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 The purpose of the research was to compare the ability in reading numbers and 
understanding the amount of numbers of mental retardation students before and after using sensory 
integration activities. The subjects were two early childhood mentally retarded children. The students, 
aged 5 and 6 years old, were studying in the Universal Foundation for Person with Disabilities, They 
were derived by purposive sampling. Method of the study was Small n Experimental Design. The 
experiment involved 18 sessions, with 40 minutes for each session, with a total for 4 weeks. The 
experimental procedures were devided into three phases: pre-experiment, during experiment and 
post-experiment. Instruments used to collect data were 1) sensory integration activity plans and     
2) tests regarding to the ability in reading numbers and understanding the amount of numbers. Data 
were analyzed for percentage. 
 The result found that the ability in reading numbers and understanding the amount of 
numbers of the mental retardation students after using sensory integration activities were higher than 
those before the treatment. 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคนตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขและจ านวนทั้งส้ิน  
ไม่วา่บุคคลนั้นจะปกติหรือมีความบกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ตาม เพราะตวัเลขมกัมีใหพ้บเห็นใน
การด าเนินชีวิตอยู่ทุกๆ วนั เช่น พบเห็นตวัเลขจากรถประจ าทาง เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ ป้ายราคา
สินคา้ บนหนา้ปัดนาฬิกา ตวัเลขท่ีปรากฏอยูบ่น เหรียญ ธนบตัร เป็นตน้ ดงันั้นจึงมีความส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ในการเรียนรู้เก่ียวกบัสญัลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิก และการรู้ค่าจ านวน โดยเฉพาะบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญายิ่งสมควรจะได้รับการเรียนการสอนเก่ียวกับส่ิงน้ีด้วย เพราะผูท่ี้
บกพร่องทางสติปัญญานั้นจ าเป็นตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นสังคมเดียวกนักบับุคคลทัว่ไปใหไ้ด ้และมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งพบเห็นและเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขในชีวิตประจ าวนัของตนเช่นเดียวกนัดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไดม้องเห็นความส าคญัในการสอนเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเก่ียวกบัการอ่าน
จ านวนและการรู้ค่าจ านวน ของตวัเลขฮินดูอารบิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ กุลยา ก่อสุวรรณ 
(2553 : 298) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ทกัษะทางคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษยทุ์กคน รวมทั้งบุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เน่ืองจากความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการน า
ความรู้ดา้นน้ีมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัจะช่วยให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งอิสระโดยท่ีครูจะ
เป็นผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการช่วยใหน้กัเรียนเหล่าน้ีเกิดทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็น เพ่ือ
สามารถด าเนินชีวิตและจดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้ในขณะเดียวกนัยงัสอดคลอ้งกบั 
ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 142) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เรียนทกัษะทางคณิตศาสตร์เช่นกนั เพราะถึงแมว้า่บุคคลกลุ่มน้ีจะมีความสามารถเรียนรู้ไดน้อ้ยมาก
แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีจ  าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากทักษะทางคณิตศาสตร์นั้ นจะเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนัของคนเราอยา่งมาก เช่น  ท่ีโรงเรียนจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะทางคณิตศาสตร์ในขณะท่ี
นกัเรียนเขา้แถวกต็อ้งเรียนรู้เก่ียวกบัการเรียงตามล าดบัสูงต ่า จ  านวนนกัเรียน เลขประจ าตวันกัเรียน 
เลขชั้นประจ าห้องเรียน หรือเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งซ้ือของในโรงเรียน นักเรียนก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองการใช้เงินในการซ้ือของ เร่ืองค่าตวัเลขของจ านวนเงินต่างๆ หรือในขณะท่ี
นกัเรียนตอ้งเดินทางไปกลบัดว้ยรถประจ าทางก็จะตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัหมายเลขประจ ารถสายต่างๆ 
หรือเม่ือตอ้งไปฝากเงิน ถอนเงิน การจ าเบอร์โทรศพัท ์การดูเวลา ซ่ึงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ี
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ไดก้ล่าวมาแลว้นั้นนกัเรียนจ าเป็นจะตอ้งมีพ้ืนฐานเก่ียวกบัการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนดว้ยกนั
ทั้ งส้ิน ดงันั้นจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา เพราะการไดเ้รียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั จะท า
ให้สามารถปฏิบัติตนในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ชีวิตก็จะอยู่ในชุมชนได้อย่าง    
ปกติสุข  
 เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และมีปัญหาในการเรียนรู้ ควรไดรั้บการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัระดบัสติปัญญาและความบกพร่อง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของ กลุยา ก่อสุวรรณ (2553 : 55) ท่ีว่า ความบกพร่องทางสติปัญญาสะทอ้นถึงปัญหาในการเรียนรู้
และการใชท้กัษะในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้จ ากดัของสติปัญญาดา้นความคิด การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและทกัษะทางสังคม ซ่ึงผูท่ี้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานั้นตอ้งมีระดบัสติปัญญา 
(Intelligence Quotient หรือ IQ) ท่ีทดสอบดว้ยแบบทดสอบมาตรฐานเท่ากบัหรือต ่ากว่า 70-75 
โดยทัว่ไปแลว้การจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัเด็กแต่ละคนนั้น ครูควรพิจารณาจากความสามารถ
ของเดก็ เช่น เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็นอ้ยควรไดรั้บการสอนท่ีเนน้ความรู้ทาง
วิชาการ และให้เด็กได้เรียนในชั้นเรียนเรียนรวมกับเด็กปกติ ส่วนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัท่ีรุนแรงข้ึนควรเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะการใชชี้วิตในชุมชนและ
ทกัษะอาชีพ อย่างไรก็ตาม เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่ว่าระดบัใด เด็กจ าเป็นตอ้งรู้
ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะการใชชี้วิตในชุมชน และ ทกัษะอาชีพดว้ย ทุก
คนแต่ละระดบัและปริมาณของเน้ือหานั้นควรเหมาะสมกบัสามารถของแต่ละคน  

 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรเนน้
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสาทสัมผสั โดยการเรียนรู้ท่ีผ่านประสาทสัมผสัโดยตรง เช่น การมอง 
การได้ยิน และการสัมผสั จะช่วยให้เด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมแลว้
เช่ือมโยงใหเ้ดก็ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นส าหรับการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัจึงสร้าง
กิจกรรมประสาทสัมผสั ดา้นการมอง การไดย้ิน และการสัมผสั ข้ึนมาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและ
เน้ือหานั้นๆ ซ่ึงจะท าใหเ้ดก็ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนไดดี้ยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ วฒันา ปุญญฤทธ์ิ (2545 : 9) ท่ีว่าการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั 
เป็นวิธีการท่ีน าสู่การรับรู้โลกภายนอกรวมทั้งความรู้สึกต่างๆ การใชป้ระสาทสัมผสัจึงเป็นวิธีการ
สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั กล่าวไดว้่า ระบบประสาทสัมผสัเป็นวิธีการเรียนรู้แบบอตัโนมติั
ตามธรรมชาติของมนุษย ์อวยัวะรับสัมผสัของมนุษยไ์ดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวสัมผสั การใช้
ประสาทสมัผสัในการรับขอ้มลูจะเกิดไปควบคู่พร้อมกนัและสะสมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน จากนั้นจึง



3 

 

ค่อยๆเปล่ียนไปสู่การเขา้ใจ การรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงการใชป้ระสาทสัมผสัเป็นการรับรู้ขอ้มูล
แลว้ ขอ้มูลเหล่านั้นยงัไปบูรณการท าใหเ้กิดความคิด ความเขา้ใจ และความรู้สึกควบคู่กนัไป ทั้งน้ี 
เดก็จะเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจากการใชป้ระสาทสมัผสัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เด็กจึงเกิดการพฒันาทั้ง
ทางสติปัญญาและทางจิตใจควบคู่กนัไป และยงัสอดคลอ้งกบั ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 66 – 144) ท่ี
กล่าวไวว้า่ในการกระตุน้พฒันาการของการศึกษาในระดบัปฐมวยันั้นควรไดรั้บการกระตุน้การรับรู้
ทางประสาทสัมผสั และยงัเป็นส่ิงส าคญัต่อเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างมาก โดยเม่ือ
ใส่ขอ้มูลทางระบบประสาทสัมผสัเขา้ไป จะกระตุน้ให้สมองรับรู้ค าสั่งท าให้สมองพฒันา ดงันั้น 
การกระตุน้ทางระบบประสาทสัมผสั จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อพฒันาการของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงแนวทางการสอนทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีจะตอ้งเขา้ใจและรู้ค่าจ านวนจึง
ควรจดักิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการใชก้ารรับรู้ทางประสาท
สัมผสัเป็นส าคญั จากแนวคิดดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัแนวทางพฒันาการสอนในคร้ังน้ี โดยใชก้ารจดั
กิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทสัมผสัของผูเ้รียน อนัไดแ้ก่ การมอง การไดย้ิน และการสัมผสั เป็น
หลกัส าคญั เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัสามารถอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนฮินดูอารบิก ตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 จากประสบการณ์ของผู ้วิจัย ท่ีได้ท างานทางด้านการศึกษาพิเศษเป็นระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี พบว่าตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 2 คน อาย ุ5 และ6 ขวบ โดยไดรั้บการตรวจวินิจฉยัจากคณะแพทยศิ์ริราช สาขาวิชาเวชพนัธุ
ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจเป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีความผิดปกติแบบดาวน์ ซินโดรม 
มีระดบัพฒันาการ(Developmental Quotient, DQ)มีคะแนนเท่ากบั 60 และ 65 ตามล าดบั อยู่ใน
ระดบับกพร่องทางสติปัญญาเลก็นอ้ย ท่ีก าลงัศึกษาอยูมู่ลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เด็กปฐมวยัมีปัญหา
ทางดา้นคณิตศาสตร์ ในเร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวน โดยเด็กปฐมวยัท่ีใชเ้ป็นตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ี ยงัไม่สามารถอ่าน หรือช้ีบอก และจดจ าสญัลกัษณ์ฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 
ได ้อีกทั้งยงัไม่สามารถรู้ค่าจ านวนของตวัเลขแต่ละตวัได ้ทั้งน้ีถา้เด็กปฐมวยัยงัไม่สามารถเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเหล่าน้ีได ้ซ่ึงจะเป็นปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป รวมทั้งเร่ือง
คณิตศาสตร์เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตของเดก็ปฐมวยัในทุกๆ สถานการณ์รอบตวั และ
เม่ือเดก็ตอ้งเขา้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนเรียนร่วม ก็จ  าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานทางดา้นคณิตศาสตร์เหล่าน้ี 
เช่น การซ้ือของในโรงเรียน เลขประจ าตวันกัเรียน เลขชั้นประจ าหอ้งเรียน การดูเวลา การเรียนใน
เน้ือหาวิชาต่างๆ เป็นตน้  

 จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบว่าเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีได้
น ามาศึกษาในคร้ังน้ี มีความยากล าบากในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่า
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จ านวน  ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างกิจกรรมดา้นประสาทสมัผสั เพ่ือใหเ้ด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้จากรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม จนกระทัง่เช่ือมโยงเก่ียวกบัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้และยงัสามารถดึงดูด
ความสนใจใหก้บัเด็กปฐมวยัอีกดว้ย ทั้งน้ีผูว้ิจยัเนน้การใชป้ระสาทสัมผสัทางดา้น การมอง การได้
ยิน การสัมผสั เป็นหลกัส าคญั โดยกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีดงัน้ี กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์ เป็น
กิจกรรมท่ีเน้นระบบประสาทสัมผัสด้านการมอง การได้ยิน และการสัมผัส โดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นส่ือใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสญัลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 
9 กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการไดย้ิน และการสัมผสั โดย
ใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองดนตรี บตัรตวัเลข เป็นส่ือให้เด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดู  
อารบิกตั้ งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน กิจกรรมท่ี 3 ลองนับดู เป็นกิจกรรมท่ีเน้นระบบ
ประสาทดา้นการมอง และการสัมผสั โดยใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ บัตรตวัเลข เป็นส่ือให้เด็ก
ปฐมวยัได้เรียนรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์ตัวเลขฮินดูอารบิกตั้ งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน 
กิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชยั เป็นกิจกรรมท่ีเน้นระบบประสาทดา้นการมอง และการสัมผสั โดยใชบ้ตัร
ภาพ ช่องตารางตวัเลข เป็นส่ือให้เด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ 
เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน อีกทั้งส่ิงเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีจะสามารถตอบสนองความสนใจของ
เดก็ปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งดี และการกระตุน้การรับรู้ทางประสาทสัมผสัยงัเป็นส่ิงส าคญัต่อเด็กปฐมวยั
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอยา่งมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจสร้างข้ึนมาเพื่อพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวน ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาใหส้ามารถพฒันาเร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป  

 
ค าถามการวิจัย 

 หลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามี
ความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนสูงข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลงัใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสมัผสั 
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สมมติฐานการวิจัย 
 หลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มี
ความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนไดสู้งข้ึนกว่าก่อนการใชกิ้จกรรมดา้นประสาท
สมัผสั  
 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา  
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small n Design) ของเด็กปฐมวยัท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 2 คน อาย ุ5 และ 6 ขวบ โดยผ่านการประเมินจากคณะแพทย ์
ศิริราช สาขาวิชาเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจพบว่า เป็นเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความผิดปกติแบบดาวน์ ซินโดรม มีผลการตรวจระดบัพฒันาการ (Developmental Quotient, DQ) 
มีคะแนนเท่ากบั 60 และ 65 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบับกพร่องทางสติปัญญาเลก็นอ้ย เด็กปฐมวยัท่ี
ใชเ้ป็นตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีก าลงัศึกษาอยู่ท่ี ศูนยพ์ฒันาเด็กพิการบา้นยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อ     
คนพิการ กรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัญหาทางดา้นคณิตศาสตร์ ในเร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่า
จ านวนโดยยงัไม่สามารถบอกสัญลกัษณ์ของตวัเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 และยงัไม่
สามารถรู้ค่าจ านวนของตวัเลขได ้

 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  ตวัแปรตน้ คือ กิจกรรมดา้นประสาทสมัผสั 
  ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา จ านวน 2 คน ซ่ึงมีอายุ 5 และ 6 ขวบ โดยผ่านการประเมินจากคณะแพทยศิ์ริราช 
สาขาวิชาเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจพบว่า เป็นเด็กปฐมวยัดาวน์         
ซินโดรม มีผลการตรวจระดบัพฒันาการ (Developmental Quotient, DQ) มีคะแนนเท่ากบั 60 และ 
65 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบับกพร่องทางสติปัญญาเลก็นอ้ย นกัเรียนท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษา
คร้ังน้ีก าลงัศึกษาอยู่ท่ี ศูนยพ์ฒันาเด็กพิการบา้นยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษามีปัญหาทางดา้นคณิตศาสตร์ ในเร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนโดยยงั
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ไม่สามารถบอกสัญลกัษณ์ของตัวเลขฮินดูอารบิก ตั้ งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 และยงัไม่สามารถรู้ค่า
จ านวนของตวัเลขได ้

 2.ความสามารถในการอ่านจ านวน หมายถึง การท่ี เด็กปฐมวัยสามารถบอกถึง
สัญลกัษณ์ของตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงวดัจากคะแนนในการท า
แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 3. ความสามารถในการรู้ค่าจ านวน หมายถึง การท่ีเด็กปฐมวยัสามารถบอกค่าจ านวน
ของตัวเลขฮินดูอารบิกตั้ งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ได้อย่างถูกต้องซ่ึง ว ัดจากคะแนนในการท า
แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 4. กิจกรรมดา้นประสาทสัมผสั หมายถึง กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อให้เด็กปฐมวยั
สามารถบอกถึงสญัลกัษณ์ของตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถ
บอกค่าจ านวนของตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยใชกิ้จกรรมท่ีเน้น
การใชป้ระสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยั อนัไดแ้ก่ การมอง การไดย้ิน และการสัมผสัเป็นหลกัส าคญั
โดยกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี  

กิจกรรมท่ี 1 นิว้มหัศจรรย์ เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทสมัผสัดา้นการมอง  
การได้ยิน และการสัมผสั โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ือให้เด็กปฐมวยัได้เรียนรู้เก่ียวกับ
สญัลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9  

กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการไดย้นิ และ 
การสัมผัส โดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองดนตรี บัตรตัวเลข เป็นส่ือให้เด็กปฐมวยัได้เรียนรู้เก่ียวกับ
สญัลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน  

กิจกรรมท่ี 3 ลองนับดู เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการมอง และการ 
สัมผสั โดยใชอุ้ปกรณ์ของเล่นต่างๆ บตัรตวัเลข เป็นส่ือให้เด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์
ตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน 

กิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชัย เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการมอง และการ 
สัมผสั โดยใชบ้ตัรภาพ ช่องตารางตวัเลข เป็นส่ือใหเ้ด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ตวัเลข
ฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ได้กิจกรรมด้านประสาทสัมผสัท่ีสามารถน าไปพฒันาความสามารถด้านการอ่าน
จ านวนและรู้ค่าจ านวนของเดก็ปฐมวยัท่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดน้ าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 1.1 ความหมายของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
 1.3 ระดบัความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 

1.4 การจดัการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์ 
  2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์  
  2.2 การเรียนรู้เร่ืองการรู้ค่าจ านวนและตวัเลข 

