรรมมีความส าคัญต่อบุคคล สังคมและชาติบ้านเมือง สังคมใดที่สมาชิกของสังคม 

ที่ไร้คุณธรรมสังคมนั้นจะมีความสับสนวุ่นวายยากแก่การพัฒนา มีผู้รู้และนักวิชาการได้อธิบาย
เกี่ยวกับคุณธรรมไว้ดังนี้ 

        พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540: 55) ได้อธิบายเกี่ยวกับคุณธรรมว่าเป็นความดีสูงสุด 
ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอันดีงาม  อยู่ในจิตส านึก  อยู่ในความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี อันเป็นเคร่ืองเหน่ียว
ร้ังควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกตามความปรารถนา 

        สมพร เทพสิทธา(2542:1) ได้อธิบายเกี่ยวกับคุณธรรมว่าเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมที่  
ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข เป็นธรรมอันพึงเจริญคือท าให้เกิดมีขึ้นตรงข้ามกับอกุศลธรรมซึ่ง
เป็นธรรมฝ่ายชั่วท าให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นธรรมที่ควรละและ
ระวังอย่าให้เกิดขึ้น 

       จินตนา บุญบงการ(2544: 13) กล่าวว่าคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่ดีหรือคุณสมบัติที่เป็น 
ธรรมของบุคคลอันอาจเกิดจากการสั่งสอนของบิดามารดา  ครูอาจารย์ หรือเกิดจากขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่ถ่ายทอดกันมา 
        ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544: 115-116) ได้กล่าวว่าคุณธรรม คือ สิ่งที่บุคคลยอมรับ 
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ว่าเป็นสิ่งดีงามที่มีประโยชน์มากและมีโทษน้อย คุณธรรมในแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกันเพราะ
การเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และศาสนา 

3.1.2 จริยธรรม 
        จริยธรรมเป็นความประพฤติ การกระท าและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับการท า 

หน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ มีผู้รู้และนักวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมไว้ดังนี้ 
        พระมหาอดิศร ถิรสีโล(2540: 55) ได้อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมว่า เป็นความประพฤติ 

การกระท า ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอันถูกต้องดีงาม ที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ 
เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและบุคคลทั่วไป  

        สมพร เทพสิทธา (2542: 2) ได้กล่าวว่าจริยธรรมเป็นการประพฤติในทางที่ดีงาม ที่ 
แสดงออกจากคุณธรรมที่อยู่ในใจเห็นและวัดได้ 

        ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544: 2) ได้อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมว่าเป็นลักษณะทาง 
สังคมหลายลักษณะของมนุษย์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆด้วย ลักษณะ 
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งคือ  เป็นลักษณะที่
สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิก เป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุนและผู้กระท า
ส่วนมากเกิดความพอใจในการกระท านั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็น
ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคมเป็นการกระท าที่สังคมลงโทษหรือพยายาม
จ ากัดและผู้กระท าพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

     สุนทร โคตรบรรเทา(2544: 106) ได้กล่าวว่าจริยธรรมเป็นศีลธรรมประการหนึ่งและ 
เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งประกอบด้วยกัน เป็นการละเว้นการฆ่า การเบียดเบียน เป็นศีลธรรม
หรือ เรียกว่าศีล 

      พรนพ พุกกะพันธุ(์2545: 6) ได้อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมว่าเป็นสิ่งที่ควรประพฤติอย่าง
เหมาะสมในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งสังคมยอมรับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
3.2 ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของประชาชน การปลูกฝัง
จริยธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน  จะเห็นได้จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงต้องการปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นสมบัติของคน
ไทยทั้งประเทศ มีพระราชด ารัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ณ 
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ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2533 สรุปความว่า  จริยธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อม
น ามาปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย   

3.2.1 การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็น 
ประโยชน์และเป็นธรรม 

3.2.2 การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น 
3.2.3 การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความซื่อสัตย์สุจริต  

ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
3.2.4 การรู้ละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 

เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
จริยธรรมทั้ง 4 ประการนี้ หากแต่ละคนพยายามน ามาประพฤติและเผยแพร่โดยทั่วกัน 

แล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์  (สภาการศึกษาคาทอลิก. 2546: 5) 
 
 
 
 
 

 3.3 ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
  ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้ 

พิจารณาถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีเหล่านั้น เพื่อน าไปประกอบการ 
พิจารณาด าเนินการให้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory)  
ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ (2531: 11 - 14) กล่าวว่า คนแรกที่เสนอทฤษฎี ก็คือ ซิกมันด์ 

ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  เป็นทฤษฎีบุคลิกภาพที่อธิบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
ไว้ด้วยแนวความคิดพื้นฐาน ซิกมันด์ ฟรอยด์ มีความเห็นว่า ทารกเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณ
พื้นฐาน 2 ประการ คือ สัญชาตญาณแห่งชีวิต (Life instinct , Eros) และสัญชาตญาณแห่งความตาย 
(Death instinct ,Thanatos) สัญชาตญาณพื้นฐาน 2 ประการนี้เป็น แหล่งก่อให้เกิดพลังงานทางจิต 
ซึ่งกระจายการท างานในระบบของบุคคลภาพ 3 ระบบ คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุเปอร์อีโก้ 
(Superego) ระบบของบุคคลภาพทั้ ง 3 ระบบนี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาพร้อมกัน แต่จะพัฒนาตาม
ขั้นตอน    
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สรุปได้ว่า ทฤษฎีดังกล่าวได้อธิบายถึงคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลว่าควรจะได้รับการ 
ปลูกฝังจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด นั่ นก็คือ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ตั ้งแต่วัยเด็ก โดยการอบรมเลี้ยงดูหรือ
การเลียนแบบ จนกลายเป็นมโนธรรมหรือคุณธรรมของแต่ละบุคคล   

2. ทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม (Theory of Value Clarification)  
ชัยพร วิชชาวุธ และคณะ (2531: 14 - 16)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม สรุปได้ว่า 

การกระจ่างค่านิยมหรือการท าค่านิยมให้กระจ่าง เป็นทฤษฎีและวิธีสอนคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้กัน
อย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เสนอกระบวนการในทฤษฎีนี้เป็นกลุ่มแรก ได้แก่
Raths, Harmin and Simon ถือว่าค่านิยมคือ หลักการประพฤติปฏิบัติตนต่อสิ่งต่างๆ ที่บุคคลเห็นว่าดี
งาม ถูกต้องและควรค่าแก่การยึดถือ ทฤษฎีนี้มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเองว่า  
หลักการประพฤติปฏิบัติตนต่อสิ่งต่างๆเป็นอย่างไร  และหลักการที่ดีที่ถูกที่ควรตามทักษะของตน
เป็นอย่างไร  

สรุปได้ว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางทฤษฎีการกระจ่างค่านิยมนี้ ไม่ควร
ก าหนดตัวจริยธรรมให้ แต่ควรใช้ค าพูด ค าถาม เพื่อการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิดใคร่ครวญและ 
ตัดสินใจที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นๆด้วยตัวของเขาเอง  โดยไม่มีการชักจูง  

 
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Development Theory)  
นักทฤษฎีส าคัญกลุ่มนี้ คือ เพียเจท์ (Piaget, 1960) และโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1976)  
ทฤษฎีของเพียเจท์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ว่าเกิดจาก 

แรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จึงต้องมีการพิจารณา
เหตุผลเชิง จริยธรรมตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลซึ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้น  การรับรู้จริยธรรมก็
พัฒนาขึ้นตามล าดับ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นก่อนจริยธรรม เป็นขั้นที่เด็กมีอายุแรกเกิด – 2 ขวบ พัฒนาการทางคุณธรรม  
จริยธรรมยังไม่เกิดขึ้น แต่สามารถเรียนรู้เร่ืองทั่วไปได้โดยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
เพราะวัยนี้ พัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นต้น 

ขั้นเชื่อฟังค าสั่ง เป็นขั้นที่เด็กมีอายุ 2 - 8 ปี เด็กวัยนี้จะเชื่อฟัง และถือเอาค าสั่งของ 
ผู้ใหญ่เป็นหลักปฏิบัติ โดยไม่ค านึงว่าค าสั่งนั้นจะมีเหตุผลหรือไม่  

ขั้นยึดหลักแห่งตน เป็นขั้นที่เด็กมีอายุ 8 - 10 ปี จะเกิดหลักความคิด มีพัฒนาการ 
ทางสติปัญญาที่สูงขึ้นตามประสบการณ์ทางสังคม คลายความเกรงกลัวอ านาจภายนอก เร่ิ มมีความ
เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น  
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 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก เชื่อว่าการพัฒนาการทางสติปัญญาและ
อารมณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม  นอกจากนี้โคลเบิร์กยังได้พบความสัมพันธ์
ระหว่างจริยธรรมกับลักษณะอื่นๆ ของมนุษย์  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับระดับ
สติปัญญาทั่วไป  และความสัมพันธ์ของจริยธรรมกับความสามารถที่จะรอผลที่ดีกว่าในอนาคต ซึ่ง
เรียกว่า ลักษณะมุ่งอนาคต และยังพบอีกว่า  ผู้ที่มีจริยธรรมสูงยังเป็นผู้ที่มีสมาธิดี มีความสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตน และมีความภาคภูมิใจในตนเองและสภาพแวดล้อม  สูงกว่าผู้ที่มีจริยธรรมต่ า 
นอกจากนี้โคลเบิร์ก ยังได้น าแนวความคิดของเพีย์เจต์ มาท าการศึกษาต่อ และพบว่าพัฒนาการทาง
จริยธรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้น  มิได้พัฒนาจนสมบูรณ์สุดเมื่ออายุ 10 ปี แต่จะมีพัฒนาการทาง
จริยธรรมอีกหลายขั้นตอน ในช่วงอายุ 11-25 ป ี  และการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือก
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางจิตใจของบุคคล
ได้อย่างมีแบบแผนและยังอาจท าให้เข้าใจพฤติกรรม ของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ (กรมวิชาการ. 
2541: 39; อ้างอิงจาก Kohlberg.1979: unpaged) 

โคลเบิร์ก ได้ท าการศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรม โดยการวิเคราะห์ค าตอบของเยาวชน
อเมริกัน อายุระหว่าง 10-16 ป ีเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกท าพฤติกรรมอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่
ขัดแย้งระหว่างความต้องการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม และได้แบ่งพัฒนาการ
ทางจริยธรรมออกเป็น3 ระดับ แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น รวมเป็นทั้งหมด 6 ขั้น  
(สุรางค์ โค้วตระกูล. 2544: 65-72; อ้างอิงจาก Kohlberg. 1979: unpaged) ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-conventional level) ในระดับนี้เด็กจะได้รับ
กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของพฤติกรรมที่ “ดี” “ไม่ดี” จากผู้มีอ านาจเหนือตน เช่น บิดามารดา ครู
อาจารย์ หรือเด็กโต และมักจะคิดถึงผลตามที่จะน ารางวัลหรือการลงโทษมาให้ ในระดับนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการลงโทษและการเชื่อฟัง (Punishment and obedience orientation) ขั้นนี้ 
เป็นขั้นที่เด็กจะใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิด  เด็กจะหลีกเลี่ยงการ
กระท าที่ท าให้ตนถูกลงโทษ และพยายามแสดงพฤติกรรมที่ได้รับผลดีหรือได้รับรางวัลซ้ าบ่อยๆ 
(อายุ 2-7 ป)ี 

ขั้นที่ 2 ขั้นการท าตามกฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์ของตน (Instrumental relativist orientation) 
ในขั้นนี้เด็กสนใจที่จะท าตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งหลาย เพื่อให้ได้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่ตน
พอใจ (อายุ 7-10 ป)ี 

ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional level) พัฒนาการจริยธรรมใน 
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ระดับนี้ ผู้กระท าถือว่าเป็นการประพฤติตนตามความคาดหวังของผู้ปกครอง  บิดามารดา กลุ่มที่ตน
เป็นสมาชิกเป็นสิ่งที่ควรจะท าหรือท าความผิดเพราะกลัวว่าตนจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น  ผู้แสดง
พฤติกรรมจะไม่ค านึงถึงผลที่ตามมาที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ถือว่าความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีเป็น
สิ่งส าคัญ ทุกคนมีหน้าที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม ในระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 3 ขั้นท าตามความคาดหวังและการยอมรับของสังคม (Interpersonal concordance of 
“good boy, nice girl” orientation) เพื่อให้ผู้อื่นชื่นชมและยอมรับตน (อายุ 10-13 ป)ี 

ขั้นที่ 4 ขั้นท าตามกฎระเบียบ (“Law-and-order” orientation) เป็นขั้นที่เด็กเข้าใจว่า 
กฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่มีการยืดหยุ่น (อายุ 13-16 ป)ี 

ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม 
(Post conventional level) เป็นหลักจริยธรรมของผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ผู้กระท าแสดงพฤติกรรมได้
พยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณ  ก่อนที่จะยึดถือ
เป็นหลักของความประพฤติที่จะปฏิบัติ การตัดสินใจจะมาจากวิจารณญาณของตนเอง  ปราศจาก
อิทธิพลของผู้อ่ืน กฎเกณฑ์กฎหมาย ควรตั้งอยู่บนหลักความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ในระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 5 ขั้นท าตามสัญญาสังคมหรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา (Social contract 
orientation) เป็นขั้นที่บุคคลยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เน้นการเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(อายุ 16 ปีขึ้นไป) 

ขั้นที่ 6 ขั้นท าตามหลักคุณธรรมสากล (Universal ethical principle orientation) ซึ่งเป็น 
หลักการเพื่อมนุษยธรรม เพื่อความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพื่อความยุติธรรมของมนุษย์ทุก
คน สิ่งที่ “ถูก-ผิด” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมโนธรรม (วัยผู้ใหญ่) 

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ และโคลเบิร์ก  
มีแนวคิดเชิงสัมพันธ์นิยม (Relativism) ซึ่งเชื่อว่า จริยธรรมมีความสัมพันธ์กับสภาวการณ์และ
องค์ประกอบอื่นๆ พัฒนาการทางจริยธรรมจึงเน้นสติปัญญา  เพียเจต์ (Piaget) เชื่อว่า การเรียนรู้ของ
มนุษย์เกิดจากการปรับตัวและเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสติปัญญาและสภาวะแวดล้อมที่จะท า
ให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ ส่วนพัฒนาการมีความต่อเน่ืองและเจริญขึ้นตามวุฒิภาวะ  และโคลเบิร์ก 
(Kohlberg) เชื่อว่าจริยธรรมของมนุษย์มีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ  เพราะเกิดจากกระบวนการ
ทางปัญญาที่มีการเรียนรู้มากขึ้น เน่ืองจากการพัฒนาจริยธรรมแต่ละขั้นไม่สามารถเกิดจากการท่อง
บ่นสั่งสอน แต่เป็นผลจากการใช้ปัญญาไตร่ตรอง (กรมวิชาการ. 2541: 39) 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)  
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      ทฤษฎีนี้อธิบายการเกิดของจริยธรรมว่าเป็นกระบวนการสังคมประกิต  (Socialization) 
โดย การซึมซับกฎเกณฑ์ต่างๆจากสังคมที่เติบโตมา ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ได้แก่ ทฤษฎีของ 
อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura)  ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวแคนาดา ตามทฤษฎีของแบนดูรากล่าว
ว่า  การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนหน่ึง จะเกิดจากการสังเกตของตัวแบบซึ่งมี 3 ประเภท คือ ตัวแบบจริง 
ได้แก่ ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมจริงให้เห็น ตัวแบบสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวแบบในโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์หรือรูปภาพต่างๆ และตัวแบบค าบอกเล่า หรือการบันทึก ซึ่งจะปรากฎในรูปของค าพูด
หรือข้อเขียนต่างๆ  ผลพวงจากประสบการณ์ตรงและการสังเกตจากตัวแบบทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว 
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับผลที่เกิดจากพฤติกรรม ท าให้สามารถคาดหวัง
ได้ถึงวิธีที่จะน าผลที่พึงปรารถนามาสู่ตน และในขณะเดียวกันก็มองเห็นวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงผลที่
เลวร้ายต่างๆ    การคิดในเชิงประเมิน เช่นน้ีจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะท าหรือไม่ท า  อันจะน าไปสู่
น าไปสู่การตั้งมาตรฐานการ ประพฤติส าหรับตัวเอง ตลอดจนการควบคุมตนเองให้ปฎิบัติตาม
มาตรฐานน้ัน  

 
 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและอิทธิพลของหนังสือที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
 

4.1 ความหมายและความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่าน เป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การอ่านเป็นทั้งพื้นฐาน 

