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คณิตศาสตร์
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ครูรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ
โรงเรียนชุมแพศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

เพราะธรรมชาตขิองคณติศาสตร์เป็นนามธรรม ท�าให้การ
เรยีนวชิาคณติศาสตร์ของเดก็ๆ จึงเป็นเรือ่งยากต่อการ
ท�าความเข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็ต้อต้าน...จนท้ายที่สุดก็ไม่
อยากเรียนวิชานี้

 

แต่ “คณิตศาสตร์” คือศาสตร์
แห่งการคิดคำานวณ ที่มีศาสตร์
แห่งการแก้ไขปัญหาซ่อนอยู่ 
เพราะคณิตศาสตร์หรือ “วิชาเลข” 
จะสอนเราว่า...หนทางการแก้โจทย์
ยากๆ ไม่ได้มีหนทางเดียว แต่เมื่อ
เด็กไม่ชอบเรียน และชีวิตต้อง
ผูกพันกับวิชานี้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ “คร”ู จึงต้องหาวิธีการ 
หรืออุบาย หรือแม้แต่กุศโลบาย 
มาชักจูง หลอกล่อให้เด็กหันมา
สนใจวิชาคณิตศาสตร์ 

โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.
ปสาสน์ กงตาล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์รุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ จากโรงเรียนชุมแพ
ศกึษา อาจารย์ปรชีากร ภาชนะ โรงเรยีนบ้านแท่นวทิยา และ 
อาจารย์ชัชวาล นามปรีดา โรงเรียนนาจานศึกษา ทั้ง 3 
โรงเรียนจึงได้ร่วมกันจัดทำา โครงการมหัศจรรย์การคิด: 
การพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ SDM 
โดยนำาวธิกีารสอนโดยใช้กระบวนการ SDM ไปใช้ในโรงเรยีน
ของตน 

สำาหรับแนวทางการสอนแบบ Story and Diagram Method 
หรือ SDM เป็นการสอนกึง่นามธรรม กึ่งรูปธรรม ไม่ใช่มแีค่
ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ แต่จะมีรูปภาพ แผนภาพ มีเรื่องราว
ประกอบ ซึ่งธรรมชาติของเด็กจะชอบเรื่องราวในลักษณะนี้  
และจินตนาการตาม ซึ่งจะส่งผลให้ชอบคณิตศาสตร์โดย 
ไม่รู้ตัว 

“ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย”
An = a1+(n-1)d
คือสูตรเรียนคณิตศาสตรเ์บื้องต้นที่นักเรียนชั้น ม.5 จะเจอ
ทันทีที่เริ่มเรียนบทเรียนเรื่อง “ล�าดับและอนุกรม” แต่ที่
โรงเรียนนาจานศึกษา ในคาบแรกของลำาดับและอนุกรม
เด็กๆ กลับกำาลังนั่งฟังอาจารย์ชัชวาลย์เล่านิทานเรื่อง 
“มดแดงซูเปอร์ฮีโร่!”

“วายร้ายประจ�าเมอืงอย่างเจ้ามดคนัไฟ เป็นคูป่รบักบัเจ้า
มดแดงซเูปอร์ฮโีร่ ในระหว่างการต่อสู ้เม่ือเวลาผ่านไปถงึ
นาททีี ่1 พลงัของมดแดงจะลดลง 6 หน่วย เมือ่เวลาผ่าน
ไปถึงนาทีที่ 2 พลังของมดแดงจะลดลงอีก 6 หน่วย เมื่อ
เวลาผ่านไปถึงนาทีที่ 3 พลังของมดแดงจะลดลงอีก 6 
หน่วย เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นหากเจ้า
มดแดงต่อสู้กับเจ้ามดคันไฟ ถึงนาทีที่ 12 และนาทีที่ 26 
พลังของเขาจะลดลงเท่าใด ตามล�าดับ”