2.3 ทกัษะคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  2.4 ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  2.5 หลกัการสอนคณิตศาสตร์ในเดก็ปฐมวยั 
  2.6 การสอนและการจดักิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

 3. เอกสาร แนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชป้ระสาทสมัผสั 
 3.1 ความหมายของอวยัวะรับสมัผสั 

3.2 ความหมายการรับรู้ของอวยัวะรับสมัผสั 
3.3 การรู้สึกและการรับรู้  
3.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)  

  3.5 ความส าคัญของการกระตุ้นการรับรู้ความรู้สึกและประสาทสัมผสัต่อเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  3.6 การใชป้ระสาทสมัผสัในเดก็ปฐมวยั 

 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวิจยัในประเทศ 
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  4.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 

1. เอกสารที่เกีย่วข้องกบัเด็กปฐมวัยทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อ

เป็นแนวทางในการท าวิจยัเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดงัน้ี 
1.1 ความหมายของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาไวด้งัน้ี  

 องค์การอนามยัโลก ไดนิ้ยามภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาตามการจดัประเภท
ของ ICD (International Classification of Disease) ว่าหมายถึง ภาวะท่ีสมองหยดุพฒันาการหรือ
พฒันาไดไ้ม่สมบูรณ์ ท าใหเ้ดก็มีความบกพร่องของทกัษะต่างๆ ในระยะพฒันาการ จึงส่งผลกระทบ
ต่อระดบัเชาวน์ปัญญาทุกๆดา้น เช่น ความสามารถทางดา้นสติปัญญา ภาษา การเคล่ือนไหว และ
ทกัษะทางสงัคม ทั้งมีความบกพร่องในเร่ืองการปรับตวัและอาจจะมีหรือไม่มีความผิดปกติทางกาย
หรือทางจิตร่วมดว้ย (ศรียา นิยมธรรม, 2542 : 222) 

 สมาพนัธ์อเมริกนัเก่ียวกบับุคคลปัญญาอ่อน (American Association on Mental 
Retardation : AAMR) ให้ความหมายไวว้่าความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึง ภาวะท่ีมีความ
จ ากดัเกิดข้ึนและมีผลต่อการปฏิบติังาน กล่าวคือ จะมีความสามารถทาง สติปัญญาต ่ากว่าปกติ 
ปรากฏร่วมกบัความจ ากดัทางทกัษะดา้นการปรับตวัอยา่งนอ้ย 2 ดา้น ทั้งน้ี ตอ้งมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาก่อนอาย ุ18 ปี (ศรียา นิยมธรรม, 2542 : 222) 

 ผดุง อารยะวิญญู (2537 : 39) ไดใ้ห้ความหมายของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาว่าหมายถึง บุคคลท่ีมีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไป เ ม่ือวัดสติปัญญาโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานแลว้ ปรากฏว่ามีสติปัญญาต ่ากว่าบุคคลปกติทัว่ไปเม่ือสังเกตจากพฤติกรรม
จะพบวา่ บุคคลประเภทน้ีมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบุคคลปกติทัว่ไปในวยัเดียวกนั  

 คลิฟฟ์ และ แพทติเชีย (Cliff and Patricia อา้งถึงใน โสภร วงศส์วรรค์, และคณะ 2550 
: 29) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึง ภาวะพฒันาการของสมอง
หยดุชะงกัหรือเจริญเติบโตไดไ้ม่เตม็ท่ี  ท าใหมี้ขีดจ ากดัทางดา้นความสามารถทางสติปัญญามีระดบั
เชาวน์ปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกดา้น ทั้ งทางดา้นการเรียนและทกัษะการปรับตัวให้
สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนัตามสภาพ แวดลอ้มของสังคม อาจจะปรากฏความผิดปกติทาง
จิตร่วมดว้ยหรือไม่กไ็ด ้ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏก่อนอาย ุ18 ปี 
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       จากความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึง เด็กปฐมวยัท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่ากว่าเด็กปกติ
เม่ือวดัสติปัญญาโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน โดยจะมีพฒันาการ และการเรียนรู้ชา้กว่าเด็กปกติ
ทั่วไปในวยัเดียวกัน มีขีดจ ากัดทางด้านความสามารถทางสติปัญญาทุกด้าน โดยต้องมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาปรากฏก่อนอายุ 18 ปี โดยตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 2 คน อาย ุ5 และ 6 ขวบ โดยผ่านการประเมินจาก
คณะแพทยศิ์ริราช สาขาวิชาเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจพบว่า เป็นเด็ก
ปฐมวยัดาวน์ ซินโดรม มีผลการตรวจระดบัพฒันาการ (Developmental Quotient, DQ) มีคะแนน
เท่ากบั 60 และ 65 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบับกพร่องทางสติปัญญาเลก็นอ้ย 

 
1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกิดจากปัจจยัหลายประการ แต่โดยทัว่ไปแลว้ สาเหตุของ
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ ความผิดปกติดา้นพนัธุกรรมและ
กลุ่มท่ีสองคือ ความผิดปกติดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มโดยมีรายละเอียดดงัน้ี (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553: 
59-63) 
 กลุ่มท่ี 1 ความผิดปกติดา้นพนัธุกรรม 
 โดยทัว่ไปแลว้ปัญหามกัเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ ความผิดปกติท่ียีน (Gene) เช่น 
โครโมโซม และการถ่ายทอดจากกรรมพนัธ์ุ ทั้งน้ี กุมารแพทยห์รือนกัการศึกษาในอดีตสันนิษฐาน
ว่า เด็กท่ีมีความผิดปกติจากพนัธุกรรมตอ้งเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง
เท่านั้น แต่ภายหลงัพบว่าข้อสันนิษฐานน้ีไม่ได้เป็นจริงเสมอไป เน่ืองจากความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีมีสาเหตุมาจากพนัธุกรรม มีทั้งระดบัเลก็นอ้ย ปานกลาง และรุนแรง ภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีเกิดจากสาเหตุทางพนัธุกรรมท่ีพบเห็นไดค่้อนขา้งบ่อยไดแ้ก่  
 1. ดาวน์ ซินโดรม (Down Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซม คู่ท่ี 21 มีโครโมโซม
เกินมาหน่ึงตวั คือ แทนท่ีจะมีโครโมโซม 2 ตวัเหมือนคู่อ่ืน แต่คู่น้ีกลบัมี 3 ตวั พนัธุกรรมเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหโ้ครโมโซมผิดปกติ ลกัษณะของเด็กดาวน์ซินโดรมท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ หนงัตา
บนหนากว่าปกติท าให้หางตามีลกัษณะเฉียงข้ึน รูปร่างเต้ีย กลา้มเน้ืออ่อนปวกเปียก ขอ้ต่อมีความ
ยดืหยุน่มาก ช่องปากเลก็เป็นผลท าใหล้ิ้นยืน่ออกมา ฝ่ามือสั้นและกวา้ง น้ิวมือป้อมสั้น  
 2. ภาวะพีเคย ูหรือ ฟีนิลคีโตนยเูรีย (Phenylketonuria หรือ PKU) เป็นความผิดปกติ
อย่างหน่ึงของระดับการเผาผลาญในร่างกายคือ ร่างกายของคนท่ีมีภาวะน้ีไม่สามารถเปล่ียน
สารอาหารท่ีเรียกว่า    ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) ท่ีเป็นโปรตีนในเน้ือสัตวใ์ห้เป็นไทโรซีน 
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(Tyrosine)ได้ การท่ีร่างกายสะสมฟีนิลอะลานีนไวป้ริมาณมากส่งผลให้พฒันาการทางสมอง
ผิดปกติ แพทยจึ์งแนะน าใหผู้ท่ี้มีภาวะ พีเคยงูดรับประทานเน้ือสตัวทุ์กชนิดอยา่งเด็ดขาดโดยเฉพาะ
เด็กเล็ก เน้ือจากหากเด็กเคยไดรั้บการช่วยเหลือยงัคงรับประทานเน้ือสัตวต่์อไปจะมีความเส่ียงต่อ
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ ปัญหาพฤติกรรมส่วนอีกประการหน่ึงคือ ทารกท่ีมีภาวะพีเคยท่ีู
ไม่มีการควบคุมอาหารโปรตีนจากเน้ือสตัวป์ระมาณร้อยละ 90 มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและมี
ปัญหาโรคหวัใจดว้ย  
 3. วิลเลียมส์ ซินโดรม (Williams Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซมคู่ท่ี 7 ผิดปกติ
หรือหายไป ลกัษณะของเด็กกลุ่มน้ีคือ จมูกเชิดเล็กน้อย ดั้ งจมูกแบน ตาบวม หูรูปไข่ คางเล็ก 
ปากกวา้ง และริมฝีปากล่างอ่ิมเต็ม เด็กวิลเลียมส์ ซินโดรม มีพฒันาการและการเจริญเติบโตล่าชา้ 
คือ มีระดบัสติปัญญาในช่วง 40-100 หรือมีค่าเฉล่ียประมาณ 60  
 กลุ่มท่ี 2 ความผิดปกติดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
 พบว่า ความยากจนมกัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
เล็กน้อย เน่ืองจากพ่อแม่ฐานะยากจน มกัเล้ียงดูไม่เหมาะสม เช่น ไม่ไดใ้ห้ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ ประกอบกบัอาหารท่ีรับท่ีรับประทานไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต และสารอาหารไม่
เพียงพอท าให้สมองของเด็กไม่พฒันาเท่าท่ีควร นอกเหนือจากความยากจนแลว้ ยงัมีปัจจยัทาง
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาไดแ้ก่  
 1. การติดเช้ือ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็นอ้ยหลายชนิดเกิดจากแม่ติดเช้ือ
ในช่วงตั้ งครรภ์ เช่น หัดเยอรมนัท่ีส่งผลให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตั้ งแต่ระดบัน้อยถึง
รุนแรง เด็กท่ีมีศีรษะเล็ก (Microcephaly) ก็มีสาเหตุมาจากมารดาติดเช้ือระหว่างตั้งครรภ ์รวมถึง
ภาวะตวัเหลือง (Kernicterus) เกิดจาก Rh Factor ของพ่อและแม่ไม่เขา้กนัท าใหเ้มด็เลือดแดงของ
ทารกถูกท าลายตั้งแต่อยูใ่นครรภส่์งผลใหส้มองเด็กบกพร่อง นอกจากน้ี การไดรั้บสารพิษ ยา และ
ความผิดปกติของเอ็นไซมต่์างๆลว้นเป็นปัจจยัใหเ้กิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได ้ส่วนเด็กท่ีมี
ไขสู้งจนเกิดอาการชกับ่อยๆ กมี็โอกาสเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจนอนัส่งผลท าใหส้มองถูกท าลาย
จนเกิดความบกพร่องทางสติปัญญาไดเ้ช่นกนั ยิ่งเด็กชักมากเท่าไรสมองจะยิ่งถูกท าลายมากข้ึน
เท่านั้น แต่ถึงแมเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็นอ้ยอาจมีความผิดปกติในดา้นต่างๆ
ร่วมดว้ยได ้แต่ในทางกลบักนัไม่ไดห้มายความว่า เด็กท่ีมีความผิดปกติเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเสมอไป 
 2. การใช้สารเสพติด สารทุกอย่างท่ีแม่รับเข้าสู่ ร่างกายของตน ไม่ว่าด้วยการ
รับประทาน การสูดดม หรือการฉีดก็ตาม เด็กท่ีอยู่ในครรภจ์ะซึมซบัส่ิงเหล่าน้ีเขา้ไปดว้ย สุขภาพ
ของแม่ขณะตั้งครรภเ์ป็นตวับ่งช้ีสุขภาพและระดบัสติปัญญาของเดก็ไดค่้อนขา้งชดัเจน แอลกอฮอล ์
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และสารเสพติด เช่น เฮโรอีน โคเคน หรือควนับุหร่ี แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ท าอนัตรายต่อเด็กทารกได ้
เน่ืองจากสารเหล่าน้ีจะเขา้ไปท าลายระบบประสาทของทารกในครรภ ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะ 3 
เดือนแรกของการตั้งครรภ ์ 
 3. สารพิษ ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัมีสารพิษปะปนอยูม่ากมาย สารเหล่าน้ีมีส่วนท าลาย
สมองทั้งส้ิน เช่น การไดรั้บสารตะกัว่ ปรอท ไม่ว่าดว้ยการสูดดม การรับประทาน หรือการสัมผสั
ทางผิวหนัง เม่ือสารพิษเหล่าน้ีถูกดูดซับเข้าไปในร่างกายแลว้ จะไปท าลายเน้ือเยื่อของระบบ
ประสาทส่วนกลาง เด็กท่ีไดรั้บสารพิษเหล่าน้ี จะมีปัญหาทางการเรียน พิษจากสารตะกัว่ท าใหเ้ด็ก
เกิดอาการงุ่มง่าม ซุ่มซ่าม วอกแวกง่าย รวมถึงมีปัญหาเร่ืองสมาธิและช่วงความสนใจสั้น 
 4. อาหาร อาหารท่ีมีประโยชน์และถูกสุขอนามยัเป็นส่ิงส าคญัต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเด็ก อาหารมีความส าคญัต่อเด็กตั้งแต่อยูใ่นครรภแ์ละหลงัคลอด การขาดสารอาหาร
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเดก็อยา่งมาก ทั้งทางร่างกายและสมอง ส่งผลใหเ้ดก็มีพฒันาการ
ล่าชา้และมีปัญหาพฤติกรรมดว้ย 
 5. การถกูทอดท้ิง เดก็ท่ีถกูทอดท้ิงหรือไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ท่ีเหมาะสม ท าใหเ้ด็ก
ขาดการกระตุน้และขาดประสบการณ์ทางสงัคม ท าใหเ้ดก็มีพฒันาการล่าชา้ ส่วนใหญ่มกัเกิดในเด็ก
ครอบครัวยากจน และครอบครัวท่ีพ่อแม่ท้ิงให้เด็กอยู่กบัปู่ ย่าตายายหรือพ่ีเล้ียงโดยไม่ไดรั้บการ
สอน หรือไม่ไดท้  ากิจกรรมท่ีใหเ้ดก็เรียนรู้เหมาะสมกบัวยั เดก็เหล่าน้ีมกัเขา้โรงเรียนชา้ หรือบางคน
อาจไม่ไดรั้บการศึกษาเลย  
 
1.3 ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญา 
 AAMR (American Association on Mental Retardation, 1992, อา้งถึงใน กุลยา ก่อ
สุวรรณ, 2553 : 54) ไดแ้บ่งระดบัความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตามค านิยามปี ค.ศ. 
1992 ตามระดบัสติปัญญา (IQ) และระดบัการช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ระดบัความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาโดยแบ่งตามระดบัสติปัญญา (IQ) 
ไดแ้ก่ 
 1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็นอ้ย หมายถึง สติปัญญาระดบั 50-70  
 2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง หมายถึง สติปัญญาระดบั 35-49 
 3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง หมายถึง สติปัญญาระดบั 20-34 
 4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก หมายถึง ระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ 20 
 ระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาโดยแบ่งตามระดับของการ
ช่วยเหลือไดแ้ก่  
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 1. การช่วยเหลือเป็นคร้ังคราว (Intermittent) หมายถึง ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ
เท่านั้นคือ บุคคลนั้นไม่ตอ้งการความช่วยเหลือในสถานการณ์ปกติ หรืออาจตอ้งการความช่วยเหลือ
เพียงระยะสั้ นๆ ในช่วงฉุกเฉินในชีวิต ซ่ึงความช่วยเหลือในช่วงเหล่าน้ีอาจมากหรือน้อยตาม
ความจ าเป็น 
 2. การช่วยเหลือท่ีจ  ากดั (Limited) หมายถึง การช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาอนั
จ ากดั ซ่ึงแตกต่างจากการช่วยเหลือแบบเป็นคร้ังคราว เช่น ช่วงเวลาท่ีบุคลากรอาจใหก้ารฝึกอบรม
ในระยะหน่ึงหรือการช่วยเหลือในระยะการถ่ายโอนจากชีวิตในโรงเรียนสู่ชีวิตวยัผูใ้หญ่ เป็นตน้ 
 3. การช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง (Extensive) หมายถึง การช่วยเหลือท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า
ทุกวนั และในส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ เช่น ท่ีบา้น หรือท่ีโรงเรียนแบบไม่จ ากดัเวลา หรือการช่วยเหลือ
การใชชี้วิตในบา้นในระยะยาว 
 4. การช่วยเหลือรอบดา้น (Pervasive) หมายถึงการช่วยเหลือท่ีจ  าเป็นในส่ิงแวดลอ้มทุก
แห่ง เพ่ือใหบุ้คคลนั้นสามารถยงัชีพได ้ 
 
1.4 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 เดก็ท่ีอยูใ่นข่ายภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระดบัเรียนได ้มกัถกูส่งไปรับการเตรียม
ความพร้อมก่อน บริการทางการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กกลุ่มน้ีมีหลายแบบ ตั้งแต่การเรียนร่วมใน
โรงเรียนปกติโดยอยู่ในชั้นเรียนเฉพาะแต่มีการเรียนร่วมทางกิจกรรมทางสังคม หัวใจส าคญัหลงั
การคดัแยกวินิจฉยัแลว้ ก็คือการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซ่ึงครูการศึกษาพิเศษจะตอ้งเป็นผู ้
รวบรวมขอ้มลูท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัเดก็เพ่ือใหเ้ดก็ไดรั้บประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากเดก็ท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา มีปัญหาหลายดา้น จึงจ าเป็นตอ้งมีนกัวิชาการหลายสาขามาท างานร่วมกนั แผนการ
ศึกษาท่ีจดัน้ีจะตอ้งให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นท่ีจะช่วยให้เด็กไดเ้รียนเต็มความสามารถ 
แผนเหล่าน้ีผูป้กครองตอ้งรับทราบและจะตอ้งระบุระดบัความสามารถของเดก็ในดา้นต่างๆ ไว ้เช่น 
ดา้นสงัคม การรับรู้ การช่วยเหลือตนเอง อารมณ์ เป็นตน้ 