ความรู้ ความคิด และความเข้าใจส าหรับบุคคลแต่ละคนทักษะและกระบวนการทางการอ่านที่จะ 
เกิดขึ้นได้ผู้อ่านได้ต้องใช้อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ตา หู ปาก สมอง และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ 
สะสมมา ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ต่าง ๆ กันดังนี ้
 วิลัย อัคคอิซยา (2532 : 22) ให้แนวคิดว่า การอ่าน คือ กระบวนการแปลความตีความและ
ขยายความตัวอักษร ซึ่งใช้แทนเสียงและความคิดที่ปรากฏอยู่ในวัสดุการอ่านนั้นๆ ออกมาเป็น
ความคิดหรือความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้ท าความคิดหรือความเข้าใจนั้น ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป การสื่อความหมายในการอ่านจะต้องประกอบด้วยผู้เขียน ผู้อ่าน และข้อเขียน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2539: 941) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านไว้ว่า อ่านเป็นค ากริยา 
หมายถึง ว่าตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือ สังเกตหรือ
พิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ คิด นับ จากข้อความดังกล่าว การอ่าน คือ การว่าตามตัวหนังสือแล้วเก็บมา
คิดพิจารณาเร่ืองที่อ่านให้เข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ  

www.ssru.ac.th



 36 

สุนันทา มั่นเศรษฐ์วิทย์ (2540: 2) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง การเสาะ
แสวงหาความรูท้ี่นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนที่ครูให้    และตัวของผู้อ่านนั้นได้มีการจดจ า
ในเร่ืองราวที่อ่านและน ามาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาตามความเข้าใจของผู้อ่าน ถ้าพิจารณาใน
ลักษณะของกระบวนการ การอ่านคือล าดับขั้นที่เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจความหมายของ
กลุ่มค า ประโยค ข้อความและเร่ืองราวของสารที่ผู้อ่านสามารถบอกความหมายได้  แต่ถ้าพิจารณา
ในลักษณะของกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่างได้แก่จิตวิทยา
พัฒนาการ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา และวิชาการศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ
นั้น หมายความว่า ครูสอนอ่านจะต้องเข้าใจหลักจิตวิทยา 

กองเทพ เคลือบพนิชกุล (2542: 81) ได้รวบรวมความหมายของการอ่านของบรรดาผู้รู้และ
นักวิชาการหลายท่านสรุปได้ว่า การอ่านคือส่วนหน่ึงของกระบวนการสื่อสาร เป็นขั้นตอน 
ของการรับสารโดยผู้อ่านใช้ประสาทสัมผัส ทางตารับภาพ คือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อ่ืนใด 
ผ่านกระบวนการทางความคิด เพื่อท าความเข้าใจในเร่ืองราวน้ัน ๆ แล้วตีความหมายออกมา 
 ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน (2547: 3) ได้กล่าวถึงโกชัย สาริกบุตร ว่าให้ความหมาย 
ของการอ่านไว้ว่า การอ่านหมายถึง การแปลความหมายของตัวอักษร ออกมาเป็นถ้อยค าและ
ความคิด แล้วน าความคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ตัวอักษรเป็นเพียงเคร่ืองหมายแทนค าพูด และ
ค าพูดก็เป็นเพียงสิ่งที่ใช้แทนของจริงอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นหัวใจของการอ่านจึงอยู่ที่การเข้าใจ
ความหมายของค าที่ปรากฏในข้อความนั้น ๆ 

ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่าน คือ ความคิดที่สามารถ
เข้าใจในเร่ืองที่อ่าน การอ่านสิ่งที่ดี ย่อมน าไปสู่ความคิดที่ดี เพราะผู้อ่านจะได้ทราบแนวคิดต่างๆ 
จากเร่ืองที่อ่าน ท าให้เกิดความรู้จากเร่ืองที่อ่าน แล้วน ามาจัดแยกแยะตีความหมายก่อนที่จะเกิดเป็น
ความคิดของตนเอง (ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน. 2547: 3) 

ดังนั้นการอ่านจึงมิใช่การมองไปที่ค าหรือสัญลักษณ์และตัวหนังสือเท่านั้น  แต่จะ 
ประกอบด้วยสมาธิ คือใจที่สงบนิ่ง การรับรู้ การจัดล าดับ และประมวลข้อมูลที่ได้จากการรับรู้ 
เพื่อให้ไดค้วามคิด หรือแนวคิดจากเร่ืองที่อ่าน  
4.2 ความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นรากฐานส าคัญของการศึกษา ผู้ที่อ่านได้เร็ว เข้าใจเร่ืองที่อ่านได้ตลอด 
จัดได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถในการอ่านสูง นักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านสรุป
ได้ ดังนี้ 
 ศิริพร พูลสุวรรณ (2531 : 66) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า  มีบทบาทส าคัญ 2 
บทบาท คือ บทบาทต่อตัวผู้อ่านและบทบาทต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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 1. บทบาทต่อตัวผู้อ่าน จ าแนกออกได้ดังนี้  
  1.1 การอ่านช่วยให้เกิดความรู้ทางวิชาการ  
  1.2 การอ่านช่วยพัฒนาอาชีพ  
  1.3 การอ่านช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  
  1.4 การอ่านช่วยพัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงาม  
  1.5 การอ่านช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  
  1.6 การอ่านช่วยให้ผู้อ่านมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
 2. บทบาทของการอ่านต่อสังคม  
  2.1 การอ่านมีบทบาทในการช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองการเมืองการปกครอง  
  2.2 การอ่านมีบทบาทในแง่การให้ความร่วมมือของคนในสังคม  
  2.3 การอ่านท าให้เข้าใจสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่างๆ ของสังคม 

วิลัย อัคคอิซยา (2532 : 22) การอ่านมีส่วนช่วยสร้างความส าเร็จในการด าเนินชีวิต  
ได้อย่างมาก ผู้ใดมีความสามารถพิเศษในการอ่านมักจะได้รับความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่าผู้ที่  
ไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 178) ให้ความเห็นว่า การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน
มาก บางคร้ังคนต้องใช้ความสามารถในการอ่าน เพื่ออ่านสลากยา ป้ายประกาศโฆษณา ค าชี้แจงใน
การใช้เคร่ืองอุปโภค บริโภค หรือบทความในหนังสือพิมพ์ 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2540: 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่าการอ่านเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ผู้อ่านทุกคน  การฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี   ทั้งจะช่วย
ให้เกิดความช านาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย 

เรวดี หิรัญ (2540 : 149) การอ่านเป็นทักษะที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก เช่น การรับ
เอาเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ การติดต่อค้าขาย การอ่านฉลากสินค้าอุปโภคบริโภค ล้วนแต่
ต้องอาศัยความเข้าใจในการอ่านทั้งสิ้น 
4.3  ความหมายและอิทธิพลของหนังสือเรียน 

ความหมายของหนังสือเรียน 
 Hummel (1988) กล่าวถึงหนังสือเรียนสรุปได้ว่า คือวัสดุสิ่งพิมพ์ที่มีโครงสร้างและการ
ออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนโดยตรง โดยอาจเป็นหนังสือเรียนประจ าวิชา หรือ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีการจัดท าอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการเรียนการสอน เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ เป็นต้น 
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วรวัจน์ เกตุดี (ม.ป.ป) ให้ความหมายว่า หนังสือหมายถึง สิ่งพิมพ์ที่เป็นเล่มถาวร มีปก
เรียบร้อย อาจเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ มีการเรียงหน้าตามล าดับหน้า  
 วัลลภ สุระก าพลธร (ม.ป.ป) ให้ความหมายว่า หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียน
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ และ/หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร หรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่
สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1,244) ได้ให้ค าอธิบายความหมายว่า หนังสือ หมายถึง 
เคร่ืองหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือค าพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ลายลักษณอั์กษร เช่น 
ขอให้เขียนเป็นหนังสือไว้ด้วย จดหมายที่มีไปมา เช่น หนังสือราชการ เอกสาร บทประพันธ์ 
ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้น แล้วรวมเป็นเล่ม เอกสารที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น  
 กิตตมา เก่งเขตรกิจ (2546) ให้ความหมายของหนังสือเรียนว่า คือหนังสือที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ใน
สถานศึกษา โดยรวบรวมเน้ือหาสาระตรงตามที่หลักสูตรก าหนด และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 
 สรุปหนังสือเรียน หมายถึง หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนได้ โดยเนื้อหาสาระในหนังสือเรียน ต้องตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาก าหนด 
        อิทธิพลของหนังสือ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสในพิธีเปิดงานหนังสือ
ระหว่างชาติและงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2515 มีความตอนหนึ่งว่า 
“หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเร่ืองราว ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ 
ได้คิดอ่านและพากเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือเผยแพร่ไปที่ใด 
ความรู้ ความคิดก็แพร่ไปที่นั้น หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณค่ามิได้ในแง่ที่
เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ หนังสือเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาทั้งกาย ทั้งอาชีพ ทั้งการ
ค้นคว้าและในที่สุดความพอใจ” (แม้นมาส ชวลิต. 2544: 1) 

พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๓ ณ หอประชุมคุรุสภา ตอนหน่ึงว่า 
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“ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า ประเทศไทยมีประชาชนจ านวนมากเห็นคุณค่าของหนังสือ  ใฝ่ใจศึกษาหา
ความรู้และแนวคิด แล้วน าสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์จากหนังสือซึ่งเป็นที่รวมแหล่งสรรพวิชาการทั้ง
ปวงมาใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว ประเทศนั้นย่อมจะมีแต่ความรุ่งเรืองวัฒนา เพราะทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สุดของประเทศ คือประชาชน การที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้จะต้องมีองค์ประกอบคือ  
ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้สิ่งที่ได้จากการอ่านให้เป็นประโยชน์  ทั้งในด้านการพัฒนา
ความคิด วางแผนและลงมือกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และมีหนังสือดีๆ  
เป็นจ านวนมากพอ… ข้าพเจ้าหวังให้ประชาชนคนไทยส่วนมาก หรือทั่วประเทศเห็นความส าคัญ
ของหนังสือและสนใจอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้เป็นประจ า  แล้วน าไปคิดไปปฏิบัติ อันจะช่วยให้
ประเทศของเราพัฒนายิ่งๆ ขึ้นทุกด้าน” 
 จะเห็นได้ว่าหนังสือ ไม่เพียงเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่เด็กเท่านั้น  หนังสือมีคุณประโยชน์ต่อ
พัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน หากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเลือกใช้หนังสือที่เหมาะสมและใช้เวลา
อ่านหนังสือกับเด็กอย่างมีคุณภาพ   ฝึกฝนให้เด็กรักการอ่านและมีหนังสือเป็นกิจกรรมท ายามว่าง
เสมอ  บ่มเพาะลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก  หนังสือ ถือเป็นกลยุทธ์และ
กระบวนการที่ส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก เพราะเด็กมีธรรมชาติที่อยากได้ยินเร่ืองผู้คนรอบข้าง เราจึง
สามารถอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่ยังเป็นทารก กระบวนการเหล่านี้น าสู่การสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างเด็กกับหนังสือ ถือเป็นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านหนังสือในเด็กได้อย่างแยบยล  อีกทั้ง
หนังสือยังมีบทบาทส าคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในทุกด้าน  (การส่งเสริมนิสัยรักหนังสือ
ในเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี,ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ , มกราคม 2548) 
เช่น 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  
 1. การอ่านหนังสือ เป็นกิจกรรมที่สมองต้องท างานด้วยการคิด  ตีความ  วิเคราะห์ และ
ฝึกการสร้างจินตนาการจากตัวหนังสือให้เป็นภาพ    
        2. ในขณะที่อ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆฟัง เด็กมักจะนั่งนิ่งและตั้งใจฟังอย่างจดจ่อเพื่อ
ติดตามเร่ืองราว ท าให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น  และเด็กที่มีสมาธิดีก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว   

พัฒนาการด้านภาษา  
 1. ภาษาเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ในทุกแขนงวิชา  พัฒนาการทางภาษาของเด็ก  

ผ่านการอ่านหนังสือเร่ิมจากการฟังเสียงอ่านของพ่อแม่และดูภาพตาม  เรียนรู้ค าศัพท์ จดจ า
ความหมายของค า และการใช้ประโยคต่างๆ  

 2. คนที่มีทักษะการอ่านที่ดีจะมีทักษะในใช้ภาษาเพื่อการพูดและการเขียนที่ดีตาม 
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ไปด้วย  
             พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

 1. เมื่อพ่อแม่โอบกอดลูกไว้พร้อมกับอ่านหนังสือให้ลูกฟัง  ความผูกพันระหว่างพ่อแม่  
ลูกจะเกิดขึ้น  เป็นการปูพื้นฐานของพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง  นอกจากนี้ การอ่าน
หนังสือยังให้ความสนุกสนาน ความบันเทิง จิตใจผ่อนคลาย   

 2. หนังสือที่ให้ข้อคิดเร่ืองคุณธรรม คติสอนใจ คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ต่างๆ ยัง  
เป็นการปลูกฝังแบบอย่างให้แก่เด็ก  กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมประจ าใจ  
             พัฒนาการด้านสังคม  

เด็กที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่มั่นคง มีสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี จะสามารถสร้าง  
ความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างได้ดี  
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2545: 16) ได้กล่าวว่า การอ่านหนังสือเป็นการกระตุ้นการท างานของ
เซลล์สมอง ท าให้เซลล์สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ยิ่งถ้ามีการอ่านทบทวนบ่อยๆ จะช่วย
ให้รอยความจ ามีความชัดเจนอยู่ตลอดเวลา การที่เซลล์สมองมีรอยความจ าชัดเจนมากย่อมแสดงว่า
ประสิทธิภาพด้านความจ า การคิด และการเรียนรู้ของสมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ลักษณะของสมรรถภาพ (Competencies) ทางเชาวน์ปัญญานั่นเอง 
 

4.4 ความส าคัญและประโยชน์ของหนังสือเรียน 
ปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการน าเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ใน

การเรียนการสอนอย่างมากมาย แต่ในสภาพสังคมไทยนั้น สื่อเหล่านี้ก็ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่หลาย
ประการ ทั้งความพร้อมในเร่ืองของสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณ ตลอดทั้งเจตคติ
ของผู้ใช้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ฉะนั้น หนังสือเรียนจึงยังคงเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้ที่ส าคัญยิ่งใน
การเรียนการสอน และยังถือเป็นสื่อหลักที่ใช้ในการศึกษา (เสรี ชิวค้า, 2540) เป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กิติมา เก่งเขตรกิจ, 2546) จะเห็น
ได้ว่าหนังสือเรียนนั้นมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน ดังที่ นพคุณ คุณาชีวะ 
(2530) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหนังสือเรียน สรุปได้ว่า 

 1. เป็นอุปกรณ์ราคาถูก ซึ่งนักเรียนส่วนมากพอจะจัดหาไว้ใช้ส่วนตัว ช่วยให้
สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

 2. เป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง เพราะหนังสือเรียนจะต้องได้รับการตรวจคุณภาพ
ก่อนอนุญาตให้ใช้ และมีการจัดเนื้อหาวิชาอย่างเป็นระเบียบสัมพันธ์ต่อเน่ือง ช่วยให้ครูวางแผนการ
เรียนการสอนได้ง่ายและสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ 
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 3. เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน ช่วยให้ครูและนักเรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ตรงกัน 

 4. เป็นแหล่งวิชาการที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และใช้ทบทวน
ความรู้ ช่วยให้นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคลได้ดี 

 5. เป็นแหล่งข้อมูลที่จะให้สาระหรือค าตอบในปัญหาต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
ขอบเขตของกระบวนวิชานั้นๆ และเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 

 6. ช่วยเสนอแนวทางต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม 
แบบฝึกหัด การวัดผล สื่อการสอน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ครูเตรียมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. ช่วยเพิ่มพูนแหล่งข้อมูลหรือแหล่งวิชาความรู้อ่ืนๆ  

 8. เป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้เกิดหนังสือต่างๆ เช่น แบบฝึกหัด คู่มือครู เป็นต้น  

สมพร จารุนัฎ (2538) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสือเรียนไว้ดังนี้ 
 1. หนังสือเป็นเคร่ืองมือที่ครูใช้  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ

เกิดความคิด หนังสือเรียนมีลัษณะพิเศษที่จะช่วยให้ผู้เรียนศึกษาท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นขั้นตอน 
ทีละเล็กละน้อยตามล าดับ จนเกิดการเรียนรู้สิ่งที่กว้างขวางขึ้น 

 2. หนังสือเป็นเคร่ืองชี้น าในฐานะผู้ชี้น า หนังสือเรียนที่ดีท าหน้าที่ไม่เพียงแต่
เสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้เรียนจดจ าได้ หรือใช้ตอบค าถามภายในห้องเรียนหรือตอบข้อสอบได้
เท่านั้น หนังสือเรียนจะต้องให้แนวทางแก่ผู้อ่านในการศึกษาหาความรู้ พัฒนาความคิด และการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย 

 3. หนังสือเรียนเป็นแหล่งประมวลความรู้ หนังสือเรียนจะต้องเขียนขึ้นและจัดท า
ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเรียนการสอน หนังสือเรียนจะต้องผสมผสานความรู้ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง
และความรู้ที่เป็นความคิดเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม 

 4. หนังสือเรียนเป็นแนวทางน าไปสู่ความหมายของความจริง การศึกษาหาความรู้
จากหนังสือเรียน ต้องเข้าใจถึงความหมายอันเป็นความคิดที่แฝงมากับหนังสือด้วย การศึกษาจาก
การอ่านหนังสือ จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่ตัวผู้เขียน ความมุ่งหมายของ
ผู้เขียน ตัวผู้อ่าน ตามมุ่งหมายในการอ่านและสภาพแวดล้อมต่างๆ มิฉะนั้นแล้วผู้เรียนอาจไม่เกิด
การเรียนรู้ตามที่ควรจะเป็นก็ได้ 

 5. หนังสือเป็นแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจด้วยการสร้างคุณสมบัติทั้งภายนอก
และภายในให้ดึงดูดความสนใจ ตั้งแต่รูปร่าง หน้าตา ที่มีคุณสมบัติดึงดูดความสนใจที่เหมาะสมกับ
ประสบการณ์ความรู้ของนักเรียน ที่เอ้ืออ านวยต่อการตีความหมาย การพัฒนาความคิด และการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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Brown and Lewis (1976) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสือเรียนสรุปได้ว่า 
1. หนังสือเรียนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กนักเรียนศึกษาได้เป็นรายบุคคลตามระดับ  

ความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้จากจ านวนหนังสือเรียนหลายๆ เล่ม  นักเรียน
มีโอกาสที่จะเลือกเนื้อหาตามความต้องการของนักเรียนได้  

2. ทางด้านเศรษฐกิจ หนังสือเรียนนั้นน ามาใช้ได้นานแล้วน ากลับมาใช้ได้อีก และ  
เมื่อเปรียบเทียบราคากับเนื้อหาและส่วนประกอบอื่นๆ ในหนังสือเรียนแล้ว หนังสือเรียนมีราคาถูกมาก 
 สรุปได้ว่า หนังสือเป็นเคร่ืองชี้น า  ที่นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้แล้ว ยังต้อง
ผสมผสานความรู้ที่เป็นความคิดเข้าไว้ด้วย  เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้อ่านในการศึกษาหาความรู้ 
และพัฒนาความคิด และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหา 
         5.1 ความหมายของการวิเคราะห์ 
 สุพัตรา คูหากาญจน์ (2530 : 11–14) ได้ศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นวิธีการ
วิเคราะห์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย มีการเสนอผลการ
วิเคราะห์เป็นตัวเลข ชี้ให้เห็นชัดว่าส่วนใดถูกต้องหรือผิดพลาด  
              อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2539: 22) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์เป็นวิธีการแยกแยะ แจกแจงเนื้อหา 
หรือแนวคิดที่ปรากฏในเอกสาร ข่าวสาร ค าพูด หรือภาพท าให้ทราบโครงสร้างและขอบเขตเน้ือหา
อย่างละเอียด 
              พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 83) อธิบายความหมายดังนี้การวิเคราะห์ เป็น
การพิจารณา ใคร่ครวญ โดยพิจารณาเป็นส่วนๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์  เป็นวิธีการแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ โดยพิจารณาเป็นส่วนๆอย่าง
ละเอียด 
         5.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)     

  การวิเคราะห์เนื้อหาในความหมาย ของ Berelson (1960, p. 18) คือ เทคนิคการวิจัยอย่าง
หนึ่ง เพื่ออธิบายเน้ือหาสาระของการสื่อความหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นระบบและสามารถ
อธิบายในเชิงปริมาณได้ด้วย 
              Holsti (1969: p.3) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่า เป็นการประมวลข้อสนเทศ
อย่างหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระของการสื่อความหมายให้เป็นไปอย่างมีวัตถุประสงค์ และตาม
เกณฑ์อย่างมีระบบ ซึ่งสามารถสรุปผลและเปรียบเทียบได้ 
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              Carney (1972: pp. 24-25) กล่าวว่า การวิเคราะห์เนื้อหา คือ วิธีการที่ใช้ในการศึกษาเน้ือหา
สาระอย่างมีเหลักเกณฑ์ และก าหนดขั้นตอนไว้อย่างมีระบบ 
              Krippendoff (1980: p.21) กล่าวว่า เป็นเทคนิควิธีการวิจัยอย่างหนึ่งจากข้อมูลที่คล้ายคลึง
กัน ท าเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เนื้อหาให้มีความน่าเชื่อถือเพื่อผลสรุปที่ถูกต้อง เที่ยงตรง จาก
ข้อมูลไปสู่สภาวะแวดล้อมของข้อมูล 
              เบญจาภา เจนการ (2541: 11) กล่าวว่าการวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง เทคนิคการวิจัยอย่าง
หนึ่งที่ใช้ในการศึกษาเน้ือหาสาระของเกม โดยสร้างเคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้มาช่วย
อธิบายเน้ือหาสาระของเอกสาร 
 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิคการวิจัยที่ใช้เพื่ออธิบายเน้ือหาสาระอย่างมี
หลักเกณฑ์ 
 
         5.3 องค์ประกอบในการวิเคราะห์เน้ือหา 
 องค์ประกอบส าคัญส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา มีดังนี้  
 1. เน้ือหาที่จะวิเคราะห์ เนื้อหาในที่นี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปเอกสาร สิ่งพิมพ์เสมอไปอยู่ใน
รูปอื่นก็ได้ เช่น รูปภาพ การ์ตูน ละคร เพลง การโฆษณา บทค าพูด ค ากล่าว หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การสนทนา เป็นต้น 
 
 2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหามีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆ  
3 ประการ คือ 
  2.1 เพื่อสรุปข้อมูล  
  2.2 เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน  
  2.3 เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายนอก  
 3. หน่วยในการวิเคราะห์ (The Unit Of Content Analysis) 
     หน่วยของการวิเคราะห์เนื้อหา จะช่วยในการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถอธิบายได้ในเชิง
ปริมาณ หน่วยของการวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งออกเป็น  
 ก. หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) เคอลิงเจอร์ ได้อธิบายถึงหน่วยที่ส าคัญ 5 
หน่วย ดังนี้ 
          1. การใช้ค า ( Words) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ “ค า” อาจหมาย
กลุ่มค า (Word-compound) บางคร้ังเรียกว่าหน่วยสัญลักษณ์ (Unit of Symbol) หรือสัญลักษณ์ 
(Symbol) หรือใช้ค าว่าถ้อยค า (Term) 
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          2. แนวคิดหลัก ( Theme) เป็นหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใหญ่กว่าค า ซึ่ง
อาจจะปรากฏอยู่ในประโยคหรือข้อความ อาจอยู่ในประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) หรือสังกร
ประโยค การใช้แนวคิดหลักนี้ นับว่าเป็นหน่วยที่มีประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์เนื้อหา โดย  
เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาผลกระทบของการสื่อสารมวลชนต่อสาธารณะมติ  
          3. คุณลักษณะ ( Character) เป็นการก าหนดหน่วย โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่
ปรากฏอยู่ในสาร เช่น ในบทละคร เร่ืองราว การตัดสินใจพิจารณาลงรหัสของหน่วยนี้จ าเป็นต้อง
พิจารณาทั้งเร่ืองจึงจะสามารถแยกแยะคุณสมบัติออกมาได้ เช่น การแยกแยะคุณสมบัติด้าน
การศึกษา สถานภาพทางการเงิน ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น 
          4. รายเร่ือง ( Item) เป็นหน่วยที่ใช้บ่อยที่สุดในการวิเคราะห์เนื้อหา รายเร่ืองของสื่อที่
ต่างกันจะไม่เหมือนกัน เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ รายการโทรทัศน์ จดหมาย เป็นตน 
รายเร่ืองคือการจัดเร่ืองอย่างกว้างๆ โดยวิเคราะห์เร่ืองทั้งหมด และภายในเร่ืองแต่ละเร่ืองนั้นยัง
สามารถจัดแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก เช่น ข่าวสามารถจัดกลุ่มเนื้อหารายเร่ืองได้อีก เช่น ข่าว
ภายในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น 
          5. การวัดเนื้อที่และเวลา ( Space and Time) เป็นการวิเคราะห์ที่ใช้วัดลักษณะทาง
กายภาพของงานสื่อสาร ความกว้างขอคอลัมน์ จ านวนหน้า ความยาวของบรรทัด ส าหรับรายการ
วิทยุ หรือโทรทัศน์อาจจะวัดเป็นนาที และวัดเป็นคอลัมน์นิ้ว ส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์  
 
 ข. หน่วยในการระบุจ านวน (Unit of Enumeration) 
          1. เน้ือที่ ( Space) คือการวัดเนื้อหาด้วยจ านวน คือ คอลัมน์นิ้ว คอลัมน์เซนติเมตร 
หน้า บรรทัด ย่อหน้า 
          2. การปรากฏ ( Appearance) เป็นการนับคุณสมบัติของเนื้อหาของสารที่ต้องการ การ
นับจะนับการปรากฏของเนื้อหาว่าปรากฏหรือไม่ปรากฏ  
          3. ความถี่ ( Frequency) เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์เนื้อหา เช่น การนับ
ความถี่ในการใช้ค าหนึ่งๆ เป็นต้น 
                      4. ความเข้ม (Intensity) เป็นหน่วยในการระบุจ านวนที่ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยม และทัศนคติที่ปรากฏในเน้ือหาของสาร แล้วจัดท าเป็นสเกล (Scale) เรียงล าดับข้อความที่
แสดงความเข้มในเร่ืองค่านิยมและทัศนคติ ในเร่ืองที่มีแนวคิดหลักเดียวกันแต่มีการใช้ค าและ
ส่วนประกอบของประโยคต่างกัน ซึ่งจะใช้เป็นตัวชี้ถึงความเข้มที่ต่างกัน 
 4. การสุ่มตัวอย่างและประชากร 
 การวิเคราะห์เอกสารต้องเกี่ยวข้องกับปริมาณของสิ่งที่น ามาวิเคราะห์มากมาย  ดังนั้น 
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นักวิเคราะห์จึงต้องรู้จักการสุ่มเอกสารออกมาวิเคราะห์  โดยใช้ความรู้ความสารถจ าแนกสิ่งที่
เกี่ยวข้องที่จะวิเคราะห์ออกจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง และหลังจากได้ปริมาณสิ่งที่จะวิเคราะห์ออก
มาแล้ว ท าการสุ่มเนื้อหาสิ่งที่จะวิเคราะห์ออกมาเท่าที่เวลาและงบประมาณอ านวยให้  
(อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2531:11-13) 
         5.4 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนื้อหา 
 1. วิเคราะห์เพื่อดูพัฒนาการของหนังสือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยน าหนังสือของวิชา
เดียวกัน มาเปรียบเทียบกันทุกเล่ม 
 2. วิเคราะห์เพื่อดูความแตกต่าง ความคล้ายคลึง หรือจุดเน้นของหนังสือเล่มนั้นโดยน า
หนังสือเรียนของวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกันมาเปรียบเทียบกันทุกเล่ม เพราะมีผู้แต่งหลายท่าน 
และแนวทางแต่งหนังสือแตกต่างกันไป 
 3. วิเคราะห์เพื่อดูอิทธิพลของหนังสือ ที่มีผลต่อผู้เรียนในทางใดทางหนึ่ง โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้เรียน ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะวัดความน่าอ่านของหนังสือได้  
 4. วิเคราะห์เพื่อตัดสินคุณค่าของหนังสือเล่มนั้นๆ โดยสอบถามความคิดเห็นจากครูผู้สอน
หนังสือเล่มนั้น ซึ่งจะประเมินคุณค่าบางประการของหนังสือนั้นได้  
 5. วิเคราะห์เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของวิชา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะต้องศึกษาหลักสูตร ความมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองของวิชานั้นเพื่อต้ังเกณฑ์
ขึ้นมาอย่างรัดกุมเพียงพอ (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2531) 
         5.5 ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา 
 1. ศึกษางานที่ต้องการวิเคราะห์ในขั้นต้นโดยการก าหนดหรือสร้างกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ 
และหาดรรชนี (Indicators) ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มการวิเคราะห์ และเหมาะสมกับเนื้อหา 
 2. ก าหนดกลุ่มที่จะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เช่น ถ้าต้องการศึกษารูปแบบของการ
น าเสนอเน้ือหา จะวิเคราะห์ได้ตามกลุ่มต่อไปนี้คือ รูปแบบและประเภทของงานสื่อสารรูปแบบของ
ข้อความ และกลุ่มที่เกี่ยวกับกับอารมณ์ 
 3. ก าหนดดรรชนีส าหรับแต่ละกลุ่มจากกลุ่มกว้างๆ ที่จะวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะหาดรรชนีเป็น
เคร่ืองชี้ว่า จะวิเคราะห์อะไร โดยผู้วิจัยต้องให้ค าจ ากัดความดรรชนีที่ก าหนดขึ้นในการก าหนดกลุ่ม
และก าหนดดรรชนีนั้น อาจจะสลับกันได้ในบางคร้ัง ผู้วิจัยอาจจะสร้างดรรชนีก่อน และหลังจาก
นั้นจึงน าไปสร้างกลุ่มการวิเคราะห์   
 4. ก าหนดหน่วยที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะได้แก่ ค า ประโยค ตัวละคร รายการ การ
จัดเน้ือที่-เวลา เป็นต้น 
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 5. วิเคราะห์เนื้อหา โดยการเปรียบเทียบหน่วยของการวิเคราะห์ให้ตรงกับดรรชนีและกลุ่ม
เน้ือหาที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจะแจกแจงความถี่โดยการขีดรอยคะแนนและน าผลมาวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณโดยหาค่าร้อยละ (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2531) 

โกวิท ประวาลพฤกษ์ ได้เสนอขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปได้ดังนี้  
        1. ก าหนดเอกสารที่จะท าการวิเคราะห์ เช่น เล่มใด เร่ืองใด  
        2. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ 
        3. ก าหนดใจความส าคัญที่เป็นบรรทัดฐาน หรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์  
        4. ทดลองใช้เกณฑ์ที่จัดท าขึ้นในข้อ 3 และตรวจสอบหาความเชื่อมั่น 
        5. ด าเนินการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดยการแจงนับ ซึ่ง
อาจท าทั้งเล่มหรือเลือกสุ่มก็ได้ 
        6. เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว ก็ด าเนินการใช้สถิติวิเคราะห์ แล้วเขียนรายงานต่อไป  
 ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ได้เสนอหลักการและวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาไว้ดังนี้ (สืบค้นเมื่อ 20 
สิงหาคม 2553, จาก http://chavarong.net/dl.php?dl_id_66) 
 1. ก าหนดประเด็นหรือเร่ืองที่ต้องการวิเคราะห์  
 2. รวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
 3. แจกแจงหัวเร่ืองที่ต้องการน ามาวิเคราะห์  
 4. แยกแยะข้อมูลที่รวบรวมตามหัวข้อที่ก าหนด  
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากการแยกแยะเน้ือหา 
        5.6 ประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหา 
 การวิเคราะห์เนื้อหาสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาแนวโน้มของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิชาใดก็ตาม สามารถอธิบายถึงพัฒนาการของสาขาวิชาต่างๆ สะท้อนให้เห็นขอบเขตและ
ลักษณะของเน้ือหาในแต่ละช่วงเวลา และสามารถช่วยในการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (แพง ชินพงษ์. 2540) 
        5.7 ความแตกต่างระหว่างการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เนื้อหากับการวิจัยประเภทอื่นๆ  
 1. การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเทคนิคการวิจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดสภาวะที่ผู้ได้รับการ
วิจัยไม่รู้ตัว (Unobtrusive) ท าให้เกิดความเป็นธรรมชาติของข้อมูลที่ได้รับ อันเป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ศึกษาจากสาร (Massage) 
 2. การวิเคราะห์เนื้อหาสามารถน ามาใช้ได้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบ
การวิจัยแบบอื่นๆ เช่น การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นการวางแผน
ค าตอบให้กับผู้ตอบ ในขณะที่การวิเคราะห์เนื้อหานั้น ผู้วิจัยต้องสนใจข้อมูลทุกอย่างที่ส่งมาจากผู้
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ส่งสาร ซึ่งอาจประกอบด้วยภาษา เหตุผล จะไม่มีลักษณะของข้อมูลที่ถูกก าหนดโครงสร้างข้อมูลมา
ก่อนแล้ว 
 3. การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดความหมายของข้อมูลตลอดจน
กระบวนการท าให้ข้อมูลอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งการวิจัยด้วยเทคนิคอื่นๆ จะไม่สนใจเร่ืองของ
การใช้ภาษา การใช้ถ้อยค าในการตอบและไม่มีการน าเอาค าตอบดังกล่าวมาท าให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ 
 4. การวิเคราะห์เนื้อหา สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีความกว้างมาก ขณะที่การวิจัยแบบอื่นจะ
ท าการศึกษาได้ในวงแคบ เช่น ศึกษาเฉพาะกรณีซึ่งเป็นการศึกษาแบบลึก  (อุทุมพร (ทองอุไทย) 
จามรมาน, 2531) 
 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณธรรม และการวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  พบผลวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ยุพิน ธิฉลาด (2539 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรม
ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
เน้ือหาด้านจริยธรรมในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ โดยการใช้หัวข้อจริยธรรม 20 
หัวข้อ ผลการศึกษาพบว่า เน้ือหาจริยธรรมตามประเด็นวิเคราะห์ที่ปรากฎในหนังสือเรียนภาษาไทย
ชุดทักษสัมพันธ์ ที่ปรากฏในปริมาณความถี่ที่มากสุด คือ เน้ือหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ที่ปรากฎใน
ปริมาณน้อยคือเน้ือหาเกี่ยวกับความสงบใจ มีอารมณ์แจ่มใส การรู้จักปรับปรุงตนเอง และความ
ยุติธรรม ส่วนเนื้อหาจริยธรรมที่ไม่ปรากฏเลยคือเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดของรัก  
 กฤษณา คงทน (2548: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทอาขยานภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา: ลักษณะทางจริยธรรมและกลวิธีน าเสนอ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นจริยธรรม
และกลวิธีน าเสนอในบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เอกสาร ข้อมูลที่ใช้เป็นบทอาขยานที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ส าหรับ
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์จริยธรรมได้ใช้หลักเกณฑ์จริยธรรม 13 ประการ ผลของการศึกษาพบว่า 
บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาได้สอดแทรกจริยธรรมที่พึงปลูกฝังและเสริมสร้างให้แก่
นักเรียนครบทั้ง 13 ด้านตามเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ คือ 1) ความใฝ่รู้ 2) ความขยัน 3) ความอดทน  
4) ความประหยัด 5) ความซื่อสัตย์สุจริต 6) ความมีระเบียบวินัย  7) ความรับผิดชอบ 8) ความ
สามัคคี 9) ความเสียสละ 10) ความเมตตากรุณา 11) ความกตัญญูกตเวที  12) ความยุติธรรม และ 
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13) ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  จริยธรรมที่ปรากฏในบท
อาขยานภาษาไทยแต่ละระดับชั้นมีไม่เท่ากัน และแต่ละด้านก็มีความถี่ไม่เท่ากันด้วยบทอาขยานที่มี
จริยธรรมมากที่สุด คือบทอาขยานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีจริยธรรมปรากฏอยู่ 9 
ด้าน และความถี่ที่ปรากฏก็มากที่สุด คือมีความถี่ 13 บทอาขยานที่มีจริยธรรมน้อยที่สุด คือบท
อาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีจริยธรรมปรากฏอยู่ 3 ด้าน และความถี่ที่ปรากฏก็มี
น้อยที่สุด คือมีความถี่ 3 
 สถิต แตงเกษม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนดรุณศึกษา มีความมุ่งหมายเพื่อให้เห็นจริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือดรุณศึกษาทั้ง 5 เล่ม 
จ านวน 140 เร่ือง ที่ใช้ในโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการวิจัย
เอกสาร  เกณฑ์การวิเคราะห์ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์จริยธรรม 13 ประการ ผลการวิจัยพบว่า 
หนังสือเรียนดรุณศึกษาได้สอดแทรกจริยธรรมที่พึงเสริมสร้างให้แก่เด็กครบถ้วนทั้ง 13 ประการ
ตามเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ คือ 1) ความใฝ่รู้  2) ความขยัน 3) ความอดทน 4) ความประหยัด 
5) ความซื่อสัตย์สุจริต 6) ความมีระเบียบวินัย  7) ความรับผิดชอบ  8) ความสามัคคี  9) ความ
เสียสละ 10) ความเมตตากรุณา 11) ความกตัญญูกตเวที  12) ความยุติธรรม  13) ความเป็นผู้มี
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งความถี่ของจริยธรรมแต่ละด้านที่ปรากฎ
โดยรวมมากที่สุดคือ ความเมตากรุณา และน้อยที่สุดคือความยุติธรรม 

วรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมใน
หนังสือวรรณกรรมเยาวชน เร่ือง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรม และ
ศึกษาความเข้าใจจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 100 คน ให้หัวข้อ
จริยธรรม 25 หัวข้อ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความมี
ระเบียบวินัย ความสามัคคี ความกล้าหาญ ความเมตตา กรุณา ความเพียรพยายาม ความกตัญญู
กตเวที ความยุติธรรม การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ความอดทน อดกลั้น การประหยัด อดออม ความ
จริงใจ การเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น ความสุภาพ อ่อนน้อม การรู้จักพึ่งตนเอง การ
มีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ การปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม ความมีน้ าใจ การเคารพในสิทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้อ่ืน ความเสมอภาค ความรอบคอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และความ
เชื่อมั่นในตนเอง เป็นประเด็นวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในหนังสือวรรณกรรมเยาชน เร่ือง แฮร์ร่ี 
พอตเตอร์  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) เน้ือหาจริยธรรมตามประเด็นวิเคราะห์  25 หัวข้อ ที่ปรากฎใน
หนังสือวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ทั้ง 4 ตอนมากที่สุดคือ ความมีน้ าใจ รองลงมาคือ
ความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ น้อยที่สุดคือ ความเสมอภาค และความมีมนุษยสัมพันธ์  
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  อนงค์ จันใด (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนที่ก าหนดโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และ เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านเหตุผลความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ71) ก าหนดเพื่อเน้นและปลูกฝังให้กับนักเรียน ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนในโรงเรียนน า
ร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนทั่วไปในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ผลการวิจัยดังนี้ 

1.) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ก าหนดโดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี  
21 คุณลักษณะ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก าหนดคือ ความรับผิดชอบ 
รองลงมาคือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีตามล าดับ 

2) เหตุผลความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนน าร่องและ
โรงเรียนเครือข่าย ฯ กับนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปมีระดับเหตุผลอยู่ในระดับก่อนเกณฑ์ขั้นยึด
หลักการแสวงหา รางวัล ส่วนความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน าร่อง
และโรงเรียนเครือข่าย ฯ กับนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป มีระดับเหตุผลอยู่ในระดับท าตามกฎเกณฑ์
ขั้นหลักการท าตามผู้อื่นเห็นชอบ 

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเหตุผลความรับผิดชอบโดยรวมและเหตุผลความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน เกี่ยวกับการท าตามที่ได้รับมอบหมาย 
เกี่ยวกับการท าตามที่ตนเองได้พูดหรือได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้และเกี่ยวกับการยอมรับผิดในสิ่งที่
ตนเองได้พูดหรือได้กระท าลงไป สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนทั่วไป 

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเหตุผลความรับผิดชอบโดยรวมและเหตุผลความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน เกี่ยวกับการท าตามที่ได้รับมอบหมาย 
เกี่ยวกับการท าตามที่ตนเองได้พูดหรือได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้และเกี่ยวกับการยอมรับผิดในสิ่งที่
ตนเองได้พูดหรือได้กระท าลงไป สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนทั่วไป 
  ภาวิณี มณีนพรัตน์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์เนื้อหาโฆษณาทาง
โทรทัศน์ด้านจริยธรรมเด็กปฐมวัย จุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเน้ือหาของโฆษณาทางโทรทัศน์ ด้าน 
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นโฆษณา 
ทางโทรทัศน์ จ านวน 128 เร่ือง  
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ผลการศึกษาพบว่า  
1) เน้ือหาโฆษณาทางโทรทัศน์ด้านจริยธรรมของเด็กปฐมวัยส่วนมากมีรูปแบบ  

การน าเสนอในด้านภาพร้อยละ 57.68 เน้ือหาที่น าเสนอส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาจริยธรรมด้านมารยาท
สังคม ร้อยละ 39.42 เน้ือหาที่น าเสนอน้อยที่สุดเป็นเน้ือหาจริยธรรมด้านความกตัญญูร้อยละ  2.49  

2) การน าเสนอเน้ือหาจริยธรรมด้านบวก  พบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารปรากฏมาก 
ที่สุด 17 เร่ือง ร้อยละ 70.83 เน้ือหาจริยธรรมด้านลบปรากฏมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่อง
ประทินผิว 21 เร่ือง ร้อยละ 52.50   

3) เน้ือหาด้านจริยธรรมที่ปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศน์  จ าแนกได้ ดังนี ้
       3.1 ด้านวินัย พฤติกรรมทางบวกปรากฏมากที่สุดคือ ความเป็นระเบียบเรียบ 

ร้อยละ 66.67 พฤติกรรมทางลบปรากฏมากที่สุดคือ การรักษาสาธารณสมบัติ ร้อยละ 75 
       3.2 ด้านความซื่อสัตย์ พฤติกรรมทางบวกปรากฏที่สุดมากที่สุดคือ การกระท า 

ร้อยละ 25 พฤติกรรมทางลบปรากฏมากที่สุดคือ ค าพูด ร้อยละ 80 
       3.3 ด้านความกตัญญู พฤติกรรมทางบวกปรากฏมากที่สุด คือ การให้ความ 

ช่วยเหลือผู้มีพระคุณ ร้อยละ 66.67 พฤติกรรมทางลบปรากฏมากที่สุดคือ การเชื่อฟังบิดา มารดา 
ร้อยละ 100 

       3.4 ด้านความเมตตา พฤติกรรมทางบวกปรากฏมากที่สุดคือ การให้ความ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนร้อยละ86.36 พฤติกรรมทางลบปรากฏมากที่สุดคือ การไม่ท าร้ายผู้อื่น ร้อยละ96.43 
         3.5 ด้านความประหยัด พฤติกรรมทางบวกปรากฏมากที่สุดคือ การ 
ประหยัดต่อส่วนรวม ร้อยละ 100 พฤติกรรมทางลบปรากฏมากที่สุดคือ การประหยัดต่อตนเอง  
ร้อยละ 50 

3.6 ด้านมารยาททางสังคม พฤติกรรมทางบวกปรากฏมากที่สุดคือ ค าพูด 
ร้อยละ 32.50 พฤติกรรมทางลบปรากฏมากที่สุด คือ การกระท า ร้อยละ 96.36 

ธนภัทร จันทร์สว่าง (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของนักเรียนช่วงชั้นที่  2 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการ 
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนและเพศต่างกัน  รวมทั้งศึกษาผล 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นเรียนกับเพศที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครส านักงานเขตบางแค จ านวน 460 คน ได้มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two - 
Stage Random Sampling) 
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 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ 
2. นักเรียนหญิงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ  

ส่วนรวม โดยรวม และ รายด้านสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการปฏิบัติตนเป็น  

ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้านการไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับด้านการ
ใช้ทรัพย์สินส่วนร่วมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไม่พบความแตกต่าง 

4. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับชั้นเรียน กับตัวแปรเพศที่ส่งผลร่วมกัน 
ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของนักเรียน  พบว่ามี 
ผลปฏิสัมพันธ์เฉพาะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน
อ่ืนๆไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกใน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และของส านักพิมพ์เอกชน จ าแนกตามระดับชั้น และสาระ วิธีการ

ด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศการก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ใน

สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 และตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่จัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2547-2553  โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ

การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน  จากคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาภาคฤดูร้อน  จ านวน 194 คน ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2553     ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ซึ่ง

ผู้ตอบสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ ผลดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน

ผลิต/ส านักพิมพ์ 

หน่วยงานผลิต/ส านักพิมพ์ จ านวน (คน) 
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    กระทรวงศึกษาธิการ 

181 

2. ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 54 
3. ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 47 
4. ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 27 
5. ส านักพิมพ์ประสานมิตร จ ากัด 9 
6. ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด 8 
7. อ่ืนๆ 21 
  

จากตารางที่ 9 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก

หนังสือเรียนที่โรงเรียนนิยมใช้ 3 อันอับแรก คือ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่จัดท าโดยสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 

จ ากัด และส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด มาใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น 18 เล่ม 

ดังนี้ 

1. หนังสือเรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 เล่ม มี

รายละเอียดดังน้ี 

1.1 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 

จ านวนพิมพ์ 800,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 57 บาท 

1.2 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 3)  จ านวนพิมพ์ 200,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 53 บาท 

1.3 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  
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ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1  จ านวนพิมพ์ 100,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 58 บาท 

1.4 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง 

จ านวนพิมพ์ 800,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 48 บาท 

1.5 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่เจ็ด (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จ านวนพิมพ์ 120,000 เล่ม     ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 62 บาท 

1.6 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 6   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   พิมพ์ครั้งที่หก    (พิมพ์

เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จ านวนพิมพ์ 100,000 เล่ม   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 79 บาท 

 2. หนังสือเรียนส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ านวน 6 เล่ม มีรายละเอียดดังน้ี  

  2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียบเรียง 

นายนิติกร ระดมและคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ราคา 95 บาท 

  2.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 4)  ราคา 72 บาท 

  2.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ  (พิมพ์ครั้งที่ 6)   ราคา 78 บาท 

  2.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียบเรียง 

นายนิติกร ระดมและคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ราคา 95 บาท 
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  2.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544     ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 6)   ราคา 68 บาท 

  2.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียง             

นางสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์และคณะ   (พิมพ์ครั้งที่ 4)   ราคา 78 บาท 

 3. หนังสือเรียนส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ านวน 6 เล่ม มีรายละเอียดดังน้ี  

  3.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นบาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียบเรียง   

นางเพ็ญจันทร์      สุนทราจารย์     ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 78 บาท 

  3.2 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียง  นางพรทิพย์ 

ยาวะประภาษ (พิมพ์ครั้งที่ 2)    ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 68 บาท 

  3.3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ผู้เรียบเรียบ นางสิริพร 

ทิพย์คง (พิมพ์ครั้งที่ 4) ราคา 78 บาท 

  3.4 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ผู้เรียบเรียบ   

นางดวงเดือน อ่อนน่วม   ปีที่พิมพ์ 2553   ราคา 95 บาท 

  3.5 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียบ   นางสมจิต 

ชิวปรีชา (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 88 บาท 

  3.6 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ผู้เรียบเรียบ   นางสมจิต 

ชิวปรีชา (พิมพ์ครั้งที่ 2)   ปีที่พิมพ์ 2552   ราคา 88 บาท 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง ซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี  

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประเภทตามหลักสูตรตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ นิยาม ตัวชี้วัดและ

พฤติกรรมบ่งชี้ 

 2. คัดแยกเฉพาะโจทย์ปัญหาจากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง

ที่เป็นตัวอย่างและแบบฝึกหัดทั้งหมด โดยจัดกลุ่มตามล าดับเน้ือหา  

 3. พิจารณาโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content analysis) โดยค้นหาค า/กลุ่มค า/ข้อความที่สอดแทรกอยู่ในโจทย์ปัญหาด้วยการอ่านและ

พิจารณาอย่างระมัดระวังด้วยตนเอง แล้วขีดเส้นใต้ค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะ

จ าเพาะของคุณลักษณะเพื่อจัดกลุ่มตามประเภทของคุณลักษณะ  จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คณิตศาสตร์จ านวน 2 ท่าน ท าการตรวจสอบซ้ าเป็นรายข้อ อีก 2 คร้ัง  

 4.  รวบรวมค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่ได้จากข้อ 3   มาสร้างเป็นแบบวิเคราะห์ความ

สอดคล้องระหว่างค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะจ าเพาะ กับคุณลักษณะแต่ละประเภท    

แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนปรัชญา ภาษาไทย คุณธรรมและ 

จริยธรรม ไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content analysis) โดย

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item Objective Congruence Index) และใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 

 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาตัดทิ้ง 

 5. หาค่าความ เชื่อมั่น (Reliability) ในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยน าแบบวิเคราะห์

นั้น  กลับมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมกระท าซ้ า โดยเว้นระยะห่าง 1 สัปดาห์   น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ

ความสอดคล้องโดยถือเกณฑ์การบันทึกรอยคะแนนทั้งสองครั้งต้องตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการบันทึกรอยคะแนน ซึ่งปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 10 จ านวนค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

คุณลักษณะ จ านวนค า/กลุ่มค า/ข้อความ ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3 6.82 

2. ซื่อสัตย์สุจริต - 0 

3. มีวินัย 2 4.55 

4. ใฝ่เรียนรู้ 12 27.27 

5. อยู่อย่างพอเพียง 15 34.09 

6. มุ่งมั่นในการท างาน  4   9.09 

7. รักความเป็นไทย 1 2.27 

8. มีจิตสาธารณะ 7 15.91 

  

6. คัดเลือกโจทย์ปัญหาที่ปรากฏค า/กลุ่มค า/ข้อความที่แสดงคุณลักษณะจ าเพาะที่ผ่านการ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญา  คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว   โดยจ าแนกตามประเภท

คุณลักษณะ ระดับชั้น และผู้ผลิต   จากนั้นจึงอ่านและพิจารณาโจทย์ที่คัดเลือกซ้ าอีกครั้งเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ 

7. น าโจทย์ปัญหาที่รวบรวมได้ในข้อ 6   มาสร้างเป็นแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของ

โจทย์ปัญหา กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก    

 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล    

 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้  ผู้วิจัยน าแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของโจทย์ปัญหา กับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่มีประสบการณ์ด้านการสอน

คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 ปี จ านวน 5 ท่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ1ท่าน  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ยอมรับ   และปรากฏชื่อในฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม)   ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item Objective Congruence Index) และ

ใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 

 ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 พิจารณาตัดทิ้ง 

 2. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโจทย์ปัญหา กับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรก  โดยน าแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องนั้น กลับมาให้

ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมกระท าซ้ า โดยเว้นระยะห่าง 1 สัปดาห์ แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความ

สอดคล้องกัน  โดยถือเกณฑ์การบันทึกความคิดเห็นทั้งสองครั้ง ต้องตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการบันทึกความคิดเห็น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าโจทย์ปัญหาที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ใช้ค่า

ร้อยละ  และน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิรูปวงกลม และแผนภูมิแท่ง   โดยจ าแนกตามประเภท

คุณลักษณะ  ระดับชั้น สาระหลัก และผู้ผลิต   

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

1.ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC: Item Objective Congruence Index) 

 R
IOC  =  

N

  

เมื่อ   IOC    หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 

       R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

        N         หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                                  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 247) 

2.ค่าร้อยละ 

               f
p =  100

N
  

เมื่อ    P   หมายถึง  ค่าร้อยละ 

          f   หมายถึง  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 

         N   หมายถึง  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล “การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก

โจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พื้นฐานพร้อมน าเสนอการวิเคราะห์ในรูปตาราง แผนภูมิรูปวงกลมและแผนภูมิแท่ง ประกอบความ

เรียง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 ตอนท่ี 2   โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   จ าแนกตามคุณลักษณะ 

และจ าแนกตามสาระหลัก  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ตอนท่ี 3  โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   จ าแนกตามคุณลักษณะ และ

จ าแนกตามสาระหลัก  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 ตอนท่ี 4  โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   จ าแนกตามคุณลักษณะ และ

