
 

สื่อและนวัตกรรม 

ช่ือ  (สื่อหรือนวัตกรรม) เพลงหนวยการวัดกอน 

โดย  (ช่ือ-นามสกุล)   นางสาววชิราพร ภักคคุณพันธ 

โรงเรียน    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู(ศตวรรษท่ี 21) ในหนวยการเรียนรู  เร่ือง การวัด 

วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

ความสําคัญและความเปนมา  (โดยสรุป) 

ปจจุบันความตองการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนท่ีเปนกลุม Generation Z มีความ

เปล่ียนแปลงไปอยางมาก ครูตองเขาใจสังคม ส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป เขาใจคนรุนใหม ไมวาจะเปนคน

สนใจ ของผูเรียน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีผูเรียนสามารถรับรูขอมูล ขาวสารตางๆไดอยางงายและรวดเร็ว 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ผูเรียนจําเปนตองพัฒนาความรู

และทักษะตางๆเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ความรูความเขาใจในการเรียนนั้นยอมตองมีพื้นฐานจาก

การจํา การท่ี  ความคิดกับความจําเช่ือมโยงกันจะชวยใหผูเรียนมีความคิดเช่ือมโยงกวางขวาง คิดลึกซึ้ง ครูควร

ฝกนักเรียน ใหรูจักวิธีจํา ฝกทักษะการจําเพื่อใหมีท้ังความจําใชงานและความจําระยะยาวท่ีดี เพลงเปนส่ือท่ีดี

ประการหนึ่ง นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสาน เพลงยังชวยใหการจัดการเรียนการสอนท่ี

ผูเรียนจําเปนตองนําความรูความจําในเนื้อหามาประยุกตใชและสรางความเขาใจในการเรียนรูตางๆไดอีกดวย 

จากความจําเปนท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูและจดจําหนวยการวัดตางๆในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

จึงไดเลือกทํานองเพลงท่ีเปนท่ีรูจักในปจจุบัน มาปรับแตงสอดแทรกเนื้อหาในบทเร ี

ยน เรื่อง หนวยการวัด เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและจดจําหนวยการวัดท่ีสําคัญตางๆ และสรางใหเกิดความจํา

ระยะยาวท่ีดีเพื่อใหผูเรียนไดนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไป 

วิธีการใชสื่อ/กิจกรรมประกอบ (ถามี)/เง่ือนไขการใช 

1. ครูเช่ือมโยงความรูหนวยการวัดในชีวิตประจําวันวานักเรียน เคยใช หรือเคยพบเห็นหนวยการวัด

ตางๆอยางไรบาง 

2.ครูเสนอวิธีการจําหนวยการวัด โดยใชส่ือเพลงหนวยการวัดกอน 

3.ครูแบงกลุมนักเรียนใหฝกรองและใหแตละกลุมออกแบบMV ประกอบเพลงเพื่อทําคลิปวีดิโอสงเปน

การบาน 

4.จากนั้นครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเปล่ียนหนวยการวัด เพื่อใหนักเรียนนําความรูท่ีเรียนจากเพลง

หนวยการวัดกอน มาเปล่ียนหนวยตามท่ีกําหนดใหไดอยางถูกตอง 

เคร่ืองมือวัดผูเรียนหลังการใชสื่อ/ผลการเรียนรู 

 1. ผลงานของนักเรียน 

 2. ใบกิจกรรม 



 นักเรียนสามารถรองเพลงหนวยการวัดและจดจําเนื้อหาในบทเรียนและสามารถนําความรูท่ีไดมาปรับใช

ในการเปล่ียนหนวยการวัดได 

บทเรียนท่ีไดรับ/ขอคนพบท่ีสําคัญ 

 1.นักเรียนมีความสุข เพลิดเพลิน กับการเรียนรูโดยมีเพลงเปนส่ือ และเพลงชวยดึงดูดความสนใจ ทําให

นักเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 2.ส่ือการเรียนรูเพลงหนวยการวัดกอน เปนส่ือท่ีพัฒนาข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา เพื่อทบทวนและได

ทดสอบกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา นักเรียนยังจําจดเพลงหนวยการวัดได ซึ่งเปนส่ือ

นวัตกรรมท่ีชวยใหนักเรียนเกิดความรูท่ีคงทนและความจําระยะยาวไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               วิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน                        รหัสวิชา ค22101 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2560                                                                       จํานวน 1 คาบ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 การวัด                                                      เร่ือง  หนวยการวัด 

ผูสอน นางสาววชิราพร ภักคคุณพันธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุร ี

 