 ส าหรับหลกัสูตรท่ีใชใ้นโรงเรียน เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถเรียน
วิชาการต่างๆไดเ้ท่ากบัเด็กปกติ ในเวลาท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั และเน้ือหาบางอย่างก็อาจยาก
เกินไป จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับหลกัสูตรให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ เช่น เด็กท่ีบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัพอเรียนไดจ้ะมีหลกัสูตรส าหรับเด็กพิเศษซ่ึงจดัไวส้ าหรับเด็กท่ีไม่สามารถเรียนรู้
ทางดา้นวิชาการเท่าเทียมกบัเดก็ปกติ แต่อาจมีความสามารถในการใชมื้อท างานใหเ้กิดประโยชน์ได้
ตามสมควร ถา้รับการสอนท่ีเหมาะสม 
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 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดบัพอเรียนไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีตอ้งใชห้ลกัสูตรท่ี
ปรับให้ใชพ้อเหมาะกบัอายุสมอง อตัราเฉล่ียของพฒันาการและวุฒิภาวะทางสังคม โดยปรับปรุง
จากหลกัสูตรของเด็กปกติ และครูจะตอ้งไม่ลืมว่าเด็กกลุ่มน้ีส่วนมากจะมีอายุสมองต ่ากว่าอายุจริง
ประมาณ 3-4 ปี ในระดบัอนุบาลและประถมตน้และจะมีอายสุมองต ่ากว่าอายจุริงมากกว่า 5 ปี เม่ือ
เรียนอยูใ่นชั้นประถมปลาย และอายสุมองเด็กกลุ่มน้ีโดยเฉล่ียจะประมาณ 12 ปี แมเ้ขาจะมีอาย ุ17-
20 ปีแลว้ อน่ึง ในการจดัชั้นเรียน ไม่ควรมีจ านวนเด็กมากเกินไป ยิ่งเป็นการเรียนร่วมในชั้นปกติ
ดว้ยแลว้ ไม่ควรมีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเกิน 3-5 คน และควรตอ้งมีบริการพิเศษ จาก
หอ้งเสริมวิชาการดว้ย (ศรียา นิยมธรรม, 2542 : 227-228) 

 การศึกษามีความส าคัญอย่างมากต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลปัญญาอ่อน 
เพราะเขาไดมี้โอกาสพฒันาการเรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั เม่ือเขาได้
เรียนรู้ เขากส็ามารถปฏิบติัตนในครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม ชีวิตของเขาจะอยูใ่นชุมชน
ไดอ้ยา่งปกติสุข (ดารณี ธนะภมิู, 2542 : 64-65) 
 การให้การศึกษาแก่เด็กปัญญาอ่อน จึงมุ่งในการเรียนการสอนทักษะต่างๆ ท่ีเขา
สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าว ันได้ การสอนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็กมาก เราทราบมาแลว้ว่าเด็กปัญญาอ่อนมีการพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ล่าชา้กว่าเด็กปกติ ส่ิงท่ีพ่อแม่ ผูป้กครอง จะตอ้งรีบด าเนินการเพื่อวางโครงการรักษา
บ าบดั และจดัโปรแกรมกิจกรรมใหเ้หมาะสมท่ีสุดดงัน้ี 
 1. เด็กจะต้องได้รับการวินิจฉัยสภาวะปัญญาอ่อนให้ไดเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือจะไดใ้ห้การ
ช่วยเหลือเดก็ในดา้นต่างๆ 
 2. เด็กจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้พฒันาการทนัทีท่ีรู้ว่าเป็นปัญญาอ่อน ทั้งน้ีเพ่ือกระตุน้
ใหเ้ดก็พฒันาตามโปรแกรมอยา่งสม ่าเสมอ และเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียน 
 จากการศึกษาวิจยัของผูเ้ช่ียวชาญพบว่า เด็กปัญญาอ่อนวยัก่อนเรียนนั้น การกระตุน้
ส่งเสริมในช่วงระยะ 2-3 ปีแรกของชีวิต ส าคญัมากต่อการท างานของเซลลส์มอง และการฝึกฝน
บ่อยๆ จะท าใหเ้ดก็เรียนรู้ได ้แต่ถา้เดก็ไม่ไดรั้บการฝึกฝนตั้งแต่อายยุงันอ้ย เด็กก็จะไดรั้บการพฒันา
ชา้ไปดว้ย เพราะท าใหเ้ดก็ขาดโอกาสฝึกฝนไปอยา่งน่าเสียดาย 
 การกระตุน้พฒันาการส าหรับเด็กเล็กมีความส าคญัต่อการพฒันาเด็กปัญญาอ่อนอยา่ง
มาก เดก็จะตอ้งไดรั้บการกระตุน้ตั้งแต่แรกเกิดถึงอาย ุ6 ปี เด็กปัญญาอ่อนกลุ่มอาการดาวน์ ( Down 
Syndrome ) จะวินิจฉัยไดท้นัทีหลงัการคลอด เด็กกลุ่มน้ีจึงสามารถรับการกระตุน้พฒันาการได้
ตั้งแต่แรกเกิด และหากเด็กไดรั้บการฝึกฝนต่อเน่ืองสม ่าเสมอจนเขา้โรงเรียน จะกลุ่มน้ีจะมีการ
พฒันาการในดา้นต่างๆ กา้วหนา้ข้ึนมาก ส าหรับเด็กปัญญาอ่อนกลุ่มอ่ืนๆนั้น พ่อแม่จะตอ้งสังเกต
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พฒันาการของเด็กได ้เช่น เด็กมีการพฒันาการล่าชา้กว่าเด็กปกติมาก เช่น ชนัคอ คลาน นั่ง เดิน 
และพูดได้ช้า จึงควรพาลูกไปพบแพทย์ผู ้เ ช่ียวชาญอย่างเร็วท่ีสุด เพ่ือรับค าแนะน าในการ
บ าบดัรักษา และการกระตุน้พฒันาการในดา้นต่างๆ 
 ในการกระตุน้การพฒันาการส าหรับเด็กเลก็นั้น พ่อแม่และผูป้กครองมีบทบาทส าคญั
มากท่ีสุดในการฝึกโปรแกรมกระตุน้พฒันาการดา้นต่างๆ ดงันั้นพ่อแม่และผูป้กครองจ าเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บความรู้และค าแนะน าวิธีการฝึกอย่างถูกหลกัจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และจะตอ้งมีความ
ตั้งใจในการฝึกอยา่งสม ่าเสมอ และผูป้กครองควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
วางแผนในขั้นต่อไป 
 การกระตุน้พฒันาการส าหรับเด็กเลก็ เป็นการกระตุน้เพื่อเสริมสร้างพฒันาการในดา้น
ต่างๆทุกดา้นทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นผล
ต่อเน่ืองซ่ึงกันและกัน การกระตุ้นพัฒนาการส าหรับเด็กตั้ งแต่แรกเกิดถึงหกปีส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ย การฝึกพฒันาการดา้นต่างๆ 5 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1. ดา้นสงัคม 
 2. ดา้นภาษา 
 3. ดา้นการช่วยเหลือตนเอง 
 4. ดา้นปัญญา 
 5. ดา้นการฝึกกลา้มเน้ือ  
 ส าหรับวิธีการสอนบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เรยโ์นล ์(Reynolds, 2013) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ผลของวิธีการสอนบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ใชแ้ผนการสอนเหมือนกบั
การสอนบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการเรียนรู้ รวมถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลสมาธิ
สั้น และบุคคลออทิสติก หน่ึงในกลยุทธ์ คือการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ทีละขั้น ในการ
เร่ิมตน้ของการเรียนรู้งานนั้นควรเร่ิมทีละ 1 ขั้นในแต่ละคร้ัง ควรหลีกเล่ียงการสอนท่ีมากเกินไปซ่ึง
ในแต่ละขั้นตอนควรมีผูน้  ากระท าเป็นแบบอยา่งทีละขั้น เพื่อท าใหเ้กิดการพฒันาตามล าดบั   
 กลยุทธ์ต่อไปในการสอนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้น ในการ
สอนโดยใชก้ารบรรยายทางนามธรรมมกัท าให้ผูเ้รียนหลายๆ คนไม่เขา้ใจ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ
เขา้ใจเร่ืองท่ีจะเรียนได ้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งให้ผูเ้รียนเรียนรู้ในทางปฏิบติัดว้ย ส่ิงน้ีหมายถึงพวกเขา
เรียนรู้ได้ดีจากการปฏิบัติงานโดยตรง ในการปฏิบัติโดยตรงจะสามารถเข้าถึงโดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือในนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา พวกเขาสามารถเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดในทาง
รูปธรรมและการสังเกต ตวัอย่างเช่น เราสามารถสอนไดห้ลายทางเก่ียวกบัความเขา้ใจในเร่ืองแรง
โนม้ถ่วง ผูส้อนสามารถพดูเก่ียวกบัแรงโนม้ถ่วงโดยบรรยายรูปแบบนามธรรม ใหพ้วกเขาสามารถ
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นึกภาพของแรงดึงดูดระหว่างโลกกบัวตัถุ หรือ วิธีท่ีสองผูส้อนควรสอนโดยแสดงใหดู้ว่าแรงโนม้
ถ่วงท างานไดอ้ย่างไรโดยท้ิงบางส่ิงลงสู่พ้ืน หรือ วิธีท่ีสามผูส้อนจะให้นักเรียนทดลองโดยตรง
เก่ียวกบัแรงดึงดูดโดยให้ปฏิบติักิจกรรม อาจจะให้นักเรียนกระโดดข้ึนหรือปล่อยปากกาลงพ้ืน 
นกัเรียนส่วนมากจะจดจ าขอ้มูลเก่ียวกบัแรงโน้มถ่วงไดม้ากกว่าเม่ือทดลองดว้ยตนเอง น้ีคือการ
ทดลองแบบรูปธรรมส าหรับเร่ืองแรงโน้มถ่วงซ่ึงง่ายต่อการเขาใจมากกว่าการอธิบายแบบ
นามธรรม 
   

2. เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการสอนคณิตศาสตร์ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการท า

วิจยักบัเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดงัน้ี  
 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัคณิตศาสตร์ 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ียึดถือในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัก็คือ ทฤษฎีการใช้
ระบบประสาทสัมผสั (Sensorimotor approach) แนวคิดน้ีถือว่าเด็กจะตอ้งมีโอกาสอย่างเต็มท่ีใน
การสืบคน้จากสภาพแวดลอ้มดา้นคณิตศาสตร์ เด็กจะตอ้งมีโอกาสในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และ
เด็กจะมีโอกาสเหล่าน้ีไดต้อ้งอาศยัการวางแผนมีครูเป็นผูช้ี้แนะและมีการจดัอยา่งมีระบบระเบียบ 
รายละเอียดและความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทฤษฎีน้ีมีดงัน้ี (นิตยา ประพฤติกิจ, 2536 : 211-213) 
 2.1.1 ล  าดบัขั้นพฒันาการ 
 การจดัประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ควรใหเ้ด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัดว้ย
ตนเองและไดเ้รียนรู้ตามธรรมชาติ ไดเ้คล่ือนไหวทั้งตวัและไดข้ยบัเขยื้อน และไดจ้บัลูบคล าวตัถุ
เป็นล าดบัแรก พีอาเจต์ ไดก้ล่าวไวว้่า  “ เด็กจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จากการใชป้ระสาทสัมผสัก่อนเป็น
อนัดบัแรก เพ่ือเนน้การเตรียมความพร้อมก่อนท่ีเด็กจะใชค้วามคิดเชิงเหตุและผลต่อไป” และได้
กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเดก็แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ  
  2.1.1.1 การรับรู้ร่วมกนัของประสาททุกส่วน 
  2.1.1.2 การปฏิบติัหรือการคิดท่ีสูงกวา่หรือยากกวา่ขั้นการรับรู้ 
  2.1.1.3 การเช่ือมต่อจากขั้นการรับรู้ไปสู่ความเขา้ใจเร่ืองการลดหรือการลบ ซ่ึง
เป็นขั้นท่ีเดก็สามารถคิดผกผนั กลบัไปกลบัมาไดร้ะหวา่งเร่ืองการลดและการเพ่ิม 
 2.1.2 ความพร้อมทางดา้นสติปัญญาในการเรียนคณิตศาสตร์ 
  พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กวยั 2-7 ขวบ ตามทฤษฎีของพีอาเจต์ เด็กใน
ขั้นน้ีจะใชเ้หตุผลและอธิบายตามการหยัง่รู้ (Intuition) ของตนเองมากกว่าจะใชห้ลกัแห่งตุผล 
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(Logic) ดงันั้น เดก็วยัน้ีจึงเขา้ใจเร่ืองตวัเลขและความสมัพนัธ์ไดช้า้ จากรายงานการวิจยัของพีอาเจต ์
ยืนยนัว่า เด็กยงัไม่สามารถเขา้ใจหรือมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความหมายของตวัเลขจนกว่าเด็ก
จะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทและความสมัพนัธ์เสียก่อน 
 เด็กปฐมวยัสามารถเขา้ใจคณิตศาสตร์ได ้ถา้หากกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของเด็กปฐมวยั โดยทัว่ไปเด็กปฐมวยัยงัไม่สามารถเขา้ใจสถานการณ์หรือภาพท่ี
มากกว่าหน่ึงมิติได ้เช่น จะเขา้ใจเร่ืองความกวา้งหรือความยาว แต่ถา้มีความลึกดว้ยเด็กจะไม่ค่อย
เขา้ใจ แต่เด็กสามารถจ าแนกสีไดห้ลงัจากจ าแนกรูปทรงไดแ้ละต่อจากนั้น จะมีความเขา้ใจอย่าง
รวดเร็วแมแ้ต่ในเร่ืองท่ียาก ท่ีเก่ียวกบัขนาด การจ าแนกประเภท การเรียงล าดบั และการท าตาม
ตวัอยา่ง เดก็จะรู้จกัตวัเลข ก่อนท่ีตนจะสามารถเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การท่ีเด็กสามารถ
ท่องตวัเลขไดมิ้ไดแ้ปลวา่เดก็จะสามารถเขา้ใจตวัเลขหรือจ านวนเลยทีเดียว 
 
2.2 การเรียนรู้เร่ืองการรู้ค่าจ านวนและตัวเลข  

 การเรียนรู้เร่ืองการรู้ค่าจ านวนและตัวเลข มีความส าคัญท่ีจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติ และความหมายของการรู้ค่าจ านวนและตวัเลข ซ่ึงไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านกล่าวไว้
ดงัน้ี  

 รังสรรค ์บุษยะมา (2540 : 240-242) กล่าววา่ จ  านวนมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติมนุษยไ์ดมี้
ความพยายามท่ีจะหาวิธีจดจ าเก่ียวกบัจ านวนมาตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์ความคิดเก่ียวกบัเซตและการ
จบัคู่ 1 ต่อ 1 ระหว่างสมาชิกในเซตเป็นการเร่ิมตน้ของความคิดท่ีจะจ าเก่ียวกบัจ านวน จากการ
บนัทึกพบวา่ คนโบราณใชอ้วยัวะในร่างการของตนเป็นส่ิงเปรียบเทียบ อวยัวะบางอยา่งของมนุษย์
มีเป็นคู่ เช่น มือ เทา้ หู ตา แต่บางอย่างมีเพียงหน่ึงเท่านั้น ความคิดของคนโบราณในยุคแรกจึงคิด
เพียงจ านวนหน่ึงและสองเท่านั้น เช่น คนท่ีมีหนงัสตัวต์อ้งการขายหรือแลกเปล่ียนหนงัสตัวห์น่ึงผนื
โดยแลกเปล่ียนกบัหอกจ านวนสองผืน จะส่ือสารโดยการชูน้ิวมือข้ึนสองน้ิว ในยคุต่อมาเกิดความ
จ าเป็นท่ีจะนับมากข้ึนเพราะมนุษยเ์ป็นเจา้ของส่ิงต่างๆ มากข้ึน เม่ือผูค้นอยู่รวมกนัเป็นชุมชุน
จ าเป็นตอ้งเล้ียงสัตวไ์วเ้ป็นอาหารแทนการล่า การนบัจ านวนสัตวเ์ล้ียงท่ีมีจ  านวนมากกว่าน้ิวมือ
น้ิวเทา้จ  าเป็นตอ้งใชส่ิ้งอ่ืนแทน จึงเกิดวิธีการนบัวิธีใหม่เช่น การใชก้อ้นหิน ใชร้อยบากของมีคม 
หรือใชเ้ชือกผกูเป็นปม โดยก าหนดให้กอ้นหินหน่ึงกอ้น รอยบากหน่ึงรอย หรือปมหน่ึงปม แทน
สัตวเ์ล้ียงหน่ึงตวั ซ่ึงเป็นลกัษณะการคิดแบบการจบัคู่หน่ึงต่อหน่ึงนัน่เอง เม่ือเวลาผ่านไปจึงมีคิด
ประดิษฐ์สัญลกัษณ์หรือตวัเลขใชแ้ทนจ านวน ดงันั้นจ านวน (Number) จึงเป็นนามธรรมท่ีบ่งบอก
ปริมาณของส่ิงของ ส่วนตวัเลข (Numeral) หมายถึงสัญลกัษณ์ท่ีเขียนใชแ้ทนจ านวน ตวัเลขจะมี
รูปร่างท่ีแตกต่างกนัไปตามแบบท่ีประดิษฐ์ข้ึนมา แมว้่าระบบและรูปแบบของตวัเลขจะต่างกนัแต่
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วิธีการนับจะเหมือนกัน คือเป็นการเทียบหน่ึงต่อหน่ึงตัวเลขท่ีนิยมใช้เป็นสากลคือ ตัวเลข            
ฮินดูอารบิก ซ่ึงเขียนง่ายและใชใ้นชีวิตประจ าวนัมาก  