นี่คือขั้นตอนแรกในการเริ่มสอน
ด้วยกระบวนการ SDM ซึ่งครูจะน�า
นักเรียนเข้าสู่เรื่องราว มีตัวละคร 
มีเหตุการณ์จ�าลอง ซึ่งเปิดโอกาส
ให้พวกเขามีอิสระในการคิดตาม 
จนสามารถคิดหาค�าตอบออกมา 
หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
แล้วน�านิทานที่ครูเล่าไปท�าชิ้นงาน
เพื่อน�าเสนอหน้าชั้นเรียน เด็กๆ จึง
สนุกกับการเชื่อมโยงเรื่องราว 
ภาพวาด และตัวเลขเข้าด้วยกัน 
พร้อมๆ กับซึมซับเนื้อหาบทเรียน 
จดจ�าคณิตศาสตร์ในฐานะ
ประสบการณ์ในชีวิตจริงที่
จับต้องได้

เลขหมุนรอบตัวเรา
อาจารย์ปรีชากร ครูคณิตศาสตร์โรงเรียน
บ้านแท่นวิทยา เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงใน
ห้องเรียนของตนเองว่า เมือ่นกัเรยีนคุน้เคย
กบักระบวนการ SDM จนเข้าใจบทนิยามทาง
คณิตศาสตร์ในระดับหนึ่งแล้ว คุณครูก็เริ่ม
มอบหมายให้พวกเขาได้ลองสร้างสรรค์เรือ่ง
ราวของตัวเองดูบ้าง เพือ่สะท้อนความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาของนักเรียน

ที่โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เด็กๆ ชั้น ม.5 ต่าง
สนุกกบัการสร้างสรรค์เรือ่งราว ซึง่ส่วนใหญ่
จะอิงกับเรื่องใกล้ตัวที่ตนเองช่ืนชอบ หรือ 
สิ่งที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำาวัน

“พอเราใช้วิธีการ SDM แล้วรู้สึกว่าเด็กมี
ความสนใจเรยีนมากขึน้ เดก็เขาสนกุกบัการ
คิดเรื่อง บางคนชอบฟุตบอลก็เอาเรื่อง
จ�านวนการยงิประตขูองทมีทีเ่ขาชืน่ชอบมา
ผกูเป็นเรือ่งได้ แสดงว่าเขาสามารถเชือ่มโยง
คณิตศาสตร์เข้าไปหาตัวเอง และจะไม่รู้สึก
ว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เกินกว่าที่เขาจะ
เข้าใจ”



นายแพทย์สุภกร  
บัวสาย

แนวคิดการท�างาน:
ทำางานจากระดับปฎิบัติการ ด้วยการค้นหาองค์ความรู้ สู่การสร้างผลงานวิชาการ เพื่อผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และนโยบายระดับชาติ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู: 
โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้  ได้รับแนวคิดมาจาก องค์กรที่มีชื่อว่า Quality Education 
Fund ในประเทศฮ่องกง (http://www.qef.org.hk/) ที่เปิดโอกาสให้ครูได้ริเริ่มพัฒนางานของตน เป็น
โครงการนวัตกรรม โดย สสค. นำาแนวทางดังกล่าวมาสร้างเป็นโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ครูได้ลงมือ
สร้างโครงการนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของประเทศไทย  
โดยการให้โจทย์และคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ ศักยภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จริง วัดผลได้จริง  
ขณะเดียวกันก็มีการเสริมพลังให้กับครูที่ได้รับคัดเลือกโครงการ ด้วยการให้ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ในโจทย์หรือประเด็นของโครงการนั้นๆ มีการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการ 
รวมถึงสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู และมีเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการเพื่อจัดการความรู ้
ในระหว่างทางที่ทำาโครงการ จนโครงการสำาเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย
ตลอดระยะเวลา 6 ปี โครงการดงักล่าวได้สร้างครทูีม่คีวามสามารถในการสร้างนวตักรรมทีแ่ตกต่างกนั 
ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นใด หากเป็นระดับชั้นอนุบาล-
ประถมศึกษา นวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างลักษณะนิสัยให้กับเด็ก 
ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะเน้นนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้และทักษะในการคิด
วเิคราะห์ และสดุท้ายคือ กลุม่อาชวีศกึษา จะเน้นนวตักรรมทีส่ร้างในเรือ่งของทกัษะอาชพีและอปุนสิยั 
บทบาทในการสนับสนุนครู เด็ก และการปฏิรูปการศึกษา: 
สิ่งที่เราท�า ไม่ได้ไป “ตีกรอบครู” แต่เราสร้างโอกาสให้ครูได้มีอิสระในการคิด การสร้างนวัตกรรม
และเป็นเจ้าของงาน โดยเข้าไปหนุนเสริมจากภายนอก ทำาให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทที่เขาอยู่ วิธีแบบนี้จะท�าให้ครูแข็งแรงขึ้นใน 
ระยะยาว เกิดการตื่นตัวของครูตลอดเวลา ครูก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา เพราะ 
ไม่ต้องรอค�าสั่ง 
การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้อยากเห็นครูและเด็กเปลี่ยนแปลงอย่างไร: 
ครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความทุ่มเทเอาใจใส่ลูกศิษย์ ครูต้องรู้จักพัฒนาตัวเอง  
เปลี่ยนความสัมพันธ์ของครูกับศิษย์จากแนวดิ่งให้เป็นแนวราบ หากครูท�าได้แบบนี้ส่ิงที่เปลี่ยนแปลง
ไปสู่ตัวเด็กก็คือ เด็กมีความกล้าที่จะเข้าหา ไว้วางใจครูมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และอยากที่จะ
เรียนรู้มากขึ้น การเรียนก็จะดีขึ้นตามล�าดับ 