1. สาระท่ี 2 : การวัด 

2. มาตรฐานการเรียนรู  

มาตรฐาน ค 2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตองการวัดได  

มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง

คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูคางๆ ทางคณิตศาสตร และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร

กับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

3. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู  

1. เลือกใชหนวยการวัดในระบบตางๆเกี่ยวกับความยาว  พื้นท่ีและปริมาตรไดอยางเหมาะสม 

2. เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเช่ือมโยง

กับศาสตรอื่น ๆ ได 

4. สาระสําคัญ 

 การวัดความยาว 

 การวัดความยาวเปนการบอกระยะของส่ิงท่ีตองการทราบ ในการวัดควรใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ี

ตองการวัด มีหนวยท่ีเขาใจงาย และเครื่องมือตองไดมาตรฐาน เครื่องมือสําหรับวัดความยาวท่ีมีหนวยมาตรฐาน

มีหลายชนิด เชน ไมบรรทัด ไมเมตร สายวัด ตลับเมตร เปนตน 

 หนวยในการวัดความยาวมีการใชอยางแพรหลาย หนวยท่ีนิยมใชในปจจุบัน ไดแก หนวยความยาวใน

ระบบเมตริก หนวยความยาวในระบบอังกฤษ และหนวยความยาวในมาตราไทย 

5. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู : นักเรียนสามารถ  

1. เปรียบเทียบหนวยการวัดในระบบเดียวกันและตางระบบได  

2. จําหนวยการวัดท่ีสําคัญและเลือกใชหนวยการวัดท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัดได  

ดานทักษะ/กระบวนการ : นักเรียนสามารถ  

1. นําความรูเรื่องหนวยของการวัดความยาวและการวัดความยาวไปใชในการแกปญหา 

2. เช่ือมโยงความรูเรื่องการเปรียบเทียบหนวยการความยาวไปใชในชีวิตประจําวันได  

ดานคุณลักษณะ : นักเรียน  

1. มีความรับผิดชอบ  

 



2. มีความกระตือรือรนและใหความสนใจในกิจกรรมหนาช้ันเรียน  

6. สาระการเรียนรู 

ความเปนมาของการวัด 

 ในสมัยโบราณ บรรพบุรุษของเรายังไมมีเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดระยะทาง เวลา พื้นท่ี 

และปริมาตร การส่ือความหมายเกี่ยวกับการวัดของคนสมัยนั้นจึงอาศัยส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมท่ี

ทํากันเปนกิจวัตรเปนเครื่องมือในการบอกระยะทาง เวลา พื้นท่ี และปริมาตร ซึ่งเปนการส่ือความหมายเกี่ยวกับ

การวัดท่ีไดจากการสังเกตและการคาดคะเนอยางหยาบๆ ทําใหบางครั้งเกิดปญหาในการส่ือความหมายท่ีไม

ตรงกัน 

 การส่ือความหมายเกี่ยวกับการวัดไดมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตามยุคสมัย ทําใหเกิดหนวยการวัดและ

เครื่องมือท่ีใชวัดท่ีชัดเจนเพื่อส่ือความหมายไดตรงกันมากข้ึน ตอมาหนวยการวัดและเครื่องมือท่ีใชวัดไดพัฒนา

เรื่อยมาจนเปนมาตรฐานท่ีใชกันอยูในทุกวันนี้ 

การวัดความยาว 

 การวัดความยาวเปนการบอกระยะของส่ิงท่ีตองการทราบ ในการวัดควรใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ี

ตองการวัด มีหนวยท่ีเขาใจงาย และเครื่องมือตองไดมาตรฐาน เครื่องมือสําหรับวัดความยาวท่ีมีหนวยมาตรฐาน

มีหลายชนิด เชน ไมบรรทัด ไมเมตร สายวัด ตลับเมตร เปนตน 

 หนวยในการวัดความยาวมีการใชอยางแพรหลาย หนวยท่ีนิยมใชในปจจุบัน ไดแก หนวยความยาวใน

ระบบเมตริก หนวยความยาวในระบบอังกฤษ และหนวยความยาวในมาตราไทย 

 หนวยการวัดความยาวในระบบเมตริก 

      10 มิลลิเมตร      เทากับ     1      เซนติเมตร 

    100 เซนติเมตร     เทากับ     1      เมตร 

 1,000 เมตร         เทากับ     1      กิโลเมตร 

    หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ 

      12 นิ้ว         เทากับ     1           ฟุต 

        3  ฟุต         เทากับ     1     หลา 

 1,760 หลา         เทากับ     1      ไมล 

 หนวยการวัดความยาวในมาตราไทย 

      12 นิ้ว         เทากับ     1      คืบ 

        2 คืบ         เทากับ     1      ศอก 

        4 ศอก         เทากับ     1      วา 

      20 วา         เทากับ     1      เสน 

    400 เสน         เทากับ     1      โยชน 

             (กําหนดการเทียบ 1 วา เทากับ 2 เมตร) 

  หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)                                                                                                                         

           1 นิ้ว         เทากับ     2.54     เซนติเมตร 



    1 หลา         เทากับ     0.9144 เมตร 

    1 ไมล         เทากบั     1.6093 กิโลเมตร 

เพลงหนวยการวัด 

ทํานอง เคากอน: (UrboyTJ) 

อยากใหเธอชวยจํา จําหนวยการวัดกอน วา.... 

10 มิลลิเมตร ยาว 1 เซนติเมตร 

100 เซนติเมตร มันยาวแค 1 เมตร 

1,000 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร 

*ก็พอจะเขาใจวามันเยอะแนนอน 

ยาว 12 นิ้ว จํานะวา ฟุตเดียว (1 ฟุต) 

ก็ไมเคยสงสัยวา 3 ฟุต แค หลาเดียว (1 หลา) 

แตถาหากยังเหงา ใหทองวา 2 เมตร แค 1 วา 

อยากใหเธอชวยจํา จําหนวยการวัดกอน วา.... 

1 งาน มี 100 ตารางวา 

400 ตารางวา มีแค ไรเดียว (1 ไร) 

หรือ 4 งาน ก็ไรเดียว (1 ไร) เหมือนกัน (*) 

 

 

ตัวอยางท่ี 1 จงเลือกใชหนวยการวัดท่ีเหมาะสมในการวัดแตละขอตอไปนี้ 

1. ปจจุบันตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกสูงประมาณ 828 เมตร 

2. โทรทัศนขนาดของจอกวาง 50 นิ้ว 

3. บานเด็กชายนฤพลอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร 

4. เด็กชายประพนธสูง 160 เซนติเมตร 

5. เด็กหญิงทานตะวันหนัก  65 กิโลกรัม 

6. สระวายน้ํามีความกวาง 50 เมตร 

 

การเปลี่ยนหนวยความยาวในระบบเดียวกันและตางระบบกัน 

ตัวอยางท่ี 2 เนตรนภาสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบวาเนตรนภาสูงกี่เมตร 

วิธีทํา         เนื่องจาก 100 เซนติเมตร เทากับ 1 เมตร  

                     ดังนั้น แกวสูง 160 เซนติเมตร คิดเปน 60.1
100
160

=  เมตร  # 

ตัวอยางท่ี 3  ความกวางของรั้วบานเปน 1.05 กิโลเมตร ความกวางของรั้วบานคิดเปนกี่เมตร 

วิธีทํา           เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เทากับ 1,000 เมตร 

                    รั้วบานกวาง 1.05 กิโลเมตร 

                    ดังนั้น รั้วบานกวาง 050,1000,105.1 =×  เมตร  # 



ตัวอยางท่ี 4      เชือกยาว 9 หลา คิดเปนกี่นิ้ว  

วิธีทํา              เนื่องจาก 1 หลา เทากับ 3 ฟุต 

                     เชือก 9 หลา คิดเปน 2739 =×  ฟุต 

                     เนื่องจาก 1 ฟุต เทากับ 12 นิ้ว 

                     ดังนั้น เชือก 27 ฟุต คิดเปน 3241227 =×  นิว้  # 

ตัวอยางท่ี 5      เรือลําหนึ่งยาว 2.5 วา เรือลํานี้ยาวกี่เมตร  

วิธีทํา              เนื่องจาก 1 วา เทากบั 2 เมตร  

                     ดังนั้น เรือยาว 2.5 วา คิดเปน 525.2 =×  เมตร  #  

 

7. กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา 

1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความเปนมาของการวัดต้ังแตสมัยโบราณท่ียังไมมี

เครื่องมือวัดท่ีมาตรฐานในการวัดพรอมยกตัวอยางการส่ือความหมายเกี่ยวกับการวัด เชน การ

ส่ือความหมายเกี่ยวกับระยะทาง การส่ือความหมายเกี่ยวกับเวลา และการส่ือความหมาย

เกี่ยวกับปริมาณอื่นๆ 

2. ครูนําอภิปรายเพื่อนําเขาสูบทเรียน โดยครูกลาวถึงการวัดในสมัยโบราณเปนการการวัดท่ีได