 อญัชลี แจ่มเจริญ (2526: 123) ไดใ้หค้วามหมายของการรู้ค่าจ านวนไวว้่า การท่ีเด็ก
สามารถรู้ค่าจ านวนไดน้ั้น เด็กจะตอ้งเขา้ใจความหมายของค าว่าจ  านวน และเขา้ใจแต่ละจ านวน
เรียงล าดบัไป กล่าวคือเดก็สามารถบอกจ านวน ส่ิงของไดว้่ามีปริมาณเท่าไร การใหเ้ด็กหยิบส่ิงของ
ตามจ านวนท่ีครูก าหนด เช่น หยบิปากกา 1 ดา้ม หยิบดินสอ 2 แท่ง หยิบสมุด 3 เล่ม เหล่าน้ี เม่ือเด็ก
หยิบไดถู้กตอ้งแสดงว่าเด็กเขา้ใจความหมายของค่าจ านวนส่ิงของท่ีหยิบนั้น และในกรณีครูหยิบ
ส่ิงของข้ึนมา แลว้ถามเด็กว่ามีจ  านวนเท่าไร เด็กสามารถ ตอบไดถู้กตอ้งเช่นกนัอีก นัน่หมายถึงว่า
เดก็เขา้ใจความหมายและสามารถบอกค่าจ านวนส่ิงของได ้

 บุญทนั อยูช่มบุญ (2529 : 95) ไดใ้หค้วามหมายของการรู้ค่าจ านวนและตวัเลขไวด้งัน้ี 
การรู้ค่าจ านวนเก่ียวขอ้งกบั จ  านวนและตวัเลขซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคู่กนัแยกออกจากกนัไม่ได ้เด็กจะตอ้ง
เช่ือมโยงความคิด โดยเร่ิมนับส่ิงของ แลว้เปล่ียนเป็นรูปภาพ แลว้เปล่ียนเป็นตวัเลข ตวัเลขเป็น
สัญลกัษณ์ใช้แทนจ านวนหน่ึงๆ แสดงค่าจ านวนส่ิงของท่ีนับได ้โดยเด็กตอ้งเช่ือมโยงการบอก
ปริมาณท่ีไดจ้ากการนบัจ านวนส่ิงของต่างๆ ได ้

 ชูชาติ เชิงฉลาด (2521: 85) ไดใ้หค้วามหมายของการรู้ค่าจ านวนหรือการบอกจ านวน
ไวด้งัน้ี การรู้ค่าจ านวนเป็นการส่ือความคิดท่ีสัมพนัธ์กบัของจริง หรือภาพส่ิงของเก่ียวกบัจ านวน
นบั จ านวนศูนย ์ และ เม่ือก าหนดสัญลกัษณ์ หรือตวัเลขแทนจ านวนนบั เด็กสามารถบอกค่าของ
จ านวนส่ิงนั้นได ้ 

 จากความหมายการรู้ค่าจ านวนและตวัเลขท่ีนกัการศึกษา ไดก้ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า 
การรู้ค่าจ านวนและตวัเลขหมายถึง การส่ือความคิดท่ีสัมพนัธ์กบัของจริง เม่ือก าหนดตวัเลขแทน
จ านวนนับเด็กปฐมวยัสามารถบอกจ านวนของตวัเลขนั้นได ้เช่น เด็กสามารถหยิบส่ิงของตาม
จ านวนท่ีครูก าหนดใหไ้ด ้แสดงวา่เดก็เขา้ใจความหมายและสามารถรู้ค่าจ านวนได ้ซ่ึงในงานวิจยัน้ี 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีสอนโดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากการท ากิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทสัมผสัของผูเ้รียน 
อนัไดแ้ก่ การมอง การไดย้นิ และการสมัผสั เป็นหลกัส าคญั เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการอ่าน
จ านวนและรู้ค่าจ านวนของตวัเลขเหล่านั้น 

 
2.3 ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 เดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนทกัษะเลขคณิตเช่นกนั 
แมว้่าเขามีความสามารถเรียนไดน้อ้ยมาก เพราะจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ทกัษะเลขคณิตเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตประจ าวนัของเราไดอ้ยา่งไร ดูจากตวัอยา่ง ดงัน้ี (ดารณี ธนะภมิู, 2542 : 142) 
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 การจดัโต๊ะอาหารท่ีบา้น มีกิจกรรมดงัน้ี                             ทกัษะเลขคณิต 
 1. จดัจานอาหารเท่ากบัจ านวนคนในบา้น  การนบัจ านวน 
 2. จดัชอ้นคู่กบัสอ้ม        คู่ 

3. จดัจานท่ีมีลวดลายและสีเหมือนกนั                                 สีและเซ็ท 
4. จดัแบ่งขนมคนละ 2 ช้ิน                                                  แบ่งจ านวน 
เม่ือเดก็เล่นตวงทราย กรอกน ้าใส่ขวด ฯลฯ                        ปริมาณ , ปริมาตร 

 
 ท่ีโรงเรียนและชุมชนจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะเลขคณิตเช่นกนั เช่น เม่ือเขา้แถวก็ตอ้งเรียง

ตามล าดบัสูงต ่า การนบัจ านวนนกัเรียน เวลาไปรับประทานอาหารและกลบับา้น เม่ือซ้ือของกบัพ่อ
แม่ในตลาดกจ็  าเป็นตอ้งใชเ้งิน เดินทางรถประจ าทางกมี็หมายเลขสายต่างๆ หรือไปฝากเงินถอนเงิน
จากธนาคาร เป็นตน้ ส าหรับเด็กปกติจะสามารถเรียนรู้ทกัษะเลขคณิตไดร้วดเร็วและแม่นย  า และ
สามารถน าไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง แต่ส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ีเรียนรู้ไดย้าก
มาก 
 
2.4 ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนคณิตศาสตร์ไดแ้ต่จะเรียนไดม้ากนอ้ย
เพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ระดบัสติปัญญาของเด็ก เน้ือหาของหลกัสูตร 
ตลอดจนวิธีสอน เป็นตน้ ก่อนจะทราบเก่ียวกบัวิธีสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาเราควรทราบเก่ียวกบัความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเสียก่อนว่า 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์เพียงใด จากการศึกษา
ของครูอิคแชงค ์(Cruickshank , 1956, อา้งถึงใน ผดุง อารยะวิญญู, 2537:55) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ความสามารถของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัน้ี  
 1. ไม่สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัสูงไดเ้หมือนกบัเดก็ปกติ ความไม่สามารถ
น้ีเป็นผลมาจากสมองท่ีพฒันามาอยา่งจ ากดั 
 2. ไม่ค่อยเขา้ใจหลกัเกณฑ ์หรือกฎเกณฑท์างคณิตศาสตร์เน่ืองจากมีปัญหาในการสรุป
ความ หรือน ากฎเกณฑไ์ปประยกุต ์ 
 3. การนบัตอ้งใชน้ิ้วมือประกอบ 

            4. การถ่ายโยง (Transfer) ความรู้ดอ้ยกวา่เดก็ปกติ รวมทั้งการถ่ายโยงกฎเกณฑ ์ 
ทางคณิตศาสตร์ดว้ย 
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 5. ความสามารถดา้นโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ดา้นนามธรรมนอ้ย
กวา่เดก็ปกติ 
 6. มีความรู้ดา้นภาษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าศพัท ์ทางคณิตศาสตร์ในวงจ ากดั 
 7. ความเขา้ใจขบวนการทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนการใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ใน
การแกปั้ญหาต่างๆ มีนอ้ย 

 8. เม่ือไม่สามารถแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญามกัจะหาค าตอบโดยใชก้ารเดา 

 9. มีปัญหาในการคูณ การหาร มากกวา่ปัญหาในดา้นการบวกและการลบ  
 10. มีปัญหาในการเรียนรู้เก่ียวกบัเวลาและการจดัล าดบัขั้นตอนก่อนหลงั 
 11. มีความเลินเล่อค่อนขา้งมาก ค าตอบผิดส่วนมากจากความไม่รอบคอบของเดก็ 
 12. มีปัญหาในการเรียนเก่ียวกบันามธรรมมากกวา่รูปธรรม 
 
 ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 142-143) ไดก้ล่าวถึงปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาในการเรียนวิชาทกัษะเลขคณิตท่ีพบไดเ้สมอๆ คือ 
 1.ขาดความแม่นย  า เช่น จ  าตวัเลขไม่ได ้การนบัเลขตกหล่น การนบัจ านวนไม่ตรงกบั

ตวัเลขเป็นตน้ 
 2. รู้จกัค่าของตวัเลขไดน้อ้ย 
 3. มีความเขา้ใจนอ้ย แกปั้ญหาโจทยท่ี์ซบัซอ้นไม่ได ้
 4. ขาดความคิดอยา่งมีเหตุ เช่น 1009 เขียนตกเป็น 109 โดยไม่คิดว่าหลกัพนัจะตอ้งมี

เลข 4 ตวั วางเลขไม่ตรงหลกั 
 5. ไม่รู้จกัน าความรู้เก่ียวกบัเลขคณิตไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

 
2.5 หลกัการสอนคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย 
 การจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก ควรเนน้ใหเ้ด็กไดมี้โอกาสจดักระท ากบั
วตัถุประสงค์ต่างๆ เพราะเด็กในวยัน้ีเรียนรู้โดยอาศยัประสาทสัมผสัรับรู้และการเคล่ือนไหวเพ่ือ
ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญา การจดัการเรียนรู้ควรเนน้ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาประสาทสัมผสัให้
มากท่ีสุด และกระตุน้ใหเ้ด็กไดคิ้ด และมีโอกาสจดักระท า หรือลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดส้ัมผสัแตะตอ้ง ไดเ้ห็นส่ิงต่างๆ หรือเรียนรู้ส่ิงต่างๆ โดยผ่านประสาทสัมผสั
แตะตอ้ง โดยใหไ้ดเ้ห็นส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ รอบตวั
การจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัหมายถึง  การจดัสภาพการณ์ในชีวิตประจ าวนั
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ของเด็ก เป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กคน้ควา้ แกปั้ญหา พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และความคิดรวบยอด ท่ีเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ เด็กแต่ละวยัจะมีความสามารถเฉพาะ เรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติัจริง บรรยากาศการเรียนตอ้งไม่เคร่งเครียดเด็ก รู้สึกสบายๆในขณะเรียน เห็น
ความสมัพนัธ์ของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ บา้น โรงเรียน กิจกรรมควรสอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
และเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบ
ยอดไดดี้ข้ึน 
 จ านวนและตวัเลข เด็กปฐมวยัหากไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัโดยการใชส่ื้อของจริงจะส่งผล
ใหมี้ทกัษะการรับรู้เชิงจ านวน เน่ืองจากธรรมชาติไดส้ร้างใหส้มองของเด็กมีบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
การรับรู้เชิงจ านวน ส่วนของสมองอยา่งนอ้ย 3 บริเวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการรับรู้เชิงจ านวน สอง
ส่วนแรกอยู่ท่ีสมองทั้ งซีกซ้าย และขวาเก่ียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ตวัเลข และบริเวณท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบจ านวน และบริเวณสุดทา้ยอยูท่ี่สมองซีกซา้ยคือท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การนบัปากเปล่า และความจ าเก่ียวกบัจ านวน การค านวณ โดยสมองทั้ง 3 ส่วนจะท างานร่วมกนั 
พฒันาการดา้นการรับรู้เชิงจ านวน และคณิตศาสตร์เร่ิมตั้งแต่ปฐมวยั และพฒันาเร่ือยไปจนถึงวยั
ผูใ้หญ่ เด็กอนุบาลอายุ 5 ปี ส่วนใหญ่สามารถ นบัปากเปล่าไดถึ้ง 50 และใหน้บัแท่งไมไ้ดถึ้ง 30 
แท่ง แต่เม่ือถามความเขา้ใจจ านวนท่ีนบัไดจ้ริงๆโดยการขอแท่งไม ้ เด็กจ านวนประมาณคร่ึงหน่ึง
เท่านั้นท่ีท าได ้การประยกุตใ์ชก้บั เร่ืองเหรียญ และการจ่ายเงินก็เช่นกนัเด็กส่วนใหญ่แมว้่าจะรู้จกั
เหรียญ แต่กไ็ม่รู้วา่แต่ละเหรียญ มีค่าเท่าไรจึงยงัไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง แมค้วามสามารถดา้น
น้ีอาจข้ึนกบัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก แต่เด็กส่วนมากไม่ไดเ้รียนรู้เร่ืองจ านวน และทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัเท่าท่ีควร หลายกิจกรรมในชั้นเรียน จึง
ควรเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยการจดัสภาพการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนัของเด็กเป็นฐาน การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก
คน้ควา้ แกปั้ญหา พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และความคิดรวบยอด ท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัพฒันาการ เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสบายๆ กิจกรรมสอดคลอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั และเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมจะช่วยพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
ความคิดรวบยอดไดดี้ข้ึน (อญัชลี ไสยวรรณ, 2553)  
 การจดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จ  านวนและตวัเลข ใหจ้ดักิจกรรมประสบการณ์
ขั้นของจริง ประสบการณ์ขั้นการใชข้องจ าลองและรูปภาพ ประสบการณ์ขั้นการใชส้ัญลกัษณ์ โดย
ในทุกๆ ขั้นตอนผูส้อนสามารถจดักิจกรรมไดห้ลายรูปแบบทุกๆ ขั้นตอน อาจจะเร่ิมจากการใชข้อง
จริงใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ใชบ้ตัรภาพ บตัรค า แถบประโยค แบบฝึกทกัษะ การเล่นเกม การร้องเพลง 
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ตลอดจนการเล่านิทาน หรือ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั การน าไปใช ้และการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน  
 การจดักิจกรรมเสริมจะช่วยให้การเรียนการสอนจ านวนและตวัเลข น่าสนใจมากข้ึน
ผูเ้รียนจะเรียนอยา่งมีความสุขและสามารถจดจ าไดอ้ยา่งแม่นย  า โดยเฉพาะเร่ืองจ านวนและตวัเลขน้ี 
ดงันั้น ถา้ผูส้อนท าบทเรียนใหน่้าสนใจ ผูเ้รียนกจ็ะมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

 การจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นการสอนให้เด็กเขา้ใจมากกว่าท่องจ า มีวิธี
สอนหลายวิธีท่ีมีผูน้  ามาใช้เพ่ือพฒันาทกัษะแก่เด็กปฐมวยั ส่วนจะเลือกใช้วิธีใดข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสม ความถนดัของแต่ละบุคคล ครูผูส้อนควรเขา้ใจหลกัการสอนอย่างถ่องแทเ้สียก่อน จึง
น าไปใชใ้ห้สัมพนัธ์กบัวิธีการสอน นิตยา ประพฤติกิจ (2537 : 26-32) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอน
คณิตศาสตร์ไว ้ดงัน้ี  

 1. สอนใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือเด็กมองเห็นประโยชน์
ของส่ิงท่ีครูก าลงัสอน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั เช่น การจดัโต๊ะอาหารให้มี
แกว้ ชอ้น เท่ากบัจ านวนเด็ก การนบัจ านวนเด็กชายหญิงท่ีมาโรงเรียน การนบัผลไมห้รือขนม เป็น
ตน้ เพ่ือเสริมสร้างใหเ้ดก็ตระหนกัถึงวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 

 2. เปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ท่ีท าใหพ้บค าตอบดว้ยตนเอง ควรเปิดโอกาส
ให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัคณิตศาสตร์หลายรูปแบบ และเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม มีความสะดวกสบาย มีโอกาสไดล้งมือปฏิบติัจริง 

 3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดย
เนน้ใหเ้ด็กเรียนรู้จากการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง มิใช่ใหป้ล่อยเด็กเล่นไปตามยถากรรม แต่ควรวาง
ผ่านและเตรียมการเพ่ือให้เด็กค่อยๆพฒันาการเรียนรู้เองตามแผนท่ีวางไว ้เช่นจดัหาของเล่นท่ี
เหมาะสม และสนทนากบัเดก็ 

 4. เอาใจใส่ในเร่ืองการเรียนรู้ล  าดบัขั้นตอนของการพฒันาความคิดรวบยอดของเด็ก 
ครูตอ้งมีความเอาใจใส่ในการล าดบัขั้นตอนการพฒันาความคิดรวบยอด และทกัษะทางคณิตศาสตร์ 