จ าแนกตามสาระหลัก ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 เพื่อความเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการน าเสนอดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคุณลักษณะ 

 x1 แทน คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ประเภทที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 x2 แทน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเภทที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 

 x3 แทน คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ประเภทที่ 3 มีวินัย 

 x4 แทน คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ประเภทที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

x5 แทน คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ประเภทที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

 x6 แทน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเภทที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 

 x7 แทน คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ประเภทที่ 7 รักความเป็นไทย 

 x8 แทน คุณลักษณะอันพึงประสง ค์ประเภทที่ 8 มจีิตสาธารณะ 
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 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับชั้นเรียน  

 y1 แทน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 y2 แทน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 y3 แทน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 y4 แทน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 y5 แทน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 y6 แทน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนสาระหลักตามเนื้อหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

z1 แทน สาระจ านวนและการด าเนินการ  

 z2 แทน  สาระการวัด  

 z3 แทน สาระเรขาคณิต  

 z4 แทน  สาระพีชคณิต  

 z5 แทน สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
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ตอนท่ี 1  ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

จากการวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน

ทั้งสิ้น 18 เล่มนั้น เมื่อได้จ าแนกค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่

ละประเภทแล้ว พบว่า บางคุณลักษณะ ยังไม่พบค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกิด

คุณลักษณะนั้นๆได้ ในขณะที่ค า/กลุ่มค า/ข้อความที่พบว่าสามารถส่งเสริมการเกิดคุณลักษณะนั้น 

จะต้องมีบริบทที่สอดคล้องกันมาประกอบเป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา  โดยพบค า/

กลุ่มค า/ข้อความที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ อยู่ 41 รายการ ดังแสดงได้ตามตารางที่ 11 

ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี  11     ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

คุณลักษณะ ค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ านวน(รายการ) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - จัดของถวายพระ       

- การเสียภาษี 

- การออกเสียงเลือกตั้ง 

3 

2. ซี่อสัตย์สุจริต - 0 

3. มีวินัย                                        - การท าธุรกรรมทางกฎหมายในช่วงเวลาที่ก าหนด 

เช่น การแจ้งเกิด  ตาย ย้ายภูมิล าเนา ก าหนดสัญญา

จ้างเหมาท างาน ฯลฯ                                                     

- การด าเนินกิจกรรมที่ต้องก าหนดช่วงเวลา เช่น 

การแข่งขันฟุตบอล การท า      ข้อสอบ การฉีดพ่น

ยาฆ่าแมลง ฯลฯ                                                  

- การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ เช่น ออกก าลัง 

3 
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ต่อ 

คุณลักษณะ ค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ านวน(รายการ) 

4. ใฝ่เรียนรู้                                   - อ่านหนังสือ   

- ท าการบ้าน                                    

- ทบทวนบทเรียน   

- ดู/อ่านข่าว    

- เข้าห้องสมุด    

- ทัศนศึกษา/การบันทึกเหตุการณ์ไปทัศนศึกษา  

- ชมสวนสัตว์   

- เข้าร่วมชุมนุมทางวิชาการ  

 - เข้าชมงานทางวิชาการ     

- เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน เล่นกีฬา ร้องเพลง    

- ท าข้อสอบ     

- ซื้อหนังสือ  

- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดชั่ง ตวง โดยก าหนด

เงื่อนไขหรือข้อจ ากัด ให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหา

ภายใต้ข้อจ ากัดนี้ 

13 
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ต่อ 

คุณลักษณะ ค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ านวน(รายการ) 

5. อยู่อย่างพอเพียง - ออมเงิน/ฝากเงิน/เก็บเงิน/ฝากธนาคาร                   

- บันทึกรายรับ รายจ่าย  

- ฝากธนาคารแล้วยังเหลือเงินไว้ใช้     

- ฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ย   

- ก าหนด/ควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน       

- ซื้อของแล้วเหลือเงินเก็บ   

- การปลูกผักสวนครัว  

- การซ่อมแซมบ้านพักอาศัย      

- มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือไม่   

เพราะเหตุใด  

- วิเคราะห์หาเหตุผลของความเป็นไปได้จาก

สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาตรของทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น การบรรจุหนังสือลงกล่อง 

10 

6. มุ่งมั่นในการท างาน                    - ท างานเสร็จทันตามก าหนดเวลา                              

- การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น ขี่

จักรยาน   

- สถิติการแข่งขันกีฬา เช่น วิ่งขี่จักรยาน กระโดดสูง        

- ผลิตสินค้าโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ละเดือน 

4 

7.  รักความเป็นไทย - ยาสมุนไพรไทย                                                          1 
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ต่อ 

คุณลักษณะ ค า/กลุ่มค า/ข้อความ จ านวน(รายการ) 

8. มีจิตสาธารณะ - แบ่ง /แจก / บริจาคเงิน หรือสิ่งของให้ผู้อื่น     

- ซื้อบัตรชมละครการกุศล      

-ปลูกป่า / อนุรักษ์ป่า   

- ลูกเสือ-เนตรนารี     

-ชมรมแม่บ้าน   

-สหกรณ์     

- พัฒนาที่สาธารณะประโยชน์ เช่น แหล่งน้ า สร้าง

ฝาย ขุดลอกคลอง 

7 

รวม  41 

จากตารางที่ 11 พบว่า ค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่สอดแทรกอยู่ในโจทย์ปัญหาซึ่งส่งเสริมให้

เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่พบมากที่สุดได้แก่คุณลักษณะที่ 4ใฝ่เรียนรู้มีจ านวน  13 รายการ  

รองลงมาได้แก่คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง มีจ านวน 10 รายการ ในขณะที่ คุณลักษณะที่ 2 

ซื่อสัตย์สุจริต น้ัน ยังไม่ปรากฏค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่เหมาะสมที่ส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าว 

 

ตอนท่ี 2 โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   จ าแนกตามคุณลักษณะ และจ าแนก

ตามสาระหลัก  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยได้จ าแนกตามคุณลักษณะ สาระหลักและระดับชั้น  โดยน าเสนอ

ในรูปของตารางจ านวน 9 ตาราง แผนภูมิแท่ง 2 แผนภูมิ และแผนภูมิรูปวงกลม 8 แผนภูมิ  โดยใน

เบื้องต้น ผู้วิจัยขอน าเสนอในลักษณะการเปรียบเทียบปริมาณโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะ

กับโจทย์ปัญหาแต่ละระดับชั้น ดังตารางที่ 12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อเปรียบเทียบกับโจทย์

ปัญหาทั้งหมด 

ระดับชั้น 
จ านวนโจทย์ปัญหา 

(ข้อ) 

จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(ข้อ) (ร้อยละ) 

ป.1 112 16 14.29 

ป.2 278 34 12.23 

ป.3 207 17 8.21 

ป.4 278 51 18.35 

ป.5 335 48 14.33 

ป.6 457 60 13.13 

รวม 1,667 226 13.56 

 

 จากตาราง ที่ 12 พบว่า โจทย์ปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวนทั้งสิ้น 1,667 

ข้อน้ัน มีโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ 226 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.56 เมื่อ

พิจารณาจากจ านวนโจทย์ปัญหาที่ปรากฏการสอดแทรกโดยเปรียบเทียบกับจ านวนโจทย์ปัญหาใน

แต่ละระดับชั้นแล้วพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการสอดแทรกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.35 

รองลงมาได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 14.33 ส่วนที่ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุด

ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.21 

 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายคุณลักษณะแล้ว พบว่า ปรากฏการสอดแทรกเพียง 7 

คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ สุจริต น้ันไม่ปรากฏการสอดแทรก  ดังเสนอได้ตามแผนภูมิที่ 

1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 
 

  

จากแผนภูมิที่ 1 เมื่อพิจารณาเฉพาะโจทย์ปัญหาที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียงมากที่สุด

คือร้อยละ 40.27รองลงมาได้แก่คุณลักษณะที่ 8 จิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 28.76  คุณลักษณะที่

ปรากฏน้อยที่สุด คือคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 2.21  ส่วนคุณลักษณะที่ 2 

ซื่อสัตย์สุจริตน้ันไม่ปรากฏการสอดแทรก 

 

 เมื่อจ าแนกเป็นรายคุณลักษณะ โดยพิจารณาเปรียบเทียบการสอดแทรกในแต่ละชั้นปีแล้ว 

พบว่า คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีปริมาณการสอดแทรกเป็นไปดังแผนภูมิที่2 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

  

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ปรากฏคุณลักษณะนี้  

 

ส่วนการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏผลการวิเคราะห์ ตามแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 3 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 จากแผนภูมิที่ 3 พบว่าคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิด

เป็นร้อยละ 76.92 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ไม่ปรากฏคุณลักษณะนี้  

ส าหรับการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ตามแผนภูมิที่ 4 

ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

  

 

 

จากแผนภูมิที่ 4 พบว่าคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

คิดเป็นร้อยละ 29.17 รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 คิดเป็นร้อยละ 

20.93 และน้อยที่สุดคือร้อยละ 4.17 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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 ส าหรับการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏผลการวิเคราะห์ 

ตามแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากแผนภูมิที่ 5 พบว่าคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คิดเป็นร้อยละ 41.76 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 37.36 และปรากฏน้อย

ที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 4.39 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ปรากฏ

คุณลักษณะดังกล่าว 
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ส่วนคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ ตามแผนภูมิที่ 6ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 6 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 6 พบว่าคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน พบมากที่สุดในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 23.53 

น้อยที่สุดคือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 5.88 

 

 ส าหรับคุณลักษณะที่ 7  รักความเป็นไทย  ปรากฏปริมาณการสอดแทรกในแต่ละระดับชั้น 

เป็นไปตามแผนภูมิที่ 7 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 7 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 7 พบว่าคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ปรากฏมากที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 1 คือร้อยละ 40   รองลงมา ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 20 

ส่วนในชั้นอ่ืนๆ ไม่ปรากฏคุณลักษณะดังกล่าว 

 ส่วนคุณลักษณะที่ 8 จิตสาธารณะ นั้น ปรากฏการสอดแทรกในทุกละระดับชั้น ดังแผนภูมิ

ที่ 8 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 8 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 จิตสาธารณะ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 

 

 

  

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 8 พบว่าคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ ปรากฏมากที่สุดในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 26.15

และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 6.15 

 โดยสรุป จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อ

จ าแนกตามระดับชั้นและคุณลักษณะแล้ว  ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม ดังตารางที่ 13 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามคุณลักษณะและระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 

คุณลักษณะ รวม

(ข้อ) 

(ร้อยละ) 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

ป.1 2 - 1 3 - 2 2 6 16 

0.88% - 0.44% 1.33% - 0.88% 0.88% 2.65% 7.08% 

ป.2 1 - - 5 7 1 - 20 34 

0.44% - - 2.21% 3.10% 0.44% - 8.85% 15.04% 

ป.3 - - - 1 4 2 - 10 17 

- - - 0.44% 1.77% 0.88% - 4.42% 7.52% 

ป.4 4 - 10 7 8 4 1 17 51 

1.77% - 4.42% 3.10% 3.54% 1.77% 0.44% 7.52% 22.57% 

ป.5 2 - 1 5 34 2 - 4 48 

0.88% - 0.44% 2.21% 15.04% 0.88% - 1.77% 21.24% 

ป.6 2 - 1 3 38 6 2 8 60 

0.88% - 0.44% 1.33% 16.81% 2.65% 0.88% 3.54% 26.55% 

รวม 11 - 13 24 91 17 5 65 226 

4.87% - 5.75% 10.62% 40.27% 7.52% 2.21% 28.76% 100% 
  

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาจ านวนโจทย์ปัญหาที่การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 226 ข้อ แล้วพบว่า เป็น

โจทย์ที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.27 รองลงมา

ได้แก่ คุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 28.76  และที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่

คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 2.21 ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตน้ันไม่

ปรากฏและเมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับชั้นพบว่า มีการสอดแทรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด
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คิดเป็นร้อยละ 26.55 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 22.57 ส่วนในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.08  และเมื่อพิจารณาตามประเภทของ

คุณลักษณะ  พบว่า 

คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด รองลงมา

ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส่วนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ปรากฏคุณลักษณะนี้ 

คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รองลงมาได้แก่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

และ 3 ไม่ปรากฏคุณลักษณะนี้  

คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่รู้เรียนรู้ ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รองลงมาชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และน้อยที่สุด ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมาได้แก่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีปรากฏคุณลักษณะดังกล่าว 

คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน พบมากที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้อยที่สุดคือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 

รองลงมา ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นอกจากนั้นไม่ปรากฏคุณลักษณะดังกล่าว 

คุณลักษณะที่ 8 มจีิตสาธารณะ ปรากฏมากที่สุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รองลงมา

ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการ

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหาของแต่ละระดับชั้น ด้วยแผนภูมิที่ 9 ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่9  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ าแนกตามระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 9 พบว่า มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมในโจทย์ปัญหา

จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.55   รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็น

ร้อยละ 22.57  และที่น้อยที่สุดได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 7.08  นอกจากนี้ยังพบว่า

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพียง 4 ประเภท เท่านั้น 

ในขณะที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ถึง 7 ประเภท โดยที่มีคุณลักษณะที่ปรากฏในทุกระดับชั้นได้แก่ คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่

เรียนรู้ คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน และคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ ส่วนคุณลักษณะที่

ไม่ปรากฏในชั้นใดเลยได้แก่คุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
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 เมื่อจ าแนกตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้นแล้ว พบว่า  คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีการสอดแทรกในเนื้อหาดังปรากฏในตารางที่ 14 ดังนี้  

ตารางท่ี  14 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่1 รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและ

ระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 

รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน9 

1 

 
 

2 

 
การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติเบื้องต้น 4 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทประยุกต์ 2 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บทประยุกต์ 2 2 

รวม 11 
  

จากตารางที่ 14  เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 1รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด  โดย

ปรากฏการสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาเร่ือง สถิติเบื้องต้น  และน้อยที่สุดได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

โดยสอดแทรกอยู่ในเร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน  ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไม่ปรากฏ

การสอดแทรกคุณลักษณะนี้ 
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 ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตน้ัน ไม่ปรากฏ ในขณะที่คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏ

การสอดแทรกในเนื้อหาสาระแต่ละระดับชั้น ตามตารางที่ 14 ดังนี้  

ตารางท่ี 15 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  3 มีวินัย  ของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น  

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 

รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 10 10 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทประยุกต์ 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

1 1 

รวม 13 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย มากที่สุด ในเน้ือหาเร่ือง เวลา  ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีการสอดแทรกน้อย  ในขณะที่ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่2 และชั้นประถมศึกษาปีที่3 ไม่มีการสอดแทรกคุณลักษณะนี้ 
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 ส าหรับคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้น้ัน ปรากฏการสอดแทรกในเนื้อหาทุกระดับชั้น ดัง

ปรากฏดังตารางที่ 16 ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  4 ใฝ่เรียนรู้  

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น  

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 9 

1  

 

3 

 

การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 20 

2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

4  

5 

เงิน 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การคูณ 1  

 

7 

การหาร 2 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1 

เวลา 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับ 1  

 

5 

เศษส่วน  และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 3 

บทประยุกต์ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมการและการแก้สมการ 1  

 

3 

ตัวประกอบของจ านวนนับ 1 

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1 

รวม 24 
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จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มีการ

สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด  และชั้นประถมศึกษาปีที่3 

น้อยที่สุด    แต่เมื่อพิจารณาตามเนื้อหาแล้ว  พบว่า  มีการสอดแทรกในเร่ือง การบวกและการลบ

จ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน1,000 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด  ซึ่งคุณลักษณะนี้มี

การสอดแทรกทุกระดับชั้น 

 

ส่วนคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง นั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 17 ดังนี้ 

ตารางท่ี 17 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  5 อยู่อย่าง

พอเพียง  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น  

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

3 
 

7 

 
การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1 

เงิน 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 

100,000 

1 
 

4 

 
การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1 

เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 2 

8 
การคูณ 1 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 3 

สถิติเบื้องต้น 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับ 2 
34 

เศษส่วน  และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 1 
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ทศนิยม  และการบวก ลบ คูณ ทศนิยม 3 

บทประยุกต์ 27 

รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉาก 

1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เศษส่วน การบวก การลบ การคูณและ การหาร

เศษส่วน 

1  

 

38 ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหาร

ทศนิยม 

1 

-บทประยุกต์ 36 

รวม 91 
 

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  ในเร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาก

ที่สุด  และที่ปรากฏน้อยที่สุดอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   แต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่1 นั้นไม่

ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะนี้ 
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 ส าหรับคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างานนั้น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อจ าแนกตาม

ระดับชั้นและเน้ือหาสาระแล้ว  ปรากฏผลดังตารางที่18  

ตารางท่ี 18  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  6 มุ่งมั่นใน

การท างาน  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและ

ระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 

รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 

2 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกไม่เกิน1,000 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 2 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1  

4 เวลา 2 

กาวัด  พื้นที่ การชั่ง การตวง 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทศนิยม  และการบวก ลบ คูณ ทศนิยม 2 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหาร

ทศนิยม 

4  

6 

ทิศและแผนผัง 2 

รวม 17 
 

จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  ในเร่ืองทศนิยม  การบวก การลบ การคูณและ 

การหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มากที่สุด  ที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่2  

และคุณลักษณะดังกล่าวปรากฏการสอดแทรกทุกระดับชั้น 
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 ส่วนคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยตารางที่ 19

ดังนี้ 

ตารางท่ี 19 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  7 รักความ

เป็นไทย  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น  

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนนับ 1-9และ 0 1  

2 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 20 

1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การคูณ 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

2 2 

รวม 5 
 

จากตารางที่ 19 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มีการ

สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย มากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่1 และชั้นประถมศึกษา

ปีที่6  แต่เมื่อจ าแนกตามเนื้อหาแล้ว พบว่า  มีการสอดแทรกคุณลักษณะนี้ในชั้นประถมศึกษาปีที่6  