จากการสังเกตและการคาดคะเนอยางหยาบๆเทานั้น ในปจจุบันมีการพัฒนาหนวยการวัดและ

เครื่องมือท่ีใชวัดมาเรื่อยๆจนเปนมาตรฐานสากล ซึ่งเราจะไดเรียนรูในคาบเรียนนี ้

ข้ันสอน 

1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหนวยการวัดความยาวตามมาตราไทยโบราณ ท่ีใช

อวัยวะในรางกายเปนเกณฑอางอิง เชน นิ้ว คืบ ศอก วา  เปนตน  

2. ครูใหนักเรียนบอกหนวยการวัดความยาวในระบบเมตริก  ระบบอังกฤษ และมาตราไทยท่ี

นักเรียนเคยรูจัก และยกตัวอยางท่ี 1 ซึ่งเปนตัวอยางการเลือกใชหนวยการวัดท่ีเหมาะสมใน

ประกอบ 

3. ครูช้ีแนะใหนักเรียนเห็นวาหนวยการวัดท่ีใชในปจจุบันมีมากหมาย ควรเลือกใชใหเหมาะสม

และตองมีการเปล่ียนหนวยการวัดและเปรียบเทียบความยาวท้ังในระบบเดียวกันและตางระบบ 

ดังนั้นนกัเรียนตองหาวิธีการท่ีจะชวยในการจดจําหนวยการวัดตางๆ ซึ่งวิธีการหนวยท่ีครู

นําเสนอในคาบนี้ เพลงหนวยการวัด 

4. ครูและรวมกันรองเพลงหนวยการวัด จากนั้นแบงนักเรียนออกเปนกลุมเพื่อใหนักเรียนฝกรอง

และรางเรื่องราวท่ีจะสรางสรรค MV ประกอบเพลง 

5. ครูเช่ือมโยงใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการจําหนวยการวัด โดยยกตัวอยางท่ี 2 ถึง

ตัวอยางท่ี 5 ท่ีแสดงการเปล่ียนหนวยการวัดและช้ีใหนักเรียนเห็นวาในการเปล่ียนหนวยจะตอง

ทราบขอมูลและความสัมพันธของหนวยการวัดกอนเพื่อนําขอมูลมาเทียบสัดสวนกัน 

 



ข้ันสรุป 

1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนหนวยการวัดความยาวและเพลงหนวยการวัดกอนท่ีไดเรียนมา

ท้ังหมดในคาบ 

2. ครูมอบหมายงานใหแตละกลุมสรางสรรคMVประกอบเพลงหนวยการวัด และสงหลังจากจบ

บทเรียน 

8. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู คณิตศาสตรพื้นฐาน เลม 1  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

2. ส่ือเพลงหนวยการวัด 

9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

สิ่งท่ีตองการวัดและประเมินผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑการวัดและประเมินผล 

ดานความรู : นักเรียนสามารถ  

1.เปรียบเทียบหนวยการวัดในระบบเดียวกัน

และตางระบบได  

 

การตอบ

คําถาม 

 

แบบฝกหัด 

 

ทําแบบฝกหัดไดถูกตองเกิน 

80% ของแบบฝกหัดท้ังหมด 

2.จําหนวยการวัดท่ีสําคัญและเลือกใชหนวย

การวัดท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัดได  

การตอบ

คําถาม 

การรอง

เพลง 

แบบฝกหัด ตอบคําถามถูกตองท้ังหมด

และรองเพลงหนวยการวัดได 

ดานทักษะ/กระบวนการ : นักเรียนสามารถ  

1.นําความรูเรื่องหนวยของการวัดความยาวและ

การวัดความยาวไปใชในการแกปญหา 

การตอบ

คําถาม 

แบบฝกหัด  ทําแบบฝกหัดไดถูกตองเกิน 

80% ของแบบฝกหัดท้ังหมด 

2.เช่ือมโยงความรูเรื่องการเปรียบเทียบ 

หนวยการความยาวไปใชในชีวิตประจําวันได  

การตอบ

คําถาม 

การสังเกต/

แบบฝกหัด  

ตอบคําถามไดถูกตองเกิน 

80%ของแบบฝกหัดท้ังหมด 

ดานคุณลักษณะ : นักเรียน  

1.มีความรับผิดชอบ  
การเขาช้ัน

เรียน 

การสังเกต นักเรียนทุกคนมีความ

รับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

2.มีความกระตือรือรนและใหความสนใจใน

กิจกรรมหนาช้ันเรียน  

การตอบ

คําถาม 

การรอง

เพลง 

การสังเกต ตอบคําถามหรือซักถามครู 

รองเพลงหนวยการวัดได 

 

 


	หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย

