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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 
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 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 