เร่ืองจ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ มากที่สุด โดยที่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่5  ไม่ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะนี้ 
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 ส าหรับคุณลักษณะที่ 8 จิตสาธารณะ เมื่อจ าแนกตามระดับชั้นและเน้ือหาแล้ว ปรากฏผล

การวิเคราะห์ดังตารางที่ 20 

ตารางท่ี 20 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  8  มีจิต

สาธารณะ  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ าแนกตามเนื้อหาและ

ระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 9 

3  

 

6 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 20 

3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

2  

 

 

 

20 

การคูณ 2 

การหาร 8 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 6 

การวัดความยาว การชั่ง การตวง 1 

เงิน 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 

100,000 

1  

 

10 การหาร 6 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 2 

เวลา 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 1  

 การหาร 7 

www.ssru.ac.th



84 

 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 7  

17 การวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง 1 

เงิน 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับ 2  

4 เศษส่วน  และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 1 

บทประยุกต์ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

4  

 

8 สมการและการแก้สมการ 2 

ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหาร

ทศนิยม 

2 

รวม 65 
 

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มีการ

สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่2  เร่ืองการหาร มากที่สุด  และใน

ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุด  ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏการ

สอดแทรกในทุกระดับชั้น 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหา

ของแต่ละสาระหลักแล้ว พบว่าผลการวิเคราะห์เป็นไปดังแผนภูมิที่ 10 ดังนี้ 

แผนภูมิที ่10 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ าแนกตามสาระหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 10 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนก

ตามสาระหลัก ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แล้วพบว่า ส่วนใหญ่สอดแทรกอยู่ในสาระ จ านวน

และการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 82.30  รองลงมาได้แก่ สาระการวัด คิดเป็นร้อยละ 12.83  และที่

ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุด ได้แก่ สาระเรขาคณิต ปรากฏเพียงร้อยละ 0.44 เท่านั้น  แต่อย่างไร

ก็ตาม  ก็พบว่ามีการพยายามสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าไปในทุกสาระ  เพียงแต่มาก

น้อยต่างกันตามธรรมชาติเน้ือหาและจุดเน้นของแต่ละระดับชั้น 
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ตอนท่ี 2  โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนกตามคุณลักษณะ และจ าแนก

ตามสาระหลัก  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด นั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอในลักษณะการ

เปรียบเทียบจ านวนโจทย์ปัญหาที่มีการสอดแทรก กับโจทย์ปัญหาทั้งหมดในแต่ละระดับชั้น ตาม

ตารางที่21 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี  21 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์จากส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโจทย์ปัญหาทั้งหมด 

 

ระดับชั้น 
จ านวนโจทย์ปัญหา 

(ข้อ) 

จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(ข้อ) (ร้อยละ) 

ป.1 90 20 22.22 

ป.2 115 14 12.17 

ป.3 140 9 6.43 

ป.4 142 181 12.68 

ป.5 144 11 7.64 

ป.6 173 34 19.65 

รวม 804 106 13.18 

 

 จากตาราง ที่ 21  พบว่า โจทย์ปัญหาที่ปรากฏทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ านวนทั้งสิ้น 804 ข้อน้ัน มีโจทย์ปัญหาที่

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ 106 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.18 และเมื่อพิจารณาจากจ านวน

โจทย์ปัญหาที่ปรากฏสอดแทรกโดยเปรียบเทียบกับจ านวนโจทย์ปัญหาในแต่ละชั้นแล้วพบว่า ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 มีการสอดแทรกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 22.22 รองลงมาได้แก่ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 19.65 ส่วนที่ปรากฏการสอดแทรกน้อยใกล้เคียงกันได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 6.43 และ 7.64 ตามล าดับ 
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 จากการเปรียบเทียบจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  พบว่า

มีจ านวนที่แตกต่างกันในแต่ละคุณลักษณะ แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 11  ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 11 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

  

จากแผนภูมิที่ 11 เมื่อพิจารณาเฉพาะโจทย์ปัญหาที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด 

พบว่าปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา

ได้แก่คุณลักษณะที่ 5 คืออยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 28.30  ที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่

คุณลักษณะที่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย และคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย 

โดยคิดเป็นร้อยละ 1.90 ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตน้ันไม่ปรากฏการสอดแทรก 
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 เมื่อพิจารณาแต่ละคุณลักษณะแล้ว  ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นแผนภูมิจ าแนกตามคุณลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 

 คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามแผนภูมิที่ 12 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 12 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

  

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 12 พบว่าในคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏการสอดแทรก

เพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 50 

เท่ากัน  
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ส าหรับคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต น้ัน ไม่ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น ส่วน

คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามแผนภูมิที่ 13 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 13 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

  

จากแผนภูมิที่ 13 พบว่าคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏการสอดแทรกเพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น คือชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน 
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 ส่วนคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น ซึ่งแสดงได้ดังแผนภูมิ

ที่ 14 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 14 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

  

 

จากแผนภูมิที่ 14 พบว่าคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

คิดเป็นร้อยละ 29.17 รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 16.67 และน้อยที่สุดคือร้อยละ 

8.33 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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 ส าหรับคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง นั้น ผลการวิเคราะห์แสดงด้วยแผนภูมิที่ 15 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 15 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 15 พบว่าคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏมากที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 13.33

ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ปรากฏคุณลักษณะดังกล่าว 

 ส่วนคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  ผลการวิเคราะห์พบเพียงบางระดับชั้นเท่านั้น ดัง

ปรากฏตามแผนภูมิที่ 16 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 16 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด  
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 จากแผนภูมิที่ 16 พบว่าคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมันในการท างาน พบมากที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนระดับชั้นอ่ืนไม่ปรากฏ 

 ส าหรับคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ผลการวิเคราะห์พบเพียงสองระดับชั้นเท่านั้น ดัง

แสดงได้ตามแผนภูมิที่ 17 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 17 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 17 พบว่าคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ปรากฏการสอดแทรกเพียง 2 

ระดับชั้นเท่านั้นคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่  4 คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน 
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 ส่วนคุณลักษณะที่ 8 มจีิตสาธารณะนั้น ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น แสดงได้ดัง

แผนภูมิที่ 18 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 18 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

  

จากแผนภูมิที่ 18 พบว่าคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ ปรากฏมากที่สุดในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 19.05 และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 2.38 
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 โดยสรุป จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด เมื่อจ าแนกตามระดับชั้น และคุณลักษณะแล้ว 

จะปรากฏผลการวิเคราะห์โดยรวมดังตารางที่ 22 ดังนี้ 

ตารางท่ี 22 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ของจากส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามคุณลักษณะ และระดับชั้น 

ระดับชั้น 

คุณลักษณะ รวม

(ข้อ)  

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 (ร้อยละ) 

ป.1 1 - - 3 - - - 16 20 

0.95% - - 2.86% - - - 15.24% 19.05% 

ป.2 - - - 5 1 - - 8 14 

- - - 4.76% 0.95% - - 7.62% 13.33% 

ป.3 - - - 3 3 1 1 1 9 

- - - 2.86% 2.86% 0.95% 0.95% 0.95% 8.57% 

ป.4 - - 1 7 2 2 1 5 18 

- - 0.95% 6.67% 1.90% 1.90% 0.95% 4.76% 17.14% 

ป.5 1 - - 2 4 - - 4 11 

0.95% - - 1.90% 3.81% - - 3.81% 10.48% 

ป.6 - - 1 4 20 1 - 8 34 

- - 0.95% 3.81% 19.05% 0.95% - 7.62% 32.40% 

รวม 2 - 2 24 30 4 2 42 106 

1.90% - 1.90% 22.86% 28.30% 3.81% 1.90% 40.00% 100% 

 

 จากตารางที่ 22 เมื่อพิจารณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหาของ

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด พบว่ามีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาได้แก่คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 28.30 และที่
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ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย และ

คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 1.90 ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ความซื่อสัตย์นั้นไม่

ปรากฏการสอดแทรก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับชั้นพบว่า มีการสอดแทรกคุณลักษณะในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อย

ละ 19.05 ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.87 และเมื่อพิจารณาตาม

ประเภทของคุณลักษณะ แล้วพบว่า 

คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏเพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น คือชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่  5  

 คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏเพียง 2 ระดับชั้นท่านั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้น

ประถมปีที่6  

 คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่รู้เรียนรู้ ปรากฏทุกระดับชั้น โดยปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และน้อยที่สุด ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมาได้แก่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และน้อยที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มี

ปรากฏคุณลักษณะดังกล่าว 

คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมันในการท างาน ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รองลงมา 

ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนระดับชั้นอ่ืนไม่ปรากฏ 

 คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ปรากฏเพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้นคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

คุณลักษณะที่ 8 มจีิตสาธารณะ ปรากฏทุกระดับชั้น โดยปรากฏมากที่สุดในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 6 และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3  

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์จ านวนโจทย์ปัญหาที่

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละระดับชั้น ด้วยแผนภูมิที่ 19 ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่19  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 19 พบว่ามีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมในโจทย์ปัญหา

จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมาได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 19.05 

และที่น้อยที่สุดได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 8.57 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพียง 3 ประเภทเท่านั้น ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะได้มากที่สุด 6 

ประเภท โดยที่คุณลักษณะที่ปรากฏทุกระดับชั้นนั้น มี 2ประเภท คือคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ และ

คุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ ส่วนคุณลักษณะที่ไม่ปรากฏในระดับชั้นใดเลย ได้แก่คุณลักษณะที่ 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 
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 เมื่อจ าแนกตามเนื้อหาสาระในแต่ละระดับชั้นแล้ว พบว่า มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เพียงสองระดับชั้นเท่านั้น ดังแสดงได้ตามตารางที่ 23 ดังนี้ 

ตารางท่ี 23  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่1 รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทประยุกต์ 1 1 

รวม 2 
 

จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 1รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่1  และชั้น

ประถมศึกษาปีที่5 เท่ากัน  ในเนื้อหาเร่ือง การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัว

ตั้งไม่เกิน 100  และบทประยุกต์  ตามล าดับ  ส่วนในระดับชั้นอ่ืนๆนั้นไม่ปรากฏการสอดแทรก

คุณลักษณะนี้ 
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ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต น้ันไม่ปรากฏการสอดแทรก ในขณะที่คุณลักษณะที่ 3 

มีวินัย ปรากฏการสอดแทรกในสองระดับชั้น แสดงได้ดังตารางที่ 24 ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  3 มีวินัย  ของ

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

1 1 

รวม 2 

 

จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 2 มีวินัย ในชั้นประถมศึกษาปีที่4 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 เท่ากัน  

ในเร่ือง เวลา และจ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ตามล าดับ  ส่วนใน

ระดับชั้นอ่ืนๆนั้น  ไม่ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะนี้ 

 ส าหรับคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ น้ัน ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น  ซึ่งแสดงได้ดัง

ตารางที่ 25 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 25  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  4  ใฝ่เรียนรู้  

ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 

1  

 

3 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 

2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

1  

5 

เวลา 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 

100,000 

2  

3 

เวลา 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน-การบวก ลบ คูณ 

หาร ระคน 

2  

7 

เวลา 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับ 2 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวประกอบของจ านวนนับ 1  

 

4 

เศษส่วน การบวก การลบ การคูณและ การหาร

เศษส่วน 

1 

ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหาร

ทศนิยม 

2 

รวม 24 
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จากตารางที่ 25เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มี

การสอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้   ในชั้นประถมศึกษาปีที่4 เร่ืองเวลา มากที่สุด  และมีการ

สอดแทรกคุณลักษณะนี้ในทุกระดับชั้น  

 ส่วนคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  เมื่อพิจารณาเนื้อหาแยกตามระดับชั้นแล้ว  

ปรากฏผลดังตารางที่ 26ดังนี้ 

ตารางท่ี 26 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  5 อยู่อย่าง

พอเพียง  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน

1,000 

1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 3 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 1 
2 

การหาร 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทประยุกต์ 4 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ 4  

 

20 

สมการและการแก้สมการ 3 

เศษส่วน การบวก การลบ การคูณและ การหารเศษส่วน 1 

ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหารทศนิยม 2 

บทประยุกต์ 10 

รวม 30 
 

จากตารางที่ 265 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง ในชั้นประถมศึกษาปีที่6  เร่ือง บทประยุกต์ มาก

ที่สุด  และคุณลักษณะนี้มีการสอดแทรกในทุกระดับชั้น 
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 คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ปรากฏผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 27 ดังนี้ 

ตารางท่ี 27จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  6 มุ่งมั่นใน

การท างาน  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง 1 
2 

เวลา 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

1 
1 

รวม 4 

 

จากตารางที่ 27เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มี

การสอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน   ในชั้นประถมศึกษาปีที่4 มากที่สุด  และปรากฏ

การสอดแทรกเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่3   ชั้นประถมศึกษาปีที่4  และชั้นประถมศึกษาปีที่6   ส่วน

ในชั้นอื่นๆไม่ประกฎการสอดแทรก 
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 ส าหรับคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 28 ดังนี้ 

ตารางท่ี 28  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  7 รักความ

เป็นไทย  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง 1 1 

รวม 2 

 

จากตารางที่ 28 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย  อยู่ 2 ระดับชั้น เท่ากัน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 

และชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยสอดแทรกในเร่ือง เวลา  และการวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง  

ตามล าดับ  ส่วนในชั้นอ่ืนๆไม่ปรากฏการสอดแทรก 
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 ส่วนคุณลักษณะที่ 8  มีจิตสาธารณะ ผลการวิเคราะห์ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น 

ดังแสดงได้ตามตารางที่ 29 ดังนี้ 

ตารางท่ี 29 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  8 มีจิต

สาธารณะ  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 

รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 

4  

 

 

16 

การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 

4 

การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

8 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

2  

 

8 การหาร 4 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การหาร 2  

5 การวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง 2 

เวลา 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับ 3  

4 รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม เส้นรอบ

รูปและพื้นที่ 

1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

2  
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สมการและการแก้สมการ 2  

8 ตัวประกอบของจ านวนนับ 3 

ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหาร

ทศนิยม 

1 

รวม 42 

 

จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ   ในชั้นประถมศึกษาปีที่1  มากที่สุด โดยสอดแทรก

ในเร่ือง  การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  มากที่สุด และใน

ชั้นประถมศึกษาปีที่3 มีการสอดแทรกน้อยที่สุด  และคุณลักษณะดังกล่าวนี้ ปรากฏการสอดแทรก

ในทุกระดับชั้น 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่

ละสาระหลักแล้ว     ปรากฏผลดังแผนภูมิที่ 20 ดังนี้  

แผนภูมิท่ี 20  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด จ าแนกตามสาระหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 20 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนก

ตามสาระหลัก ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แล้วพบว่า ส่วนใหญ่สอดแทรกอยู่ในสาระ จ านวน

และการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 75.47  รองลงมาได้แก่  สาระการวัด คิดเป็นร้อยละ 18.87  และที่

ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุด ได้แก่ สาระเรขาคณิต ปรากฏเพียงร้อยละ 0.94 เท่านั้น  ส่วนสาระ

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นนั้น   ไม่มีการสอดแทรกคุณลักษณะใดๆ  
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ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในส่วนของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์พัฒนา

คุณภาพวิชาการ จ ากัด  ผู้วิจัยขอน าเสนอในประเด็นเหมือนการน าเสนอในตอนต้น ดังน้ี  

ตอนท่ี 3  โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ าแนกตามคุณลักษณะ และจ าแนก

ตามสาระหลัก  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ จ ากัด  ผู้วิจัยได้จ าแนกผลตามคุณลักษณะ สาระหลัก และระดับชั้น โดยน าเสนอในรูป

ตารางจ านวน 9 ตาราง แผนภูมิแท่ง 2 แผนภูมิ และแผนภูมิรูปวงกลม 8 แผนภูมิ  ในเบื้องต้น ผู้วิจัย

ขอน าเสนอในลักษณะการเปรียบเทียบจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กับโจทย์ปัญหาทั้งหมดในแต่ละระดับชั้น ดังตารางที่ 30 ดังนี้ 

ตารางท่ี 30 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโจทย์ปัญหา

ท้ังหมด 

 

ระดับชั้น 
จ านวนโจทย์ปัญหา 

(ข้อ) 

จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(ข้อ) (ร้อยละ) 

ป.1 233 43 18.45 

ป.2 190 35 18.42 

ป.3 234 41 17.52 

ป.4 328 56 17.07 

ป.5 260 12 4.62 

ป.6 398 52 13.07 

รวม 1,643 239 14.55 

  

 จากตารางที่ 30 พบว่า โจทย์ปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่โดยหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 1,643 ข้อน้ัน มี

โจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ 239 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 14.55 เมื่อพิจารณา
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จากจ านวนโจทย์ปัญหาที่ปรากฏการสอดแทรกโดยเปรียบเทียบกับจ านวนโจทย์ปัญหาในแต่ละ

ระดับชั้นแล้วพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการสอดแทรกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.45 รองลงมา

ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ  18.42 ส่วนที่ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุดได้แก่ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.62 

 เมื่อจ าแนกโจทย์ปัญหาตามคุณลักษณะที่สอดแทรกแล้ว  พบว่ามีจ านวนที่แตกต่างกันใน

ขณะที่บางคุณลักษณะไม่ปรากฏการสอดแทรก  ดังผลการวิเคราะห์ตามแผนภูมิที่ 21 ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 21 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 21 เมื่อพิจารณาเฉพาะโจทย์ปัญหาที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