 5. จดบนัทึกพฤติกรรม เพ่ือใชใ้นการวางแผนจดักิจกรรม วิธีการท่ีท าใหค้รูวางแผนจดั
กิจกรรมให้เหมาะสมกบัเด็ก คือ การจดบนัทึกดา้นทศันคติ ทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจของเด็กใน
ขณะท่ีท ากิจกรรมต่างๆ หรือขณะท่ีเดก็เล่นอยา่งเสรี 

 6.  ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ เ ดิมของเด็ก เ พ่ือสอนประสบการณ์ใหม่ 
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั เกิดจากกิจกรรมเดิมท่ีเคยท ามาหรือเพ่ิมเติมข้ึน เช่น 
การนบัเลข อาจนบัจ านวนนกัเรียน จ านวนเกา้อ้ี 
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 7. รู้จกัใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์ ครูปฐมวยัท่ีเช่ียวชาญย่อมรู้จกัใช ้  
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่มาท าใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้ดา้นจ านวน 

 8. ใชว้ิธีสอดแทรกกบัชีวิตจริง เพ่ือสอนความคิดรวบยอดท่ียากๆ การสอนความคิด
รวบยอดเร่ืองปริมาณ ขนาด และรูปร่างต่างๆ ตอ้งอาศยัการสอนแบบสอดแทรกธรรมชาติ โดยใช้
วิธีสนทนา ควรสอนเร่ืองท่ีปรากฏอยูข่ณะนั้นใหเ้ป็นสถานการณ์ท่ีมีความหมายต่อเด็ก ใหเ้ด็กไดดู้
ไดจ้บัตอ้ง ในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง การใหเ้ดก็ปฏิบติัจริงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก 

 9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติจริงเก่ียวกับตัวเลข วสัดุและสภาพการณ์ใน
หอ้งเรียนจะช่วยใหค้รูส่งเสริมความเขา้ใจตวัเลขไดง่้ายข้ึน เช่น การเล่นเกม การนบัถอยหลงั การ
แบ่งของเล่น เป็นตน้ 

 10. วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้ งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านอย่างต่อเน่ือง ครูควร
วิเคราะห์และจดบนัทึกวา่ท ากิจกรรมใดท่ีส่งเสริมใหมี้ทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน โดยยึดถือความพร้อม
เป็นรายบุคคล และมีการวางแผนร่วมกบัผูป้กครอง 

 11. บนัทึกปัญหาการเรียนรู้ของเดก็อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข ครูอาจจดบนัทึก
ช่ือเดก็ไวใ้ตห้วัขอ้หน่ึงเพ่ือใหท้ราบวา่เดก็คนใดยงัไม่มีความเขา้ใจและตอ้งจดักิจกรรมเพ่ิมเติม 

 12. คาบหน่ึงควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว ครูควรสอนความคิดรวบยอดเพียง
ความคิดเดียว เช่น การเพ่ิมหรือลด ซ่ึงเดก็นั้นตอ้งเขา้ใจเร่ืองการเพ่ิมก่อน โดยอาศยักิจกรรมท่ีครูจดั
ใหเ้ดก็ลงมือปฏิบติัจริง 

 13. เนน้กระบวนการเล่นจากง่ายไปยาก การสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตวัเลขของ
เดก็ปฐมวยัตอ้งผา่นกระบวนการเล่น มีทั้งแบบจดัประเภท เปรียบเทียบ เสนอขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
ไปสู่ความเขา้ใจคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป 

 14. ครูควรสอนสญัลกัษณ์ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายเม่ือเด็กเขา้ใจส่ิงเหล่านั้นแลว้ การใช้
สัญลกัษณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั จะท าไดต่้อเม่ือเด็กฝึกในจนเขา้ใจความหมายดีแลว้ เช่น การเพ่ิม ลด 
ครูอาจใหเ้ดก็สมัผสัของจริงแนะน าตวัเลขดว้ยการเขียนสญัลกัษณ์และรูปติดบนแผน่ป้ายส าลี 

 15. ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ การเตรียมความพร้อมจะตอ้ง
ฝึกใหเ้ดก็พฒันาการทางดา้นสายตาก่อน ถา้หากไม่สามารถใชส้ายตาในการจ าแนกจดัแบ่งประเภท
ไดแ้ลว้ เด็กจะมีปัญหาทางดา้นการเรียนรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ได ้หลกัในการสอนคณิตศาสตร์
ใหก้บัเดก็ปฐมวยัจะสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งสนุกสนานมีความสุข จะท าให้เด็กรักท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์และ
พฒันาความคิดรวบยอดต่อไป 
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ประยรู อาษานาม (2537: 27-28) ไดเ้สนอหลกัส าคญัในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ระดบัประถมศึกษาดงัต่อไปน้ีคือ  
 1. การก าหนดความมุ่งหมายของการเรียนการสอนท่ีเด่นชดั ครูจะตอ้งรู้ว่าสอนอะไร
ใหน้กัเรียนรู้อะไรบา้ง 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนหลายๆ วิธีและการใชว้สัดุประกอบการสอนหลายชนิด 
 3. การเรียนรู้จากการคน้พบ 
 4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีระบบ โดยค านึงถึงโครงสร้างของเน้ือหาเป็นส าคญั 
 5. การเรียนมโนคติทางคณิตศาสตร์ ควรเร่ิมจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เรียนจากส่ิงท่ี
ง่ายไปสู่ส่ิงท่ียากข้ึน 
 6. การฝึกหดัควรไดก้ระท าหลงัจากท่ีนกัเรียนเขา้ใจหลกัการแลว้ 

 
 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 83) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาความคิดรวบยอดของเดก็

ปฐมวยัเป็นอย่างมาก เพราะท าให้เด็กสนุกสนานกบัการเรียน ซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์กบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ไดก้ล่าววา่ การสอนคณิตศาสตร์ควรใหเ้ดก็เกิดความเขา้ใจส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

 1. เกิดความคิดรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
 3. มีทกัษะและวิธีการคิดค านวณ 
 4. สร้างบรรยากาศในความคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 5. ส่งเสริมความเป็นเอกบุคคล 
 6. ส่งเสริมกระบวนการสอบสวน 
 7. ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผล 
 

 การจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีหลกัการดงัน้ี (อรพรรณ 
บุตรกตญัญู, 2557) 
 1. จัดโอกาสให้เด็กได้พูดคุย อธิบาย และส ารวจความสัมพันธ์แบบต่างๆ ของ
คณิตศาสตร์ผา่นวตัถุ และส่ืออุปกรณ์  
 2. ผสมผสานกลมกลืนคณิตศาสตร์กบัการเล่น และการท ากิจกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบติั  
 3. ส่งเสริมใหเ้ดก็ใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ ในการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์  
 4. จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้ค  าถาม 
ปลายเปิด และการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียนรู้กบัคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
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 จากหลกัการสอนคณิตศาสตร์ท่ีนักการศึกษาไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การสอน
คณิตศาสตร์ควรก าหนดเร่ืองท่ีจะสอนอย่างชดัเจน ควรเร่ิมสอนจากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองยาก สอน
จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม สอนให้สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนั จดักิจกรรมการเรียนหลายๆ วิธี 
สอนให้ผ่านประสาทสัมผสั โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการท ากิจกรรมดว้ยตนเอง สอนให้
นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด ครูควรจดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนจัด
กิจกรรมคร้ังต่อไป ครูควรหมัน่แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะน าส่ิงท่ีแปลกใหม่ มาถ่ายทอด
ใหแ้ก่นกัเรียน  
 
2.6 การสอนและการจัดกจิกรรมทางคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 หลกัการจดัการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ผดุง อารยะวิญญู (2537 : 56-59) ไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 
 1. สอนเฉพาะเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ และความตอ้งการของเด็ก ใน
หลกัสูตรส าหรับเด็กปกติมีเน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์มากมาย ผูท่ี้เรียนจบในระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาไปแลว้ตั้งขอ้สงสัยว่า เรียนไปท าไม เอาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร เน้ือหา
ดังกล่าวไม่ควรน ามาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะ
นอกจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะเรียนไม่ไหวแล้ว ย ังไม่มีความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนัของเดก็ 
 2. สอนหลกัเบ้ืองตน้ทางคณิตศาสตร์ เช่น การเพ่ิมข้ึน (การบวก การคูณ) การลดลง 
(การลบ และการหาร) เฉพาะท่ีจ าเป็น การสอนควรเนน้การน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัดว้ย มิฉะนั้น
เดก็จะเรียนรู้เฉพาะในหอ้งเรียน แต่เม่ือเดก็ประสบปัญหาในชีวิตประจ าวนั เดก็มิอาจแกปั้ญหาได ้ 
 3. เม่ือเด็กเขา้ใจกฎเกณฑ ์และวิธีการทางคณิตศาสตร์แลว้ ควรใหเ้ด็กเลิกใชน้ิ้วมือใน
การนบั เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ครูอาจใชว้ิธีอ่ืนเช่น ขีดเสน้ลงบนกระดานใชก้อ้นหิน
หรืออุปกรณ์อ่ืนในการนบั 
 4. การค านวณในทางคณิตศาสตร์ ควรใชต้วัอยา่งท่ีใกลเ้คียงกบัชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเพ่ือใหพ้วกเขาสามารถถ่ายโยงความรู้ได ้
 5. ควรเนน้ความหมายของค า ควบคู่ไปกบัการสอนหลกัเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ดว้ย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับโจทย์ปัญหา หากเด็กไม่เข้าใจความหมายของศัพท์ทาง
คณิตศาสตร์เหล่าน้ี ครูควรอธิบายความหมาย สาธิต ยกตวัอยา่งใหเ้ด็กเขา้ใจเสียก่อนจึงสอนเน้ือหา
ทางคณิตศาสตร์ได ้
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 6. ควรสอนทกัษะในการอ่าน และแปลความหมายของโจทยเ์ลขดว้ย เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญามกัมีปัญหาในการเรียนภาษา และทางคณิตศาสตร์ ครูจึงควรสอนการแปล
ความหมายของโจทยค์วบคู่กนัไปกบัการสอนหลกัคณิตศาสตร์ เพราะในการท าโจทยปั์ญหานั้น 
เด็กจะตอ้งตีความหมายของโจทยเ์สียก่อน แปลความหมายของโจทยใ์ห้เขา้ใจ แลว้จึงสามารถท า
เลขไดถ้กูตอ้ง 
 7. จดัเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของเด็ก เน้ือหาไม่ควรยากเกินไป 
และไม่ควรง่ายเกินไป เน้ือหาท่ียากเกินจะท าใหเ้ด็กขาดความสนใจ เด็กไม่มีแรงจูงใจในการเรียน 
เด็กจะท าโดยการเดา ท าให้ได้ค  าตอบท่ีผิด เน้ือหาท่ีง่ายเกินไปก็ท าให้เด็กหมดความสนใจ
เช่นเดียวกนั ดงันั้น เน้ือหาจึงควรเหมาะสมกบัความสามารถหรืออาจสูงกว่าระดบัเลก็นอ้ย เพ่ือให้
เดก็เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
 8. ควรเนน้ความถูกตอ้งและความรอบคอบ ปัญหาทางคณิตศาสตร์มกัมีเพียงค าตอบ
เดียว เพราะการท่ีเด็กสามารถหาค าตอบท่ีถูกตอ้งไดเ้ด็กจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการและด าเนินตาม
กระบวนการไดถ้กูตอ้งจึงจะไดค้  าตอบ ควรเนน้ใหเ้ดก็ท างานดว้ยความรอบคอบโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามกัลืมง่าย ครูตอ้ง
สอนใหเ้ดก็รู้จกัตรวจทานใหเ้รียบร้อยก่อนตอบ ตลอดจนวิธีตรวจสอบค าตอบท่ีถกูตอ้ง 
 9. ควรเนน้เก่ียวกบัเร่ืองเวลา และกิจกรรมท่ีนกัเรียนกระท าในเวลาท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละวนั เช่น เวลาต่ืนนอน รับประทานอาหาร มาโรงเรียน เลิกเรียน เป็นตน้ เม่ือเด็กเขา้ใจเก่ียวกบั
เวลาในหน่ึงวนัแลว้ จึงสอนเก่ียวกบัวนัในล าดบัถดัไป เช่น วนัน้ี พรุ่งน้ี สปัดาห์ เดือน ปี เป็นตน้ ซ่ึง
จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
 10. ก่อนสอนเน้ือหาในล าดบัถดัไป ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเด็กมีทกัษะ
เพียงพอ ทั้ งน้ีเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนเร่ืองใหม่ได้ดีข้ึน จะต้องทบสอบความเข้าใจเก่ียวกับ
ขบวนการ เพราะเดก็จะตอ้งรู้ขั้นตอนของวิธีการ จึงจะสามารถหาค าตอบได ้ถา้เด็กยงัขาดทกัษะอยู ่
ครูควรใหเ้ดก็ท าแบบฝึกหดัซ ้าอีกจนแน่ใจวา่เดก็มีทกัษะแลว้จึงสอนเร่ืองใหม่ต่อไปได ้
 11. หมัน่ทบทวนบทเรียนอยูเ่สมอ เพราะ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามกัลืม
ง่าย จึงจ าเป็นตอ้งทบทวนอยูเ่สมอ โดยเฉพาะบทเรียนท่ีเรียนไปแลว้ การทบทวนบทเรียนจะช่วยให้
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญายงัจ าบทเรียนได ้
 12. การฝึกทกัษะควรใชเ้วลาไม่นานจนเกินไปเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น
จ านวนมากมีความสนใจสั้น ดงันั้น การฝึกทกัษะต่างๆควรใชเ้วลาไม่นานนกั มิเช่นนั้นเด็กจะขาด
ความสนใจ ท าให้การเรียนการสอนไม่เกิดผลดีเท่าท่ีควร ดงันั้นการฝึกท่ีดีส าหรับเด็กท่ีมีความ
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บกพร่องทางสติปัญญาควรเป็นการฝึกในระยะเวลาอนัสั้นและครูเปล่ียนกิจกรรมบ่อยๆในเน้ือหา
อนัเดียวกนั เพ่ือใหน้กัเรียนยงัคงความสนใจในเร่ืองนั้นไว ้ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดม้ากข้ึน  

 แนวการสอนทกัษะเลขคณิตเช่นเดียวกบัการสอนทกัษะทางภาษา เช่น จะตอ้งเขา้ใจ
และรู้ค่าของตวัเลขและจ านวน ความแตกต่างของจ านวน และการเปรียบเทียบปริมาณ เหล่าน้ี    
เป็นตน้ ส าหรับส่ิงท่ีเด็กบกพร่องทางสติปัญญาควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 
143) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 1. ภาษาทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการคิดเลข ไดแ้ก่ ความหมายของค าสั่ง
ต่างๆ เช่น 

1.1 ขนาดและการเปรียบเทียบ เช่น ใหญ่-เลก็ สั้น-ยาว  
1.2 ปริมาณและจ านวน เช่น เท่ากนั นอ้ย มาก นอ้ยกวา่ 
1.3 ความหมายของจ านวน เช่น 1 คู่ = 2 อนั 1 โหล = 12 อนั 
1.4 ระยะทาง เช่น ใกล ้ไกล แคบ กวา้ง 

 2. การเรียนรู้เก่ียวกบัรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ฯลฯ 
  3. การจ าแนกเป็นหมวดหมู่ เช่น ของเหมือนกนัอยูใ่นประเภทเดียวกนั 
  4. เซ็ทต่างๆ เช่น เซ็ทของส่ิงของ 2 อยา่ง ของหมา 3 ตวั 
  5. การนบัจ านวนและความเขา้ใจในค่าของตวัเลข เช่น นบัเรียงล าดบั นบัทีละ 2 นบัที
ละ 5 เป็นตน้ 
             6. การเรียงล าดบั เช่น ท่ี 1 , 2 , 3 คนแรก คนกลาง คนสุดทา้ย 
             7. การจบัคู่ส่ิงของกบัจ านวนตวัเลข เช่น ภาพดินสอ 2 แท่ง คู่กบัเลข 2 
            8. การจบัคู่ตวัเลขกบัสญัลกัษณ์ เช่น 1 คู่กบั หน่ึง 
          9. การบวก ลบ ง่ายๆ และการคูณ หาร เบ้ืองตน้ ( เดก็ปัญญาอ่อนระดบันอ้ย ) 
          10. ปริมาตรและความจุท่ีต่างกนั เช่น เตม็ คร่ึง 
          11. การชัง่ วดั ตวง ง่ายๆ เช่น กิโลกรัม ขีด ลิตร น้ิว เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร 
          12. เวลา เช่น ชัว่โมง คร่ึงชัว่โมง ตอนเชา้ ตอนเท่ียง 
          13. ค่าของเงินเบ้ืองตน้ เช่น 1 บาท ไดเ้หรียญสลึง 4 เหรียญ และ 5 บาท ไดเ้หรียญบาท 
5 เหรียญ เป็นตน้ 
 
 ส าหรับการสอนเร่ืองจ านวนและตวัเลขเป็นเน้ือหาสาระโดยก าหนดความยากง่ายของ
เน้ือหาเป็นไปตามวุฒิภาวะของผูเ้รียน โดยจ านวนและตวัเลขควรสอนไปตามล าดบัดงัน้ี (สุรินทร์ 
ยอดค าแปง, 2547 : 173) 
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 1. จ  านวนนบัและศนูย ์
 2. การใชเ้ลขอารบิก เลขไทย และตวัหนงัสือแทนจ านวน 
 3. การสอนจ านวนตวัเลขหลายหลกั 
 4. การเปรียบเทียบจ านวน  
 5. ล  าดบัท่ี และ การเรียงล าดบัจ านวน 
 6. การใชต้วัเลขในชีวิตประจ าวนั 
 7. การประมาณจ านวน 
 
 การจัดกิจกรรมท่ีช่วยเสริมการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาไดแ้ก่ (ดารณี ธนะภมิู, 2542 : 144) 

 1. การเล่นขายของ จดัมุมเล่นขายของในชั้นเรียน โดยใชว้สัดุเหลือใช ้เช่น กล่องสบู่ ยา
สีฟัน ส าหรับเด็กในระดบัปลาย ควรฝึกพาไปซ้ือท่ีร้านดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการฝึกจากประสบการณ์
จริง 

 2. การเล่นตุ๊กตา เช่น ใส่เส้ือใหตุ๊้กตา ติดกระดุม 4 เม็ด สีของเส้ือ เด็กจะเรียนรู้เร่ือง
จ านวนและสี  

 3. การเล่นโดยฝึกมือใหส้ัมพนัธ์กบัตา เช่น โยนโบวล่ิ์ง ลูกโบวล่ิ์งลม้ไปก่ีลูก โยนถุง
ทรายใส่ลงในตะกร้า 

 4. การเล่นต่อแท่งไมบ้ลอ็ก ต่อก่ีอนั สีอะไร 
 5. การเล่นต่อรูปภาพ หรือ จ๊ิกซอว ์ฝึกการใชค้วามคิด และการสงัเกต และการใชมื้อ 
 6. การเล่นเกมเก่ียวกบัการนบัต่างๆ เช่น โยนลูกบอลลอดห่วงไดก่ี้ลูก ตบลูกบอลไดก่ี้

คร้ัง ฯลฯ 
 7. การเล่นทราย และน ้า ใชภ้าชนะตกั ตวง 
 8. การเล่นท าอาหาร เช่น จดัเซ็ทเคร่ืองใชใ้นครัว ใชช้อ้นสอ้มก่ีคู่ จานก่ีใบ แกว้ก่ีใบ 
 9. การวาดภาพระบายสี เช่น วาดสม้ 2 ลกูและระบายสี 
 10. การร้องเพลงท่ีเก่ียวกบัการนบัจ านวน เช่น เพลงจบัปู. 1 2 3 4 5 จบัปูมา้ได ้1 ตวั 6 

7 8 9 10 ปูมนัหนีบฉนัตอ้งสัน่หวั กลวัฉนักลวั ฉนักลวั ปูหนีบหวัแม่มือ 
  
 การจดักิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไดน้ั้น ผูว้ิจยัไดมี้การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมท่ีเน้นระบบประสาทสัมผสัของผูเ้รียน อนัไดแ้ก่ การมอง การไดย้ิน และการ
สมัผสัเป็นหลกัส าคญัโดยกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี  
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 กิจกรรมท่ี 1 นิ้วมหัศจรรย์ เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทสัมผสัดา้นการมอง การ
ไดย้ิน และการสัมผสั โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์
ตวัเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9  

 กิจกรรมท่ี 2 ลั่นเสียงกลอง เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการไดย้ิน และการ
สัมผสั โดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองดนตรี บตัรตวัเลข เป็นส่ือให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์
ตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน  

 กิจกรรมท่ี 3 ลองนับดู เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการมอง และการสัมผสั 
โดยใชอุ้ปกรณ์ของเล่นต่างๆ บตัรตวัเลข เป็นส่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดู
อารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน 

 กิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชัย เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการมอง และการสัมผสั 
โดยใช้ บตัรภาพ ช่องตารางตัวเลข เป็นส่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดู       
อารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู้ค่าจ านวน  
 

3. เอกสาร แนวคิด ที่เกีย่วข้องกบัการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผสั 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชป้ระสาทสัมผสั เพื่อเป็นแนวทาง

ในการท าวิจัยกบัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยผูว้ิจยัไดน้ าเสนอของมูลท่ีมี
ความส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ความหมายของอวัยวะรับสัมผสั 
 มีนกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดก้ล่าวถึง ความหมายของอวยัวะรับสัมผสั 
ไวด้งัน้ี 
 จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2532 : 86-87) ไดก้ล่าวไวว้า่ อวยัวะรับสัมผสั คือ เคร่ืองมือท่ี
มนุษยใ์ชท้  าหนา้ท่ีรับสัมผสั ส่ิงเร้ารอบตวั หรือเรียกว่าเป็นเคร่ืองรับ (Receptor) ในทางจิตวิทยา
แบ่งเป็น 7 ประเภท 3 ระบบ คือ  

 ระบบสมัผสัส่วนไกล (Higher Sense Exteroceptors) ไดแ้ก่ ตา หู  
 ระบบสมัผสัส่วนใกล ้(Lower Sense Properioceptors) ไดแ้ก่ จมกู ล้ิน และผิวหนงั 
 ระบบสมัผสัส่วนลึก (Deep Sense Interoceptors) ไดแ้ก่ สมัผสัการเคล่ือนไหว  

และสมัผสัการทรงตวั 
 แสงเดือน ทวีสิน (2539 : 136) ไดก้ล่าววา่ Sensation คือ มนุษยส์ามารถรับรู้ขอ้มูลท่ีได้
จากความรู้สึกสัมผสั จากอวยัวะรับสัมผสัทั้ง 5 อนัประกอบไปดว้ย ตา หู จมูก ล้ิน และการสัมผสั 
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มาจ าแนกแยกแยะ คดัเลือก วิเคราะห์ ดว้ยกระบวนการท างานของสมอง และแปลส่ิงนั้นออกมา 
เพ่ือน าไปใชใ้นการเรียนรู้ต่อไป 
 โสภา ชูพิกลุชยั (2522 : 123) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัอวยัวะสมัผสัวา่ เป็นเคร่ืองมือท่ี
มนุษยใ์ชเ้ก่ียวกบัการมีปฏิกิริยาตอบสนองส่ิงต่างๆ ท่ีมาเร้า ส่วน สัมผสั (Sensation) คือ อาการ
ต่ืนตวัของประสาทท่ีเกิดจากการกระตุน้ของอวยัวะรับความรู้สึกมีดว้ยกนั 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน 
และ ผิวหนัง อวยัวะรับความรู้สึกแต่ละชนิด จะรับตวักระตุน้ หรือพลงังานกระตุ้นเฉพาะเช่น 
นยัน์ตารับไดเ้ฉพาะแสง  หูรับไดเ้ฉพาะเสียง จมูกรับไดเ้ฉพาะกล่ิน ล้ินรับไดเ้ฉพาะรส ผิวหนงัรับ
ไดเ้ฉพาะสมัผสั  
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า อวยัวะสัมผสัหมายถึง เป็นเคร่ืองมือท่ี
มนุษยใ์ช ้รับรู้ความรู้สึกจากการสมัผสั ส่ิงต่างๆ รอบตวั ซ่ึงประกอบไปดว้ยอวยัวะรับสมัผสั 5 ชนิด 
ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง เม่ือไดรั้บรู้จากการสัมผสัแลว้ จะส่งต่อไปยงักระบวนการทางสมองและ
แปลผลออกมา เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนรู้ 
 
3.2 ความหมายการรับรู้ของอวัยวะรับสัมผสั 
 การเรียนรู้เก่ียวกบัการใชกิ้จกรรมประสาทสัมผสัควรตอ้งมีการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
การรับรู้ของอวยัวะสัมผสั ซ่ึงมีนักการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดก้ล่าวถึง การรับรู้ของ
อวยัวะรับสมัผสั ไวด้งัน้ี 
 ธัญญะ บุปผเวส (2534 : 84) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ของอวยัวะรับสัมผสัว่า หมายถึง 
ความรู้สึกของเราเป็นส่ิงท่ีท าให้เรามีการติดต่อจากโลกภายนอก ท าให้เกิดการปรับตัว หรือ
หลีกเล่ียงอนัตรายได ้อวยัวะรับสัมผสัของคนเรา อนัไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง เม่ือมีพลงัมา
กระตุน้ท่ีอวยัวะรับความรู้สึก มีปริมาณมากพอท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึก ดงันั้นจะเกิดกระแสประสาท
ส่งไปยงัระบบประสาท ใหมี้การตอบสนองส่ิงกระตุน้นั้น 
 สุวิทย ์มูลค า (2543 : 49) ไดใ้หค้วามหมายการรับรู้ของอวยัวะรับสัมผสัว่า การรับรู้ท่ี
ถาวรเกิดจากประสบการณ์ ดา้นประสาทสัมผสั รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั เช่น การทดลองหรือ
ปฏิบติั การดู การฟังการชิม และการดมกล่ิน นอกจากนั้นตอ้งมีการบูรณการขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้
ใหม่ ท่ีไดรั้บมาผสมผสานเช่ือมโยงประสบการณ์ หรือความรู้เดิม เพ่ือขยายหรือสร้างความรู้ใหม่ 
อีกทั้ง มีการน าความรู้มาประยกุตเ์พ่ือการน าไปใชใ้นการด ารงชีวติ หรือ การแกปั้ญหาในการท างาน 
ทั้งน้ีกเ็พ่ือเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัจริงในวิถีชีวิต 
 โกวิท ประวาลพฤกษ ์(2541: 1-8) ไดก้ล่าวไวว้่า เราเห็นลูกโป่งดว้ยตาของเรา ตาของ
เรามีประสาทสัมผสัเก่ียวกบัการเห็น เราชอบฟังเพลงไพเราะ หูของเราใชฟั้งเสียงและมีประสาท
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สัมผสัเก่ียวกบัการฟัง เรารู้รสด้วยล้ิน ล้ินมีประสาทสัมผสัเก่ียวกับการรับรู้ รสเผ็ด เปร้ียว เค็ม 
หวาน ขม เราไดก้ล่ินต่าง ๆ ดว้ยจมูก จมูกมีประสาทสัมผสัเก่ียวกบัการรับรู้กล่ิน ผิวหนงัของเรา 
รับรู้การสัมผสัของร่างกายกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น ร้อน เย็น เปียก แห้ง ผิวหนังเป็นอวยัวะท่ีมี
ประสาทรับรู้การสัมผสั สมองเป็นอวยัวะท่ีส าคญัคอยควบคุมการรับรู้ และประสาทสัมผสัทั้ง 5 
แลว้สัง่การตอบรับ สมัผสัการเห็น สมัผสักล่ิน สมัผสัรส สมัผสักบัเสียง และสมัผสัร้อน-เยน็ 
 จากความหมายของการรับรู้ของประสาทสัมผสัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การรับรู้ท่ี
ถาวรเกิดจากประสบการณ์ ดา้นประสาทสัมผสั รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั อนัไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน 
ผิวหนงั และเม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ท่ีอวยัวะรับความรู้สึก จะเกิดกระแสประสาทส่งไปยงัสมอง ใหมี้
การตอบสนองส่ิงกระตุน้นั้น  
 
3.3 การรู้สึกและการรับรู้ 
 โลกมนุษยท่ี์เราอยูเ่ต็มไปดว้ย คน สัตว ์พืช วตัถุ และเหตุการณ์ต่างๆ การรับรู้ส่ิงต่างๆ 
ท่ีอยู่รอบตัวเรา จึงเปรียบเสมือนการมองผ่านกลอ้งท่ีเกิดภาพท่ีมีสีสันและมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา แต่กลอ้งยงัไม่สามารถให้เราเห็นส่ิงต่างๆรอบตวัเราไดท้ั้งหมด จะเห็นเฉพาะดา้นท่ีเรา
หันกลอ้งไปเท่านั้น มนุษยมี์อวยัวะวิเศษท่ีท าหน้าท่ีเหมือนกลอ้ง ท าให้เรารับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวั 
เรียกว่า อวยัวะรับความรู้สึก (Sense Organ) มีหนา้ท่ีคอยรับขอ้มูลอนัไดแ้ก่ส่ิงเร้า และแปลเป็น
กระแสประสาทเดินทางข้ึนสู่สมอง อวยัวะรับความรู้สึกมีหนา้ท่ีรับขอ้มูลท่ีอยู่รอบๆตวัเราส่งผ่าน
เส้นประสาทข้ึนสู่สมอง ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปพลงังานต่างๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง เป็นตน้ อวยัวะ
รับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลงังานไดเ้ฉพาะ เช่น ตารับเฉพาะแสง หูรับเฉพาะเสียง ผิวหนงัรับ
เฉพาะอุณหภมิู สมัผสั เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีแปลพลงังานเป็นกระแสประสาทเดินทางข้ึนสู่สมองจะ
เกิดการรู้สึก มองเห็นได้ยิน แต่จะเห็นอะไรไดย้ินอะไร นั่นคือ เกิดการรับรู้ข้ึนการรับรู้จึงเป็น
กระบวนการขั้นสูง ถา้ไม่มีอวยัวะรับความรู้สึกจะเกิดการรับรู้ข้ึนไม่ได ้และถา้มีอวยัวะรับความรู้สึก
แต่ไม่มีการตีความออกมาก็ไม่เกิดการรับรู้ข้ึน อีกทั้งตอ้งมีประสบการณ์รู้จกัส่ิงเหล่าน้ีมาก่อนดว้ย    
( สิริอร วิชชาวธุ และคณะ, 2544 : 157-188 )  

 การได้ยนิ 

 เสียงท่ีเราได้ยินเกิดจากการสั่นสะเทือนผ่านตัวกลางบางอย่าง ซ่ึงอาจเป็นก๊าซ 

ของเหลว หรือของแขง็กไ็ด ้โครงสร้างของหูประกอบจาก 3 ส่วนคือ  

หูชั้นนอก (external ear) หูชั้นกลาง (middle ear) และหูชั้นใน (inner ear) หูชั้นนอกประกอบดว้ยใบ

หู (pinna หรือ auricle) ท่อหูซ่ึงมีต่อมข้ีผึ้ งสร้างข้ีหูและเยื่อแกว้หู (ear drum หรือ tympanic 
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membrane) ถดัเขา้มาเป็นหูชั้นกลางซ่ึงจะมีส่วนท่ีติดต่อกบัโพรงจมูกและล าคอเรียกว่า Eustachian 

tube และมีกระดูก 3 ช้ินช่วยขยายเสียงคือกระดูกคอ้น (malleus/hammer) ทัง่ (incus/anvil) และ

โกลน (stapes/stirrup) โดยกระดูกโกลนจะแตะอยูก่บัหนา้ต่างรูปไข่ (oval window) ถดัจากนั้นเป็น

หูส่วนในซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ส่วนคือ auditory apparatus ซ่ึงไดแ้ก่ cochlea และอีกส่วนคือ 

vestibular apparatus ไดแ้ก semicircular canals, utricle และ saccule ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการทรงตวั

ของร่างกาย 

 การมองเห็นภาพ 

 ในบรรดาอวยัวะรับความรู้สึกทั้งหลาย ตาเป็นอวยัวะส าคญัในการรับรู้ส่ิงรอบๆตวัเรา

เพราะการรับรู้ส่ิงต่างๆ จะอยูใ่นรูปของรูปร่าง ขนาด ลกัษณะ พ้ืนผิว ความใกล ้ไกล สี ความสดใส 

การเคล่ือนไหว เป็นต้น การมองเห็นจึงเป็นความรู้สึกท่ีส าคัญและมีอิทธิพลเหนืออวยัวะรับ

ความรู้สึกชนิดอ่ืน โครงสร้างของลกูตามีดงัน้ี 

 ลูกตาตั้งอยูใ่นกระบอกตามหนงัตา ท าหนา้ท่ีป้องกนัลูกตา มีขนตาป้องกนัฝุ่ นละออง

ขนค้ิวป้องกนัเหง่ือและแสงท่ีจา้เกินไป มีต่อมสร้างน ้ าหล่อเล้ียงกระจกตา และป้องกนัแบคทีเรีย 

ดวงตาแต่ละขา้งมีกลา้มเน้ือ 6 มดัช่วยกนัท าให้ตาเคล่ือนไหวกลอกไปมาได ้ลูกตาประกอบดว้ย

เน้ือเยื่อ 3 ชั้นคือ ชั้นนอก (Supporting layer) ชั้นกลาง (Vascular layer) และชั้นในสุด (Retinal 

layer)  

 1. ชั้นนอกประกอบดว้ย Sclera เป็นเน้ือเยอเก่ียวพนัสีขาวลกัษณะทึบแสง ท าใหลู้กตา

คงรูปร่างอยู่ได้ ด้านหน้าสุดเป็นกระจก (Cornea) ลกัษณะใส โปร่งแสง ด้านหลังมีช่องให้

เสน้ประสาทออพติก (optic nerve) ผา่นเขา้ออก 

 2. ชั้นกลางประกอบดว้ย Choroid มีเส้นเลือดมาเล้ียงมากมายและมีชั้นรงควตัถุท า

หนา้ท่ีดูดแสงท่ีผ่านจากเรตินา เพ่ือป้องกนัการสะทอ้นกลบัของแสงเขา้สู่เรตินาซ่ึงจะท าใหภ้าพไม่

ชดั  ส่วนท่ีอยูด่า้นหนา้จะหนาตวัเป็น  ciliary body  ซ่ึงจะผลิตของเหลวเรียกว่า aqueous humer เขา้

ไปอยูใ่นชองว่างของลูกตาดา้นหนา้เลนส์ (anterior chamber) ปลาย ciliary body จะมีเอน็ยึดเลนส์

ตาควบคุมการโป่งนูนของเลนส์ตา ดา้นหนา้เลนส์จะมี iris diaphragm ช่วยควบคุมปริมาณแสงท่ีจะ