ผู้จัดการสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (สสค.)

ส่วนทีโ่รงเรยีนชมุแพศกึษา ซึง่ถอืเป็นฐานใหญ่ในการ 
นำากระบวนการ SDM ไปใช้ในชัน้เรยีนคณติศาสตร์ 
ก็พบว่า เด็กๆ สามารถแตกยอดความคิดออกไป
ได้อย่างอิสระ และสามารถหยิบเรื่องใกล้ตัวมาตั้ง
เป็นโจทย์ปัญหา ซึ่งเพื่อนๆ ทั้งห้องชื่นชอบ

 

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด
อาจารย์รุ่งนภา เล่าว่า “เราใช้เรื่องราวเป็นตัวดึง
ให้เดก็ๆ สนใจ ให้เขากลบัมามองวชิาคณิตศาสตร์
ใหม่ ท�าให้เขารักวิชานี้ได้ก่อน ถ้าเขามีใจให้กับมัน
แล้ว เขาจะเรียนรู้มันเองวันหลัง ไม่ว่าเราจะโยน
โจทย์แบบไหนไปให้เขา หรอืสอนด้วยวธิปีกต ิเขาก็
รับมันได้ เพราะเขาเข้าใจและสนุกกับมัน”

สำาหรบัเดก็ๆ ทีเ่คยบ่นและไม่ชอบคณติศาสตร์กป็รบั
เปลี่ยนวิธีคิดไปมาก

“เมื่อก่อนก็รู้สึกว่ามันยาก สูตรเยอะแยะ 
ท่องจ�ากันแทบไม่ไหว แต่อันนี้เหมือนกับ
ว่าเราได้ลงมือคิดและเขียนด้วยตนเอง 
ท�าด้วยตัวเอง เล่าในเรื่องที่เราชอบ
เราจะจ�าได”้

“ภูมิใจค่ะ เรียนแบบนี้ท�าให้เรามีอิสระ 
เราสามารถคิดโจทย์ของเราเองได”้
แม้คณติศาสตร์จะเป็นเรือ่งยาก เป็นเรือ่งของตวัเลข 
มีทฤษฎีและสมการที่ตายตัว แต่การสอนโดยใช้
กระบวนการ เรื่องราว และแผนภาพ หรือ SDM ก็
เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าใครๆ ก็เรียนคณิตศาสตร์ได้
อย่างเข้าใจ ... และไม่ยาก !!

ทุกวันนี้บรรยากาศในการ
เรียนของเด็กๆ เปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครนั่งหาว 
นอนหลับ หรือโดดเรียน  
แต่กลับมีรอยยิ้มและเสียง
หัวเราะลั่น เวลาที่เด็กๆ ได้คุย 
ได้ปรึกษา ได้ออกความคิด 
เสนอความเห็น หรือได้ยิน
เรื่องราวของเพื่อนๆ
ต่างกลุ่ม 