จ ากัด พบว่าปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.05 

รองลงมาได้แก่คุณลักษณะที่ 5 คืออยู่อย่างพอเพียง  คิดเป็นร้อยละ 26.16 ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่

คุณลักษณะที่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 1.27 ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตน้ัน ไม่

ปรากฏการสอดแทรก 
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 เมื่อพิจารณาแต่ละคุณลักษณะ  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า มีการสอดแทรก

คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ไว้ใน 2 ระดับชั้น ดังแผนภูมิที่ 22 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 22 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

  

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 22 พบว่าในคุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏเพียง 2 ระดับชั้น

เท่านั้นคือ ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 66.67 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนในระดับชั้นอ่ืนไม่ปรากฏ 

 

ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต น้ันไม่ปรากฏในระดับชั้นใด ในขณะที่คุณลักษณะที่ 3 

มีวินัย ปรากฏการสอดแทรก ตามแผนภูมิที่ 23 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 23 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากแผนภูมิที่ 23 พบว่าคุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อย

ละ 57.14 รองลงมาคือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนในระดับชั้นอ่ืนไม่ปรากฏ 

 

 ส าหรับคุณลักษณะที่ 4  ใฝ่เรียนรู้ ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น ซึ่งแสดงได้ดัง

แผนภูมิที่ 24 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 24 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 24 พบว่าคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่รู้เรียนรู้ ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่  

1 และชั้นประถมศึกษาปีที่  3 คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อย

ละ 21.88 และน้อยที่สุดคือร้อยละ 1.56 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

 ส่วนคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีการสอดแทรกทุก

ระดับชั้น โดยมีปริมาณที่แตกต่างกัน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 25 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 25 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 

 

 

 

  

 

 

จากแผนภูมิที่ 25 พบว่าคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏมากที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 43.55 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 20.97

น้อยที่สุดคือร้อยละ 6.45 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

 ส าหรับคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  ปรากฏผลกาวรวิเคราะห์ดังแผนภูมิที่ 26 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 26 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 
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 จากแผนภูมิที่ 26 พบว่าคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน พบมากที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 22.22 

ปรากฏน้อยที่สุด ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 5.56 ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 ไม่ปรากฏ 

 ส่วนคุณลักษณะที่ 7  รักความเป็นไทย นั้น ปรากฏการสอดแทรกในบางระดับชั้นเท่านั้น 

ซึ่งแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 27 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 27 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 

 

 

 

 

  

 

จากแผนภูมิที่ 27 พบว่าคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย ปรากฏเพียง 2 ระดับเท่านั้นคือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 66.67 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.33   

 ส่วนคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ นั้น ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น ซึ่งแสดงได้

ตามแผนภูมิที่ 28 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 28 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 28 พบว่าคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะปรากฏในทุกระดับชั้น  โดยปรากฏ

มากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 27.85 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิด

เป็นร้อยละ 20.25 และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 2.11 

 

 โดยสรุป  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์ พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด  เมื่อจ าแนกตามระดับชั้น และ

คุณลักษณะแล้ว ปรากฏผลการวิเคราะห์โดยรวม ดังตารางที่ 31 ดังนี้  
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ตารางท่ี 31 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์คุณภาพวิชาการ จ ากัด  จ าแนกตามคุณลักษณะและระดับชั้น 

 

ระดับชั้น 

คุณลักษณะ รวม

(ข้อ)  

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 (ร้อยละ) 

ป.1 - - 1 16 4 - - 22 43 

- - 0.42% 6.75% 1.69% - - 9.28% 18.14% 

ป.2 - - - 12 5 3 - 15 35 

- - - 5.06% 2.11% 1.27% - 6.28% 14.64% 

ป.3 - - 1 16 9 2 - 13 41 

- - 0.42% 6.75% 3.80% 0.84% - 5.44% 17.15% 

ป.4 1 - 4 14 13 4 4 16 56 

0.42 - 1.69% 5.91% 5.49% 1.69% 1.69% 6.75% 23.63% 

ป.5 - - 1 1 4 1 - 5 12 

- - 0.42% 0.42% 1.69% 0.42% - 2.11% 5.06% 

ป.6 2 - - 5 27 8 2 8 52 

0.84% - - 2.11% 11.39% 3.38% 0.84% 3.38% 21.94% 

รวม 3 - 7 64 62 18 6 79 239 

 1.27% - 2.75% 27.00% 26.16% 7.59% 2.53% 33.05% 100% 

 

 จากตารางที่  31 เมื่อพิจารณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหาของ

ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด แล้วพบว่ามีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.05 รองลงมาได้แก่คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนคิดเป็นร้อยละ 27.00 และที่

ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คิดเป็นร้อยละ 1.27 ส่วนคุณลักษณะที่ 

2 ซื่อสัตย์สุจริตน้ันไม่ปรากฏ  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับชั้น ก็พบว่า มีการสอดแทรกมีการ
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สอดแทรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 23.63   รองลงมาได้แก่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 21.94 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นั้นปรากฏการสอดแทรก

คุณลักษณะน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.06 เท่านั้น และเมื่อพิจารณาตามประเภทของคุณลักษณะแล้ว 

พบว่า 

คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏเพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น คือประถมศึกษาปีที่ 

2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น  

คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รองลงมาคือในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ส่วนในระดับชั้นอ่ืนไม่ปรากฏ 

คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่รู้เรียนรู้ ปรากฏในทุกระดับชั้น โดยปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่  3 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   และน้อยที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 

 คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมาได้แก่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และน้อยที่สุดได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมันในการท างาน ปรากฏมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองลงมา

ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และน้อยที่สุดได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 ไม่ปรากฏ 

คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทยปรากฏเพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มากที่สุด  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น้อยที่สุด 

คุณลักษณะที่ 8 มจีิตสาธารณะ ปรากฏทุกระดับชั้น โดย ปรากฏมากที่สุดในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 รองลงมาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5  
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และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์จ านวนโจทย์ปัญหาที่

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละระดับชั้น ด้วยแผนภูมิที่ 29 ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 29  จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ าแนกตามระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิที่ 29 พบว่ามีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมในโจทย์ปัญหา

ชั้นจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด ในชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 23.63 รองลงมาได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 21.94 

ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นั้นปรากฏน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.06 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพียง 4 

ประเภทเท่านั้น ในขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะมากที่สุด คือ 7 

ประเภท ยกเว้นประเภทที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ที่ไม่ปรากฏในชั้นใดเลย และยังพบอีกว่าคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ที่ปรากฏในทุกระดับชั้น ได้แก่ คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่าง

พอเพียง และคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
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 เมื่อจ าแนกตามเนื้อหาสาระแต่ละระดับชั้นแล้ว   พบว่า จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรก

คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรากฏดังตารางที่ 32 ดังนี้ 

ตารางท่ี 32 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่1 รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด  จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

1 

2 

สมการและการแก้สมการ 1 

รวม 3 

 

จากตารางที่ 32 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 1รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น  คือชั้นประถมศึกษา

ปีที่6 มีการสอดแทรกมากที่สุด  รองลงมาคือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่4  นอกนั้นไม่ปรากฏการ

สอดแทรกคุณลักษณะนี้ในชั้นอ่ืนๆ 

ส าหรับคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต น้ันไม่ปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น  แต่

คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย ปรากฏจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะนี้ไว้ แสดงได้ดังตารางที่ 

33 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 33 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่3  มีวินัย  ของ

ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การหาร 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 1  

4 การวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง 1 

เวลา 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เศษส่วน  และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 1 1 

รวม 7 

 

จากตารางที่ 33 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่3 มีวินัย ในชั้นประถมศึกษาปีที่4  มากที่สุด  โดยส่วนใหญ่สอดแทรก

ในเร่ือง เวลา  ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่1  ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่5 มีการ

สอดแทรกน้อยเท่าๆกัน  ในขณะที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 และชั้นประถมศึกษาปีที่6  ไม่ปรากฏการ

สอดแทรกคุณลักษณะนี้ 

 ส่วนการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ ในโจทย์ปัญหานั้น  ปรากฏในทุกระดับชั้น 

โดยกระจายอยู่ในเนื้อหาต่างๆดังรายละเอียดในตารางที่ 34ดังนี้ 
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ตารางท่ี 34  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  4 ใฝ่เรียนรู้  

ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา จ านวน

(ข้อ) 

รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 

5  

 

 

16 

จ านวนนับ 11-20 1 

การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

10 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกไม่เกิน1,000 2  

 

 

 

12 

การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

1 

การคูณ 3 

การหาร 4 

เงิน 1 

การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 

100,000 

10  

 

16 การคูณ 3 

การหาร 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 2  

 

 

14 

การคูณ 2 

ทศนิยม 1 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 6 

เวลา 3 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทประยุกต์ 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมการและการแก้สมการ 2  

 

5 

ตัวประกอบของจ านวนนับ 2 

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1 

รวม 64 

 

จากตารางที่ 34 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  มากที่สุด ใน2 ระดับชั้น  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง

การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  และชั้นประถมศึกษาปีที่3 

เร่ืองการบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ส่วนที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่5  เร่ืองบทประยุกต์ และคุณลักษณะนี้มีการสอดแทรกในทุกระดับชั้น 

 ส่วนการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ก็ปรากฏในทุกระดับชั้นเช่นกัน โดย

กระจายอยู่ในเนื้อหาต่างๆ ดังตารางที่35 ดังนี้  
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ตารางท่ี 35  จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่5  อยู่อย่าง

พอเพียง  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนนับ 11-20 1  

4 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวนนับไม่เกิน1,000 1  

 

 

5 

การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

1 

การคูณ 1 

การหาร 1 

เงิน 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 

100,000 

6  

 

9 การคูณ 1 

การหาร 1 

เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 3  

 

 

13 

การคูณ 2 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 3 

เงิน 4 

เวลา 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เศษส่วน  และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 2  

4 บทประยุกต์ 2 

www.ssru.ac.th



122 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

1  

 

27 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

2 

บทประยุกต์ 24 

รวม 62 

 

จากตารางที่ 35 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่5 อยู่อย่างพอเพียง  มากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่6  โดยอยู่ในเร่ือง  

บทประยุกต์ มากที่สุด  และที่ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุดได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และชั้น

ประถมศึกษาปีที่5  ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวปรากฏการสอดแทรกในทุกระดับชั้น 

 ส่วนคุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  ปรากฏการสอดแทรกตามตารางที่ 3 6 ดังนี ้
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 ส่วนคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย  ปรากฏการสอดแทรกเพียงบางระดับชั้นเท่านั้น ซึ่ง

น าเสนอด้วยตารางที่ 36  ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 36 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่6  มุ่งมั่นใน

การท างาน  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

1  

 

3 การวัดความยาว การชั่ง การตวง 1 

การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การคูณ 1  

2 เวลา 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 2  

4 เวลา 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทประยุกต์ 1 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

1  

 

8 สมการและการแก้สมการ 1 

ตัวประกอบของจ านวนนับ 1 

ทิศและแผนผัง 5 

รวม 18 

 

จากตารางที่ 36 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  

มีการสอดแทรกคุณลักษณะที่ 6  มุ่งมั่นในการท างาน   มากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่6  โดย
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สอดแทรกในเนื้อหาเร่ืองทิศและแผนผัง มากที่สุด  และที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่5  เร่ืองบทประยุกต์  คุณลักษณะนี้มีการสอดแทรกทุกระดับชั้น ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่1 

 

 ส่วนจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ 7 รักความเป็นไทย นั้น 

ปรากฏการสอดแทรกเพียงบางระดับชั้น  ดังปรากฏดังตารางที่ 37 ดังนี ้

ตารางท่ี 37 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่  7 รักความ

เป็นไทย  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การคูณ 1 
4 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

2 2 

รวม 6 

 

จากตารางที่ 37เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มี

การสอดแทรกคุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย   มากที่สุดชั้นประถมศึกษาปีที่4  ในเน้ือหาเร่ือง

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน มีมากที่สุด   รองลงมาได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่6  นอกนั้นไม่ปรากฏ

การสอดแทรกในชั้นอ่ืนๆ 

ส่วนคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะนั้น ปรากฏโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะ

ดังกล่าวในทุกระดับชั้น โดยกระจายเน้ือหาตามตารางที่ 38 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 38 จ านวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่8 มีจิต

สาธารณะ  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ  จ ากัด จ าแนกตามเนื้อหาและระดับชั้น 

ระดับชั้น เน้ือหา 
จ านวน

(ข้อ) 
รวม(ข้อ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 

12  

 

22 จ านวนนับ 11-20 3 

การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มี

ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

7 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง

ไม่เกิน1,000 

3  

 

15 การคูณ 2 

การหาร 9 

การวัดความยาว การชั่ง การตวง 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การบวกและการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 

100,000 

2  

 

13 การหาร 10 

เงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบวกและการลบ 2  

 

16 

การคูณ 3 

การหาร 2 

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 8 

การวัด พื้นที่ การชั่ง การตวง 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การบวก การลบ การคูณ การหาร จ านวนนับ 2  

 เศษส่วน  และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 1 
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บทประยุกต์ 2 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร

จ านวนนับ 

2  

 

 

 

8 

สมการและการแก้สมการ 1 

เศษส่วน การบวก การลบ การคูณและ การหาร

เศษส่วน 

2 

ทศนิยม การบวก การลบ การคูณและ การหาร

ทศนิยม 

1 

บทประยุกต์ 1 

ทิศและแผนผัง 1 

รวม 79 

 

จากตารางที่ 38เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหา โดยจ าแนกตามเน้ือหาและระดับชั้นแล้ว  พบว่า  มี

การสอดแทรกคุณลักษณะที่8 มีจิตสาธารณะ  มากที่สุดได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่1  โดยปรากฏอยู่

ในเน้ือหาเร่ือง การบวกและการลบจ านวนสองจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 มากที่สุด  และ

คุณลักษณะนี้ปรากฏการสอดแทน 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จ าแนกตามสาระ

หลักแล้ว  สามารถน าเสนอโดยสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 30 ดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 30 จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  ของส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด จ าแนกตามสาระ

หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 30 เมื่อพิจารณาโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนก

ตามสาระหลัก ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แล้วพบว่า ส่วนใหญ่สอดแทรกอยู่ในสาระ จ านวน

และการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 84.94  รองลงมาได้แก่  สาระการวัด คิดเป็นร้อยละ 11.72  และที่

ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุด ได้แก่ สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  ปรากฏเพียง

ร้อยละ 1.26 เท่านั้น  ส่วนสาระเรขาคณิตนั้น   ไม่ปรากฏการสอดแทรกคุณลักษณะใดๆ 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) จ าแนก ค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ส่งเสริมให้เกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะจากโจทย์ปัญหา ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 

2) ศึกษาประเภทคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดแทรกในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และของส านักพิมพ์

เอกชน 

 3) ศึกษาปริมาณโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น และสาระหลัก 

 หนังสือเรียนที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ  หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด  

และส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด  รวมทั้งสิ้น  18 เล่ม 

 ผู้วิจัยได้รวมรวมโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของแต่ละ

ส านักพิมพ์  พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 1,667  ข้อ   804 ข้อ และ  1,648  ข้อ  ตามล าดับ  แล้วรวบรวม

ค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะจ าเพาะของคุณลักษณะแต่ละประเภทที่สอดแทรกใน

โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง  แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 2 ท่านท าการตรวจสอบซ้ า

เป็นรายข้ออีก 2 ครั้ง พบว่าถูกต้องตรงกันร้อยละ 100 จากนั้นจึงน าไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์ด้านการสอนปรัชญา และภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 15 ปี  จ านวน 5 ท่าน  เพื่อพิจารณา

ความสอดคล้องระหว่างค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะจ าเพาะ  กับคุณลักษณะ  โดย

กระท าซ้ า 2 คร้ัง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งผลปรากฏว่ามีความตรงในการวิเคราะห์มากกว่ากว่า

ร้อยละ 96  ซึ่งถือว่ามีความตรงในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จากนั้นผู้วิจัยจึงน าผลที่ได้  ไป

คัดแยกโจทย์ปัญหาตามประเภทคุณลักษณะ  แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการ

สอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 ปี จ านวน  5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของโจทย์ปัญหากับ

คุณลักษณะที่สอดแทรก  โดยกระท าซ้ า2 คร้ัง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์  ซึ่งผลปรากฏว่ามีความตรง
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ในการวิเคราะห์มากกว่ากว่าร้อยละ 98  ซึ่งถือว่ามีความตรงในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

จากนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และใช้ค่าร้อยละ แล้วบันทึกผล

และน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิรูปวงกลม และแผนภูมิแท่งประกอบการบรรยาย 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากโจทย์ปัญหาใน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ปรากฏว่า  จากการจ าแนกค า/กลุ่มค า/ข้อความ ที่

ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่น ามา

วิเคราะห ์ทั้งหมด 18 เล่ม พบว่ามีทั้งสิ้น 41 รายการ  โดยมีค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ใช้กับคุณลักษณะที่ 

4 ใฝ่เรียนรู้มากที่สุด   13 รายการ รองลงมาได้แก่คุณลักษณะที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง ปรากฏ 10 

รายการ ส่วนคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริตน้ัน  ยังไม่พบค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ส่งเสริมให้เกิด

คุณลักษณะได้อย่างชัดเจน 

ส าหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นั้น พบว่า ปรากฏ

อยู่ 7 ประเภท ได้แก่คุณลักษณะที่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย  คุณลักษณะที่ 4  

ใฝ่เรียนรู้   คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง  คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน   คุณลักษณะที่ 7