เขา้สู่ตาตรงกลางของไอริสจะเป็นรูม่านตา (pupil)  
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 3. ชั้นในสุดประกอบดว้ย Retina บริเวณท่ีบางเป็นชั้นรงควตัถุป้องกนัการสะทอ้นของ

แสงจากด้านหลงัของเรตินา ส่วนบริเวณท่ีหนามีเน้ือเยื่อประสาท neuroretina ซ่ึงติดต่อกับ

เส้นประสาทออพติก บริเวณนิวโรเรติน่ามีเซลลรั์บรู้เก่ียวกบัแสงสีคือเซลลรู์ปแท่ง (Rod cell) และ

เซลลรู์ปกรวย (Cone cell) ดา้นในสุดของชั้นเรตินาจะสัมผสักบั vitreous humor  ซ่ึงเป็นของเหลวท่ี

บรรจุอยูภ่ายใน posterior chamber ช่วยใหลู้กตาคงรูปร่าง และช่วยในการหกัเหของแสง ถา้แสงตก

ลงท่ี Fovea centralis ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีเซลลรู์ปกรวยจ านวนมากจะท าใหไ้ดรั้บภาพท่ีคมชดัท่ีสุดแต่

ถา้แสงไปตกบริเวณ optic disc ซ่ึงเป็นทางออกของเส้นประสาทออพติก และเป็นบริเวณท่ีไม่มีทั้ง

เซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยจึงไม่สามารถเห็นภาพท่ีตกบริเวณน้ีจึงเรียกบริเวณน้ีว่า จุดบอด 

(Blind spot)  

 การรับความรู้สึกใต้ผวิหนัง 

 การรับรู้ท่ีเกิดจากประสาทรับความรู้สึกท่ีอยูใ่ตผ้ิวหนงัท าใหเ้รารู้สัมผสั รู้สึกร้อน รู้สึก

เยน็และความเจ็บปวด เน่ืองจากผิวหนงัเป็นอวยัวะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในร่างกายมีคุณสมบติั หนา 

ยดืหยุน่ กนัน ้าไดเ้ป็นปราการแรกในการป้องกนัแบคทีเรีย หรือจุลชีพต่างๆ ท่ีเป็นอนัตราย สามารถ

รับรู้อุณหภมิู ร้อน เยน็ แสงแดดและผลกระทบจากส่ิงเร้าภายนอก ถา้ลอกผิวหนงัออกมาชัง่น ้ าหนกั

จะไดป้ระมาณ 3.5-4.5 กิโลกรัม เม่ือคล่ีออกจะครอบคลุมพ้ืนท่ีราว 2 ตารางเมตร มีอตัราการ

เจริญเติบโตสูงสามารถแบ่งเซลลส์ร้างเซลลผ์ิวหนงัใหม่ได ้ตลอดชีวิต หนา้ท่ีปกปองอวยัวะต่างๆ ท่ี

อยูภ่ายในสะสมไขมนัและไกลโคเจน และเป็นแหล่งผลิตวิตามิน D ผิวหนงัเป็นอวยัวะท่ีส าคญัมาก 

หากถูกไฟไหมห้รือสูญเสียผิวหนังไปมากกว่า 1/3 ส่วนอาจท าให้เสียชีวิตได ้ผิวหนังมี 2 ชั้นคือ

หนังก าพร้า (ผิวหนังชั้นนอก) ซ่ึงเป็นกลุ่มเซลล์หลายชั้น เซลล์ใหม่สร้างจากชั้นล่างดันข้ึนไป 

บนสุดมีเคราติน มีเมลาโนไซทซ่ึ์งเป็นเซลลท่ี์ผลิตเม็ดสีเมลาโทนิน และอีกชั้นคือหนงัแท(้ผิวหนงั

ชั้นใน) มีลกัษณะหนามาก ยืดหยุ่นดีมีเส้นใยยืดหยุน่เยอะ มีหลอดเลือด รากขน ต่อม ไขมนัปลาย

ประสาทรับความรู้สึกหลายๆ ชนิดฝังตวัอยู ่

 ประสาทรับความรู้สึกอยู่ใตผ้ิวหนังในต าแหน่งต่างๆ กนั การเร้าจะให้การรับรู้ต่างๆ 
กนั 4 อย่าง คือ ความรู้สึกสัมผสั ความรู้สึกเยน็ ความรู้สึกร้อน และความรู้สึกเจ็บปวด ในมนุษย์
ความรู้สึกส่วนใหญ่ไดจ้ากส่วนมือและเทา้ การรับความรู้สึกใตผ้ิวหนงัแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ การ
รับรู้ท่ีมีคุณสมบติัเป็นปฐมภูมิ (Primary quality) ไดแ้ก่ ความรู้สึกสัมผสั ความรู้สึกเยน็ ความรู้สึก
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ร้อน และความรู้สึกเจ็บปวด จุดรับความรู้สึกต่างๆท่ีผิวหนงัเหล่าน้ีไม่ไดก้ระจายอยู่สม ่าเสมอ บาง
ต าแหน่งมีแต่ประสาทรับอุณหภูมิ บางต าแหน่งมีแต่ประสาทรับสัมผสั การรับความรู้สึกใตผ้ิวหนงั
ชนิดท่ีสอง คือ การรับรู้ท่ีมีคุณสมบติัเป็นทุติยภูมิ (Secondary quality) เป็นการรับรู้ท่ีเกิดจากการเร้า
ประสาทปฐมภูมิเป็นระยะๆ หรือเกิดจากการเร้าประสาทปฐมภูมิ ตั้งแต่ 2 ข้ึนไปพร้อมๆ กนั เช่น 
จัก๊จ้ี เกิดจากการเร้าประสาทสัมผสัเป็นระยะๆ หรือ คนั เกิดจากการท่ีประสาทรับความรู้สึกเจ็บถูก
เร้าเป็นระยะๆ หรือการผสมของความรู้สึกสัมผสัและความรู้สึกเยน็ ใหค้วามรู้สึกเปียกแฉะหรือการ
ผสมสมัผสัเบาๆ และความร้อน ใหค้วามรู้สึกเป็นมนัเยิม้ 
 
3.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัการผสานความรู้สึก (Sensory Integration) 
 ผูท่ี้พฒันาแนวความคิดน้ีคือ ดร. แอร์ ซ่ึงเป็นนักกิจกรรมบ าบัดและนักจิตวิทยา
การศึกษาชาวอเมริกนั ดร. แอร์ ไดใ้หค้วามหมายของการผสานความรู้สึก (Sensory Integration) ไว้
ดงัน้ี การผสานความรู้สึกเป็นกระบวนการทางระบบประสาท ท่ีจดัการหรือรับเอาความรู้สึกต่างๆ ท่ี
ร่างกายรับเขา้มาและมีการตอบสนองต่อความรู้สึกนั้น การตอบสนองจะข้ึนกบัความสามารถของ
สมองในการท่ีจะจดักลุ่มหรือคดักรองความรู้สึก และรวมทั้งการผสานของประสาทสัมผสัต่างๆ 
เหล่านั้นเพ่ือสามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ในการกระตุน้หรือ
ส่งเสริมผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการเรียนนั้นๆ จะตอ้งส่งเสริมความสามารถของสมองในการท่ี
จะรับรู้ จดจ า และวางแผนการเคล่ือนไหว ท่ีเป็นพ้ืนฐานการศึกษาและการท างานต่างๆ มากกว่าท่ี
จะเนน้จุดใดจุดหน่ึงอยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการเรียนเม่ือรับความรู้สึก
จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเขา้มา ซ่ึงถือเป็นส่ิงเร้าแลว้ จะไม่สามารถท าการจดัระบบระเบียบของส่ิงเร้า
นั้นได ้ท าให้ไม่สามารถตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จึงกล่าวได้ว่า ถา้
สามารถควบคุมส่ิงเร้าคือการรับความรู้สึกต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ จะเป็นการกระตุน้
กลไกการท างานของสมอง ใหส้ามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดดี้ข้ึน (สุภาพร ชินชยั , 2543 : 41-42) 
 เม่ือร่างกายได้รับข้อมูลความรู้สึก จากประสาทรับรู้ความรู้สึกต่างๆ แลว้เกิดการ
ผสมผสานกนัเป็นผลท าใหมี้การแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสมซ่ึงกระบวนการน้ีจะ
มีการพฒันาไปตามล าดบัขั้นต่างๆ 4 ระดบัดงัน้ี (สร้อยสุดา วิทยากร, 2544 : 48-52) 
 1. การใชป้ระสาทรับรู้ร่วมกนัในระดบัหน่ึง 
 การรับความรู้สึกสัมผสั ท าให้ทารก ดูด กิน และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างแม่ ท าให้
ลูกเกิดการเรียนรู้ถึงการสัมผัสจากส่ิงแวดล้อม การแยกแยะส่ิงแวดล้อม รู้สึกปลอดภัย การ
ผสมผสานการรับความรู้สึกการทรงตัว ร่วมกับความรู้สึกจากกลา้มเน้ือเอ็นและขอ้ ท าให้เกิด
พฤติกรรมการตอบสนองของร่างกายขั้นพ้ืนฐานคือ มีความสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวลูกตา 
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เกิดการเรียนรู้ปฏิกิริยาอตัโนมติัเก่ียวกบัการทรงตวั มีการควบคุมท่าทางต่างๆ ใหส้มดุล มีความตึง
ตวัของกลา้มเน้ือ และรู้สึกปลอดภยัต่อการเคล่ือนไหวท่ีตา้นแรงโนม้ถ่วง (Gravitational Security) 
 2. การใชป้ระสาทรับรู้ร่วมกนัในระดบัท่ีสอง 
 เป็นการผสมผสานการรับรู้ความรู้สึกพ้ืนฐานจาก 3 ระบบเขา้ดว้ยกนัคือ จากกายสมัผสั 
การทรงตวั และกลา้มเน้ือเอ็นขอ้ ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความมัน่คงทางอารมณ์ มีช่วง
ความสนใจ (Attention Span) มีระดบัความต่ืนตวัในการท ากิจกรรม  (Activity Level) ท่ีเหมาะสม มี
การรับรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Body Percept) มีการประสานสัมพนัธ์ของร่างกายสองซีก และ
สามารถวางแผนการเคล่ือนไหวได ้(Motor Planning) 
 3. การใชป้ระสาทรับรู้ร่วมกนัในระดบัท่ีสาม 
 การผสมผสานการรับรู้ความรู้สึกจากการไดย้นิ และการทรงตวั ท าใหเ้ด็กเกิดการเปล่ง
เสียงมีภาษา และมีการผสมผสานการรับความรู้สึกจากการทรงตวั กลา้มเน้ือเอน็และขอ้ กายสัมผสั
และการมองเห็นจะท าใหเ้กิดประสานสัมพนัธ์ระหว่างตาและมือ (Eye-Hand Coordination) มีการ
รับรู้ทางสายตา (Visual Perception) และความสามารถการท ากิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย (Perposeful 
Activity) 
 4. การใชป้ระสาทรับรู้ร่วมกนัในระดบัท่ีส่ี 
 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท างานของสมองท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการใช้
ประสาทรับรู้ร่วมกนั 5 ระบบเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะเกิดไดเ้ม่ือมีการใชป้ระสาทรับรู้ร่วมกนั ตั้งแต่ระดบั
ท่ีหน่ึงถึงระดับท่ีสามท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นพ้ืนฐาน จะท าให้เด็กมีสมาธิ (Ability to 
Concentrate) มีความสามารถในการจดัระบบ (Ability to Organize) มีความนบัถือตนเอง (Self 
Confidence) มีความสามารถเรียนรู้วิชาการ (Academic Learning Ability) สามารถคิดแบบ
นามธรรมและมีเหตุผล (Capacity for abstract Thought and Reasoning) มีความสามารถ
เฉพาะเจาะจงของร่างกายและสมองแต่ละซีก (Specialization of each side of the Body and the 
Brain) 
 ส าหรับทฤษฎีผสานความรู้สึก (Sensory Integration) ไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบรับ
ความรู้สึกพ้ืนฐานหลกัๆ 3 ระบบ ดงัน้ี 
 1. ระบบการทรงตวัและการเคล่ือนไหว (Vestibular system)  
 ท าหนา้ท่ีรับและแปลผลเก่ียวกบัการทรงตวั การรักษาสมดุลและทรงตวัตา้นแรงโนม้
ถ่วง ส าหรับส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ระบบน้ีในทางธรรมชาติ คือการหมุนศีรษะ และการเคล่ือนไหวไปใน
ระนาบท่ีแตกต่างกนั ระบบน้ีจะท างานทนัทีท่ีศีรษะมีการเปล่ียนแปลงไปจากแนวกลางล าตวั ส่งผล
ให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุล ไม่ล้มลงเม่ือมีการเคล่ือนไหว คนท่ีมีปัญหาในระบบน้ี อาจ
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แสดงออกโดยการแสดงอาการกลวัเม่ือตอ้งมีการเคล่ือนไหวอยู่บนพ้ืนท่ีไม่ราบเรียบ โยกเยก        
สูงจากพ้ืน ท าใหมี้ลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีงุ่มง่าม ไม่คล่องแคล่วสมวยั ไม่ชอบปืนป่ายหรือข้ึนลง
บนัได หรือในบางคนจะมีลกัษณะกระตุน้ตวัเอง เช่น มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา อยูไ่ม่น่ิง เป็นตน้ 
การกระตุ้นระบบน้ีจะช่วยส่งผลให้ผูป่้วยสามารถรักษาสมดุลของร่างกาย ให้มีลักษณะการ
เคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่วสมวยัได ้ซ่ึงตวัอย่างกิจกรรมเพ่ือพฒันาการจดัระเบียบของความรู้สึก
ทางการทรงตวั (vestibular integration) เช่น การเดินบนพ้ืนท่ีไม่ราบเรียบ กิจกรรมการโยก กิจกรรม
การทรงตวั การเล่นตีลงักา เป็นตน้ 
 2. ระบบการรับรู้กลา้มเน้ือ เอน็ และขอ้ต่อ (propioceptive system) 
 ระบบน้ีมีอวยัวะรับความรู้สึกอยู่ท่ีกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ต่อทัว่ร่างกาย ซ่ึงจะท างาน
ทนัทีท่ีขอ้ต่อถกูกระแทกเขา้หากนั หรือถูกดึงออกจากกนั ส่งผลใหเ้รารับรู้ต าแหน่งส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และทราบถึงทิศทาง และความเร็วของการเคล่ือนไหวของแขนขาไดดี้ คนท่ีมีปัญหาใน
ระบบน้ีมกัแสดงพฤติกรรม หกลม้บ่อย มีความยากล าบากในการใชมื้อ ไม่สามารถประมาณแรงท่ี
ตอ้งใชใ้นกิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น เขียนหนงัสือดว้ยแรงกดท่ีมากเกินไปจนกระดาษทะลุ 
หรือเขียนเสน้บางจนเกินไป การกระตุน้ระบบน้ีจะช่วยใหผู้ป่้วยสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของ
มือในการท ากิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงตวัอย่างกิจกรรมเพ่ือพฒันาการจดัระเบียบของ
ความรู้สึกจากกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ต่อ (propioceptive integration) ไดแ้ก่ การห้ิวตะกร้าของท่ีมี
น ้ าหนัก การห้อยโหนบาร์ เกมชกัคะเย่อ การโยนบอล การขวา้งบอล การลากของหรือกล่องท่ีมี
น ้ าหนกั กิจกรรมลกัษณะแรงกดต่อกลา้มเน้ือ เอน็ และขอ้ต่อ การผลกักล่องท่ีมีน ้ าหนกัในทิศทาง
ต่างๆ การชกดนัหมอนขนาดใหญ่ และ การผลกั การดนัฝ่ามือกบัผนงัหรือดดักบัเพื่อน 
 3. ระบบการรับสมัผสั (tactile system)  
 ระบบน้ีมีตวัรับสัมผสัท่ีผิวหนงั ท่ีอยูท่ ัว่ร่างกาย เพ่ือรับความรู้สึกสัมผสั เจ็บ ร้อน เยน็ 
แรงกด รวมไปถึงล้ินท่ีตอบสนองต่อการรับสัมผสัออกมาในรูปแบบของกล่ินและรสชาติ คนท่ีมี
ปัญหาในระบบน้ี สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมเดินเขยง่ปลายเทา้ รับประทานอาหารแบบซ ้าๆ มี
ความยากล าบากในการปรับตวักบัคนแปลกหนา้ เปล่ียนแปลงยาก ไม่ชอบใส่เส้ือผา้ใหม่ๆ ท าให้
ไปสู่พฤติกรรการแยกตวั หันเหความสนใจง่าย พฒันาการของการใชมื้อช้ากว่าวยั เป็นตน้ การ
กระตุ้นระบบน้ีจะช่วยพฒันาความสามารถทางสังคมของผูป่้วยให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ ซ่ึง
ตวัอยา่งกิจกรรมเพ่ือพฒันาการจดัระเบียบของความรู้สึกทางการสัมผสั (tactile integration)  ไดแ้ก่ 
การถู การแตะตามส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น สบู่ ครีมโกนหนวด โลชัน่ทาผิว 
แป้ง พลาสติก ฟองน ้าถตูวั ผา้ขนหนู สมัผสับริเวณแขน ขา ล  าตวั หลงั โดยใชแ้รงกดลงท่ีมีน ้ าหนกั
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มากพอควร การระบายสีท่ีน้ิวมือและฝ่ามือ การวาดรูปดว้ยน้ิวมือ บนแขน ขา ล  าตวั การเล่นทราย 
การนวดแป้ง ดินน ้ามนั การห่อตวัดว้ยพรมหรือแรงกดท่ีสม ่าเสมอ 
 