รักความเป็นไทย   และคุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ ส่วนคุณลักษณะที่2   ซื่อสัตย์สุจริตน้ัน ไม่

ปรากฏการสอดแทรก   และเมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามหน่วยงานผู้ผลิต/ส านักพิมพ์แล้ว ได้

ข้อสรุปดังน้ี 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ที่น ามาพิจารณาเป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จ านวน 2 เล่มได้แก่ หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และหนังสือเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 นอกนั้นเป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  

พบว่า มีโจทย์ปัญหาทั้งสิ้น 1,667 ข้อ มีโจทย์ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวน 226 

ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.56 โดยกระจายอยู่ในทุกระดับชั้น  และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละระดับชั้นแล้ว 
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พบว่าปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.55 และปรากฏน้อยที่สุดในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 7.08 

 เมื่อพิจารณาประเภทคุณลักษณะที่สอดแทรกในโจทย์ปัญหาแล้วพบว่า คุณลักษณะที่

ปรากฏการสอดแทรกมากที่สุด ได้แก่คุณลักษณะที่ 5 ใฝ่เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 40.27 และปรากฏ

น้อยที่สุดได้แก่คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย โดยคิดเป็นร้อยละ2.21   

 และเมื่อจ าแนกตามสาระหลักแล้ว  พบว่า มีการสอดแทรกคุณลักษณะในสาระจ านวนและ

การด าเนินการมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 82.30   และในสาระเรขาคณิตน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

0.44    

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 

 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด ที่น ามา

ศึกษานี้เป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 2 

เล่มได้แก่ หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นอกนั้นเป็น

หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ซึ่งพบว่า มีโจทย์ปัญหาทั้งสิ้น 

804 ข้อ มีโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวน 106 ข้อ   คิดเป็นร้อยละ 13.18 

และเมื่อเปรียบเทียบแต่ละระดับชั้นแล้ว พบว่าปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 32.40 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.57   

 เมื่อพิจารณา ประเภทคุณลักษณะที่สอดแทรกแล้วพบว่า คุณลักษณะที่ปรากฏการ

สอดแทรกมากที่สุด ได้แก่คุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ  โดยคิดเป็นร้อยละ 40.00 และปรากฏ

น้อยที่สุด 3 คุณลักษณะ ได้แก่คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย และ

คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 1.90 เท่ากัน และเมื่อจ าแนกตามสาระหลักแล้ว

พบว่า   มีการสอดแทรกไว้ในสาระจ านวนและการด าเนินการ มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 75.47   

และในสาระเรขาคณิต  ปรากฏน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.94 โดยที่สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็นนั้น  ไม่ปรากฏสอดแทรกในหนังสือเรียน  

ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด 

 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของส านักพิมพ์พิมพ์พัฒนาคุณภาพ วิชาการ 

จ ากัด ที่น ามาศึกษาเป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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จ านวน 2 เล่มได้แก่ หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นอกนั้นเป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ซึ่งพบว่า มีโจทย์

ปัญหาทั้งสิ้น 1,643 ข้อ มีโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวน 239 ข้อ คิด

เป็นร้อยละ 14.55 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปรากฏการสอดแทรกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.63 

ในขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.06    

เมื่อพิจารณาประเภทคุณลักษณะแล้วพบว่า  คุณลักษณะที่ปรากฏการสอดแทรกมากที่สุด 

ได้แก่คุณลักษณะที่ 8 จิตสาธารณะ โดยคิดเป็นร้อยละ 33.05 และที่ปรากฏการสอดแทรกน้อยที่สุด

ได้แก่คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  โดยคิดเป็นร้อยละ 1.27 เท่านั้น    และเมื่อจ าแนกตาม

สาระหลักแล้วพบว่ามีการสอดแทรกในสาระจ านวนและการด าเนินการ  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

84.94   และในสาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  ปรากฏน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.26   

ส่วนสาระเรขาคณิตนั้น  ไม่ปรากฏการสอดแทรกในหนังสือเรียน 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากโจทย์ปัญหาดังกล่าว  มีประเด็นที่ควร

น ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 

 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด  

และส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด   มีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน

โจทย์ปัญหาในระดับที่ใกล้เคียงกัน  คือประมาณร้อยละ 13-14 เท่านั้น  และจากการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ท่าน เกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมในการสอดแทรก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหา  เห็นว่าควรมีการสอดแทรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 15-20 

ของโจทย์ปัญหาทั้งหมด  และจากการศึกษาพบว่า  คุณลักษณะที่ไม่ปรากฏการสอดแทรกเลยในทุก

ส านักพิมพ์ คือคุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต  ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญยิ่งของคนไทย   ดัง

ปรากฏในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ 

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  12 กรกฎาคม  2522   “...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความ

มั่นคง ชอบแต่มักง่าย  ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้  ผู้ที่มีความสุจริต 

และความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ที่แท้จริงได้ส าเร็จ...”   
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และพระบรมราโชวาท  พระราชทานเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2531   “...ความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็น

พื้นฐานของความดีทุกอย่าง  เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรม ให้เกิดมีขึ้นในตนเอง  เพื่อจักได้เติบโตเป็น

คนดี  มีประโยชน์  และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง...”  (พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท ด้าน

ความซื่อสัตย์ สุจริต , 2553)  นอกจากนี้  พนม  พงษ์ไพบูลย์ (2553) กล่าวถึงความซื่อสัตย์สุจริต  

สรุปได้ว่า  ความซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นต้นตอและรากเหง้าของปัญหาหลายๆด้าน   ถ้าคนของเราเป็น

คนดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ปัญหาหลายอย่างจะไม่เกิด  หรือเกิดก็ไม่มาก  ถ้าข้าราชการซื่อสัตย์ 

ไม่ทุจริต คอรัปชั่น  ก็จะไม่มีช่องทางให้คนอื่นอาศัยประโยชน์   ถ้านักการเมืองซื่อสัตย์ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม  การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติและ

ประชาชน  ถ้าพ่อค้า นักธุรกิจ  ซื่อสัตย์  ไม่ติดสินบาทคาดสินบน  ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน  ก็จะ

ไม่ท าให้คนอื่นพะวักพะวงเร่ืองความซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะเป็นการช่วยเฝ้าระวังไม่ให้คนกระท าผิด

มากขึ้น  ด้วยความส าคัญดังกล่าว ผู้ผลิตหนังสือเรียนจึงควรจัดให้มีการสอดแทรกคุณลักษณะนี้ใน

โจทย์ปัญหาเป็นอย่างยิ่ง   

 2. ค า/กลุ่มค า/ข้อความส าคัญที่แสดงลักษณะจ าเพาะของคุณลักษณะแต่ละประเภท  ที่พบ

ในโจทย์ปัญหาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักพิมพ์อักษรเจริญ

ทัศน์ จ ากัด  และส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด  ส่วนใหญ่มักเป็นค าที่แสดงให้เห็นถึง

การด าเนินการ (operation)    โดยตรง เช่น  แบ่ง  เพิ่มอีก  เป็นต้น  ส่วนค าที่ใช้ในโจทย์ปัญหาที่

สะท้อนถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น  ฝากเงิน  ไปทัศนศึกษา อ่านหนังสือ  ปลูกต้นไม้ เป็นต้น  นั้น  

รุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์ (2551)  กล่าวว่าการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมนั้น  ขึ้นอยู่กับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอน  ที่จะต้องตระหนักว่า ครูผู้สอนจะมิได้ท าหน้าที่เพียงแต่สอน

เน้ือหาในหนังสือเท่านั้น  แต่ยังต้องช่วยกันค านึงถึงการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เหมาะสมเนื้อหากับสภาพผู้เรียน  และจะต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง 

สม่ าเสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา    ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ (2542:7-8)   ที่เห็นว่า ในปัจจุบันเด็กไม่รู้จักเลือกว่า สิ่งใด

ถูก สิ่งใดผิด    เด็กจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังในคุณค่าที่ถูกต้อง  และครูควรสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส  โดยอาจสอดแทรกในระหว่างการ

พูดคุย หรือการสอน  เช่น สอนเร่ืองต้นไม้ ก็อย่าหยุดแค่ที่ต้นไม้  แต่ควรชี้ให้เห็นว่า ต้นไม้ท า
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หน้าที่ให้ร่มเงากับทุกคน  ไม่ว่าคนที่พักจะรวย จน ดี หรือไม่ดี มันไม่แบ่งแยก  ชีวิตเราก็เช่นกัน 

ควรเป็นเหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ทุกคน  เราควรให้ความช่วยเหลือทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ

จากเรา  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน  ที่เห็นตรงกันว่า  ครูผู้สอนต้อง

รู้จักหยิบค าส าคัญเหล่านั้น มาสอดแทรก โดยอาจน ามาเป็นหัวข้อในการสนทนา หรือประเด็นการ

อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  หรืออาจบูรณาการ

เข้าไปในเนื้อหาวิชาที่สอน  ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนอย่างถ่องแท้  

แล้วสร้างกรอบคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สามารถเชื่อมโยงได้กับ

เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชานั้นๆ เช่น  การสอนสถิติ เร่ือง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

และสรุปผล  อาจเลือกเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงได้กับคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   รวมถึงจรรยาบรรณของผู้เก็บรวบรวมข้อมูล   หรือการให้ผู้เรียนตัด

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาที่สอน แล้วน ามาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน สรุป และ

วิจารณ์ เช่น  ข่าวผลของการตรวจปริมาณยาฆ่าแมลงที่พบมากเกินไปในพืชผัก ร่วมกันวิเคราะห์ถึง

ผลเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสอดแทรกความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย  (ประภา

ศรี พรหมประกาย , 2553)   การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอภิปราย   มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น  นั้นถือเป็นการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในลักษณะของ

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม   ดังเช่นที่ สุรางค์ โค้วตระกูล (2552) ได้กล่าวถึงการใช้เหตุผลเชิง

จริยธรรม  เพื่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่า  เนื่องจากนักเรียน

ห้องหนึ่งๆ จะมีขั้นพัฒนาการเชิงจริยธรรมที่แตกต่างกัน  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดง

ความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน จะเป็นการท าให้นักเรียนที่เหตุผลเชิงจริยธรรมต่ า  เห็นว่า

เหตุผลของตนไม่ดี และรู้จักที่จะเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงต่อไปได้   อาจารย์นิรันดร์ 

ตัณฑัยย์  อาจารย์คณิต  เพ็ชรปัญญา และอาจารย์สังเวียน  อินทรประสงค์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้มี

ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโจทย์ปัญหา จะเกิดผล

หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นส าคัญ  ว่าจะสามารถบูรณาการและเชื่อมโยง ค า/กลุ่มค า/

ข้อความส าคัญที่แสดงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านั้น ไปสู่การปลูกฝังให้กับผู้เรียนได้

หรือไม่  เพียงใด  และหากครูผู้สอนห่วงเนื้อหาที่จะสอน ด้วยเกรงว่าจะสอนไม่ทันตาม

ก าหนดเวลา  ก็จะละเลยที่จะสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่นกัน     นอกจากนี้ อาจารย์นิ
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รันดร์ ตัณฑัยย์   และอาจารย์สังเวียน   อินทรประสงค์   ยังให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า  การสอดแทรก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในโจทย์ปัญหา  บางคร้ังจะมีผลให้โจทย์ปัญหาข้อนั้นๆ ยาว โดย

เฉพาะที่เป็นสถานการณ์ปัญหา   ซึ่งนอกจากจะขัดแย้งกับแนวคิดของผู้เขียนโจทย์ปัญหา

โดยทั่วไปที่ต้องการให้โจทย์สั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย เพราะมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการคิด

ค านวณ  หรือการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  มากกว่าเร่ืองอื่นแล้ว   ก็อาจเป็นปัญหา

ส าหรับผู้เรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่คล่อง  เพราะหากผู้เรียนท าโจทย์ปัญหาข้อน้ันไม่ได้ ก็ยากที่

จะตีความว่าเกิดจากผู้เรียนไม่เข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หรือไม่มีทักษะการคิด

ค านวณ หรือการบกพร่องทางภาษาของผู้เรียนเอง  

 3. เมื่อพิจารณากลุ่มผู้รับผิดชอบในการเขียนโจทย์ปัญหาแล้วพบว่า   สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีกลุ่มผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันต้ังแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ท าให้จ านวนโจทย์ปัญหาที่สอดแทรกคุณลักษณะในแต่ละระดับชั้น มี

ปริมาณที่ใกล้เคียงกัน   โดยปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

น้อยที่สุด  และลักษณะของค า/กลุ่มค า/ข้อความที่ใช้มักคล้ายๆกัน ไม่มีความหลายหลาย  

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด  มีกลุ่มผู้รับผิดชอบ 2 ชุด ชุดหนึ่งรับผิดชอบชั้น

ประถมศึกษาปีที่1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ส่วนอีกชุดหน่ึงรับผิดชอบชั้นที่เหลือ  ส่วนปริมาณ

การสอดแทรกคุณลักษณะนั้น ปรากฏไม่แน่นอน  โดยปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3น้อยที่สุด 

ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ จ ากัด มีกลุ่มผู้รับผิดชอบแตกต่างกันแต่ละชั้น  

ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผู้รับผิดชอบคนเดียวกัน  ลักษณะค า/

กลุ่มค า/ข้อความที่ใช้มีความหลากหลายในการแสสงออกถึงคุณลักษณะ  จ านวนโจทย์ปัญหาที่

สอดแทรกคุณลักษณะมีปริมาณใกล้เคียงกัน ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โดยปรากฏในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 มากที่สุด   และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น้อยที่สุด 

คุณลักษณะที่สอดแทรกในโจทย์ปัญหา 3 ประเภทแรกที่ทุกส านักพิมพ์ให้ความส าคัญ

คือ  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ และ ใฝ่เรียนรู้  ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการเขียนโจทย์ปัญหา

ของกลุ่มผู้เขียนของแต่ละส านักพิมพ์นั้น ไม่มีกรอบหรือแนวทางการสอดแทรกคุณลักษณะที่

ชัดเจน   มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกเชิงอัตนัยของผู้เขียนเอง   โดยเห็นว่าดี มีความเหมาะสม มากกว่าที่
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จะพิจารณาตามหลักพัฒนาการคุณลักษณะตามช่วงวัย (คุณลักษณะศึกษา, 2553) ซึ่งระบุไว้ว่า  

ในช่วง 3-5 ปี คุณลักษณะที่ควรปลูกฝัง คือ การรู้จักควบคุมอารมณ์  การรู้จักถูก-ผิด  ในช่วง 6-11 

ปี ควรปลูกฝังในเร่ืองใฝ่เรียนรู้  ความรับผิดชอบ การมีวินัย  และรู้จักประหยัด  การสอดแทรก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ได้เป็นไปตามหลักพัฒนาการคุณลักษณะตามช่วงวัยและการ

พัฒนาการของมนุษย์  ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่มีการสอดแทรกคุณลักษณะในโจทย์ปัญหามากที่สุด

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  น้อยที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ของส านักพิมพ์เอกชนทั้ง

2 แห่ง   เพราะในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น ผู้เรียนยังไม่มีทักษะในการอ่านและการเขียน  รวมทั้ง

ความสามารถในการใช้เหตุผล    ในขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ควรสอดแทรกได้มาก 

เพราะผู้เรียนมีทักษะในการอ่านและการเขียน อีกทั้งสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น  อภิปราย และ

ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้ 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ลักษณะ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง  

 การเขียนโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนโดยทั่วไปของกลุ่มผู้เขียน  มักให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาทักษะการคิดค านวณ  และความเข้าใจในความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  มากกว่าที่จะมุ่ง

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการศึกษาคร้ังนี้ จะพบว่ามีการ

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในโจทย์ปัญหา  ถึง  7 ประเภทก็ตาม  แต่ก็มีข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงดังนี้ 

 1. ผู้ผลิตหนังสือเรียนควรให้ความส าคัญเร่ืองการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  โดยก าหนดกรอบหรือแผนการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ให้ชัดเจน  เพราะจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้พบข้อสรุปเกี่ยวกับความส าคัญของหนังสือ

เรียนว่ายังคงเป็นสื่อที่จ าเป็นและให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนในด้านการพัฒนาความรู้และความคิด   ช่วย

ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นจึงสมควรให้มีการสอดแทรก
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประเภทเข้าไปในโจทย์ปัญหา  โดยให้เป็นไปตามหลักพัฒนาการ

คุณลักษณะตามช่วงวัย  นั่นคือ  ในช่วง 3-5 ปี คุณลักษณะที่ควรปลูกฝัง คือ การรู้จักควบคุมอารมณ์  

การรู้จักถูก-ผิด  และในช่วง 6-11 ปี ควรเน้นการปลูกฝังในเร่ืองใฝ่เรียนรู้  ความรับผิดชอบ การมี

วินัย  และรู้จักประหยัด   

 2. ควรเพิ่มเติมโจทย์ปัญหาที่มีการก าหนดบริบท หรือสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

และสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมอภิปราย  แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  จะช่วยให้ผู้เรียนใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนา

คุณลักษณะให้เกิดกับผู้เรียนโดยตรง 

 3.ควรมีการรวบรวมค า/ กลุ่มค า/ข้อความที่สะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประเภท 

เพื่อสะดวกต่อการน ามาปรับใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา  

 

    ข้อเสนอแนะทั่วไป   

 ควรมีการศึกษาถึงการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหนังสือเรียนกลุ่มสาระอ่ืน

ด้วย  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่

ก าหนดให้สอดแทรกเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
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