3.5 ความส าคัญของการกระตุ้นการรับรู้ความรู้สึกและประสาทสัมผัสต่อเด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

 การกระตุน้การรับรู้ความรู้สึกและประสาทสมัผสัเป็นส่ิงส าคญัต่อเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญามาก เพราะเด็กสามารถรับรู้ไดช้า้มาก เช่น เม่ือถูกตีท่ีแขนเส้นประสาทท่ี
แขนจะรับรู้ความรู้สึกว่าถูกตี และส่งกระแสความรู้สึกไปท่ีสมองส่วนบน สมองรับรู้ว่าเจ็บและ
ส่งกลบัมาท่ีเส้นประสาทแขน แขนจะยกหนี ซ่ึงเด็กจะรับความรู้สึกชา้ หรือไม่รับรู้เลยในรายท่ี
รุนแรง เพราะส่วนของสมองถกูท าลายไปมาก ฉะนั้นเดก็จึงจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งพฒันาการฝึกการ
รับรู้ความรู้สึกและการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป การฝึกการรับรู้ทางประ
สามมี 2 อยา่งไดแ้ก่ (ดารณี ธนะภมิู, 2542 : 65-67) 

 1. ประสาทรับรู้ความรู้สึก (Sensory Nerves) 
 2. ประสาทสัง่การเคล่ือนไหว (Motor Nerves) 
 กระบวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของประสาททั้ง 2 มีดงัน้ี 
 เม่ือใส่ขอ้มลูทางความรู้สึก (Sensory) เขา้ไปมากๆ จะกระตุน้ใหส้มองรับรู้ค าสั่ง ท าให้

สมองพฒันา ซ่ึงมีผลให้ประสาทสัมผสัท่ีสั่งการเคล่ือนไหว (Motor Nerves) พฒันาตามไปดว้ย 
ดงันั้นการกระตุน้ตั้งแต่แรกเร่ิม จึงมีความส าคญัมากต่อการพฒันาการของเด็กปัญญาอ่อน ซ่ึงการ
กระตุน้ทารกตั้งแต่แรกเร่ิม ใชว้ิธีการดงัน้ี 

 1. ฝีกการรับรู้จากภาพ (Visual Awareness) เป็นการฝึกเดก็ใหรั้บรู้จากการเห็นภาพและ
ใชส้ายตามองภาพและส่ิงของ 

 2. ฝึกการรับรู้จากเสียง (Auditory Awareness) เป็นการใหเ้ด็กรับรู้จากการไดย้ินเสียง 
เช่นเม่ือเดก็ไดย้นิเสียงเรียก เดก็จะรับรู้และหนัมาหาผูเ้รียก 

 3. ฝึกการรับรู้จากการสัมผสั (Tactile Awareness) เป็นส่ิงส าคญัส าหรับเด็กเล็กมาก 
เช่น เด็กจะรับรู้และรู้สึกดีใจ เม่ือมีคนอุม้ กอด จูบ และเด็กทารกจะโตต้อบเม่ือมีคนจบัมือ เด็กก็จะ
จบัมือหรือใชน้ิ้วก าไวแ้น่น 

 4. ฝึกการหันเหไปตามทิศทาง ระยะห่างหรือใกล ้และการทรงตวั (Orientative and 
Balance Awareness) เช่น การเอ้ือมมือไปควา้ของเล่นท่ีอยูห่่างหรือใกล ้และหนัหนา้ไปควา้ของเล่น
ท่ีอยู่ดา้นหนา้ ดา้นหลงั หรือดา้นขา้ง และการฝึกการทรงตวัเม่ือนัง่ ยืน หรือเอ้ือมไปควา้ของ หรือ
หนัไปตามทิศทางเสียง 
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 เด็กท่ีมีพฒันาการปกติจะไขว่ควา้แสวงหาการรับรู้เหล่าน้ีเอง ดว้ยความอยากรู้อยาก
ลอง แต่เด็กปัญญาอ่อนจะไม่แสวงหาหรือไม่มีความอยากรู้อยากลอง ต่อเม่ืออยากจะท าก็ท าไดช้า้
มาก เพราะรับรู้ได้ช้าและแสดงออกได้ช้า ไม่จ้องมองส่ิงของหรือพยายามไปจับ ไม่คุยออ้แอ ้
หรือไม่หนัไปมองตามทิศทางท่ีไดย้ินเสียง จึงตอ้งกระตุน้การรับรู้ในดา้นการรู้จกัไขว่ควา้ในระยะ
ต่างๆ 

 5. ฝึกการรับรู้ทางสงัคมและอารมณ์ (Social and Emotional Awareness) เป็นการฝึกให้
เด็กไดรั้บรู้ต่อการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น รู้จกัยิ้มแยม้เม่ือพ่อแม่ยิ้มให้ และตอบสนองเม่ือมีคน
อุม้ และเดก็ตอ้งการความรักความอบอุ่นอยา่งมาก เพราะเดก็ท่ีขาดความรักความอบอุ่น หรือขาดคน
ดูแลเอาใจใส่ เด็กจะขาดการรับรู้ทางสังคม และไม่ยอมพูดคุยกบัผูอ่ื้น เป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ปัญหา
การปรับตวัในสงัคมในวยัเรียนและวยัผูใ้หญ่ ถา้เดก็ไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 
 
3.6 การใช้ประสาทสัมผสัในเด็กปฐมวัย 

 การใช้ประสาทสัมผสั เป็นวิธีการท่ีน ามาสู่การรับรู้โลกภายนอก รวมทั้งความรู้สึก
ต่างๆ การใชป้ระสาทสัมผสัจึงเป็นวิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่เด็กปฐมวยั (วฒันา ปุญญฤทธ์ิ, 
2545 : 9) 

 การจดักิจกรรมใหเ้ดก็ใชป้ระสาทสมัผสั จะท าใหเ้ด็กรู้จกัหนา้ท่ีการงานของอวยัวะรับ
การสัมผสัรู้ถึงความส าคญั การใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลรักษา เอาใจใส่ต่ออวยัวะ
เหล่านั้น กล่าวไดว้า่ประสาทสมัผสัเป็นวิธีการเรียนรู้แบบอตัโนมติัตามธรรมชาติของมนุษย ์อวยัวะ
รับสัมผสัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวสัมผสั การใชป้ระสามสัมผสัในการรับรู้ขอ้มูลจะเกิดควบคู่
พร้อมๆ กนัและสะสมไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานจากนั้นค่อยๆ เปล่ียนไปสู่การเขา้ใจ การรู้สึกนึกคิดต่อ
ส่ิงต่างๆ ท่ีเดก็เผชิญ 

 นอกจากเดก็จะใชป้ระสาทสมัผสัเป็นการรับรู้ขอ้มลูแลว้ ขอ้มลูเหล่านั้นยงัไปบูรณการ
ท าใหเ้กิดความคิดความเขา้ใจและความรู้สึกควบคู่กนัไป ทั้งน้ีเด็กจะเขา้ใจในส่ิงเป็นนามธรรมจาก
การใชป้ระสาทสมัผสัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เดก็จึงเกิดการพฒันาทั้งทางสติปัญญาและจิตใจควบคู่ไป 

 ขอบข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระสาทสมัผสั 
 1. การใช้ประสาทสัมผสัท าให้มองเห็นลักษณะของส่ิงต่างๆ ทั้ งสี รูปทรง เสียง 

ผิวสมัผสั รสชาติ และรวมถึงคุณค่าของส่ิงนั้นๆ 
 2. การมองเห็นวตัถุดว้ยสายตาอาจจะมองควบคู่ไปกบัจิตใจ เพราะตาท าหน้าท่ีรับ

ขอ้มลู การรับรู้และเขา้ใจจะเกิดพร้อมกนักบัการมองเห็น 
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 3. การฟังและการมองท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีไกลตวั แต่การดมและการชิมเป็นการไดรั้บ
ขอ้มลูท่ีใกลต้วั 

 4. การใชอ้วยัวะสัมผสัเป็นการฝึกให้เกิดทกัษะควบคู่กบัการมองเห็นความสัมพนัธ์
ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเองหรือผูอ่ื้นกบัส่ิงต่างๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต 

 5. ประสาทสมัผสัช่วยใหพ้ฒันาความสามารถในการมองและเขา้ใจตนเอง 
 6. ประสาทสมัผสัช่วยพฒันาทั้งทางภาษากายและภาษาพดูในการแสดงความรู้สึก 
 7. การใชอ้วยัวะสมัผสัช่วยในการแสวงหาขอ้มลู 

 นอกจากน้ียงัมีนกัการศึกษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชป้ระสาทสัมผสัในเด็กปฐมวยั ดงัน้ี 
แบ็คล่ี และ เบิรด ์(Buckley and Bird, 2002 : 4) ไดก้ล่าวไวว้่า การใชป้ระสาทสัมผสัดา้นการมอง
และการสัมผสัเป็นส่ิงส าคญัท่ีครูทุกคนควรค านึงถึง โดยการสนบัสนุนในการใชป้ระสาทสัมผสั
ดา้นการมอง ในเร่ืองของคณิตศาสตร์ เช่น ใช้บตัรภาพจ านวน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็ก   
ดาว ์ซินโดรม เขา้ใจมากข้ึน อีกทั้งการมองส่ิงของรูปทรงและการไดส้ัมผสั ท าให้เกิดจินตนาการ 
ซ่ึงจะช่วยใหเ้ดก็ดาว ์ซินโดรมเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวนไดง่้ายข้ึน อีกทั้งสอดคลอ้งกบั แกรนล่ี 
(Gainsley, 2011: 2) ไดก้ล่าวไวว้่า เด็กเร่ิมตน้การเรียนรู้ไดโ้ดยการใชป้ระสบการณ์ทางประสาท
สมัผสั ตั้งแต่เกิดเดก็เรียนรู้ส่ิงต่างๆ จากการ จบัสมัผสั ดมกล่ิน การชิม การมอง การไดย้ิน ดงัจะพบ
ไดว้่า การใชป้ระสาทสัมผสัในการท ากิจกรรมจะท าใหเ้กิดการพฒันาทางสมอง หรือเปรียบไดก้บั
การใหอ้าหารแก่สมอง เม่ือเกิดการกระตุน้ทางประสาทสัมผสัจะถูกส่งสัญญาณต่อไปยงัสมองของ
เดก็ จะช่วยในการเสริมสร้างระบบประสาทซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการเรียนรู้ทั้งหมด  
 

4. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชป้ระสาทสัมผสั และ

งานวิจยัทางดา้นคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจยัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ดงัน้ี 

 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ละออ ทองดีนอก (2554) ไดศึ้กษา การศึกษาความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10 ของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใชเ้กม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี
ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดบัเชาวปั์ญญาระหว่าง 50–70 และไม่มีความ
พิการซ ้ าซอ้น อายุระหว่าง 6–12 ปี จ  านวน 6 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาค้นควา้ได้แก่ แผนการสอนเฉพาะบุคคล จ านวน 10 แผน 
แบบทดสอบความสามารถการรู้ค่าจ านวน 1-10 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ แผนการสอนเฉพาะบุคคลการ
รู้ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใช้เกม ท าให้นักเรียนมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนมากข้ึนเท่ากบั 0.6508 หรือ คิดเป็นร้อยละ 65.08 และความสามารถการรู้
ค่าจ านวน 1-10 ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาซ่ึงไดรั้บการสอนโดยการใชเ้กมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 22.66 อยูใ่นระดบัดี 
 จงดี ค าเชียง (2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสามารถดา้นการอ่านจ านวนนบัโดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะชุด “รู้ภาพทราบจ านวนและตวัเลข” ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเรียนไดช้ั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา เป็นเด็กนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเรียนไดจ้  านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบฝึกทกัษะชุด “รู้ภาพ
ทราบจ านวนและตวัเลข” เร่ืองจ านวนนบั 1-20 และ 0 และแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
อ่านจ านวนนบั และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถดา้นการอ่าน
จ านวนนบั เร่ืองจ านวนนบั 1-20 และ 0 ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได ้
หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะชุด “ รู้ภาพทราบจ านวน และตวัเลข” ผลคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบั   
ดีมาก ผลคะแนนระดบัรายบุคคลอยูใ่นระดบัดีมาก 6 คน และ อยูใ่นระดบัดี 1 คน 
 สุไปรมา ลีลามณี (2553) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านค าและแรงจูงใจในการอ่าน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ดา้นการอ่านจากการสอนโดยผสมผสาน
วิธีโฟนิกส์ (Phonics) กบัวิธีพหุสัมผสั (Multi - Sensory Approach) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ดา้นการอ่าน มีระดบัสติปัญญาปาน
กลางหรือสูงกว่าปานกลาง ไม่มีความพิการซ ้ าซ้อน หรือความผิดปกติดา้นอ่ืนๆ จ านวน 6 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้การสอนอ่านค าโดยผสมผสานวิธี    
โฟนิกส์กบัวิธีพหุสัมผสั แบบประเมินความสามารถในการอ่านค า แบบสอบถามวดัแรงจูงใจใน 
การอ่าน ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยหลงัการสอนโดยผสมผสานวิธี    
โฟนิกส์กบัวิธีพหุสัมผสัอยู่ในระดบัดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยหลงัการสอน
โดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์กบัวิธีพหุสัมผสัสูงข้ึน 3) แรงจูงใจในการอ่านของนกัเรียนหลงัการสอน
โดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์กบัวิธีพหุสมัผสัอยูใ่นระดบัมาก  
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4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ทาฟติ (Tafti, 2014 : Abstract) ไดท้ าการศึกษาผลของการใชว้ิธีประสาทสัมผสัหลาย
ดา้น ร่วมกบัการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ส าหรับทกัษะการเขียนและความวิตกกงัวลในการท า
การบา้น ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเขียน โดยตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาเป็นนกัเรียนท่ีมีความ
พกพร่องดา้นการเขียนในประเทศอิหร่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม) 
จากนั้นน าผลการทดสอบก่อนทดลอง หลงัทดลอง และติดตามผล โดยใชแ้บบทดสอบวดัระดบั
ความวิตกกงัวลในการท าการบา้น และแบบทดสอบวดัการสะกดค า มาวิเคราะห์ผล พบว่ากลุ่ม
ทดลองท่ีไดใ้ชโ้ปรแกรมการใชว้ิธีประสาทสัมผสัหลายดา้นร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการผ่อนคลาย มี
ระดบัความวิตกกงัวลในการท าการบา้นและการสะกดค าผิดลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงผล
ของการใชว้ิธีประสาทสัมผสัหลายดา้นร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการผ่อนคลายนั้น มีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ และลดปัญหาความวิตกกงัวลของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได ้
 โอเบียด (Obaid, 2013 : Abstract) ไดท้ าการศึกษาผลของการใชป้ระสาทสัมผสัหลาย
ด้านส าหรับการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยแบ่งตวัอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม 
และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม) ซ่ึงกลุ่มทดลอง จะสอนโดยใชป้ระสาทสัมผสัหลายดา้น ส่วนกลุ่มควบคุม
ใชว้ิธีสอนแบบทัว่ไป จากนั้นน าผลการทดสอบก่อนทดลอง และหลงัทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการทดลองพบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลงั
ทดลอง ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยคะแนน
หลงัการทดลอง  กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุม 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่าการสอนคณิตศาสตร์ในเด็กระดับ
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาควรเนน้กิจกรรมท่ีใชร้ะบบประสาทสัมผสัเป็นหลกั ซ่ึงจะ
ท าให้เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยผ่านประสาทสัมผสั
หลายช่องทางพร้อมๆ กนั ซ่ึงเช่ือมโยงทกัษะความรู้ จากการมอง การไดย้ิน การสัมผสั และการ
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม จะช่วยใหเ้ด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาการใช้
กิจกรรมดา้นประสาทสัมผสัเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจ านวน และรู้ค่าจ านวนของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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        ตัวแปรต้น                                                                              ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 
กิจกรรมดา้นประสาทสมัผสั 

 

ความสามารถในการอ่านจ านวน

และรู้ค่าจ านวน 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

  
 ในการวิจยัเร่ืองการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสมัผสัเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
จาํนวนและรู้ค่าจาํนวน ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษา
ตามลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 5. วิธีดาํเนินการวิจยั 
 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small n Design) ของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา จาํนวน 2 คน ซ่ึงมีอายุ 5และ6 ขวบตามลาํดบั โดยผ่านการประเมิน
จากคณะแพทยศิ์ริราช สาขาวิชาเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจระบุว่าเป็น
เด็กปฐมวยัท่ีมีความผดิปกติแบบดาวน์ ซินโดรม มีระดบัพฒันาการ(Developmental Quotient, DQ) 
ท่ีคะแนน 60 และ 65 ซ่ึงอยูใ่นระดบับกพร่องทางสติปัญญาเลก็นอ้ยเด็กปฐมวยัท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีกําลังศึกษาอยู่ ท่ี  ศูนย์พัฒนาเด็กพิการบ้านยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
กรุงเทพมหานครพบวา่มีปัญหาทางดา้นคณิตศาสตร์ ในเร่ืองการอ่านจาํนวนและรู้ค่าจาํนวน โดยยงั
ไม่สามารถบอกสัญลกัษณ์ฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 และยงัไม่สามารถรู้ค่าจาํนวนของ
ตวัเลขดงักล่าวได ้

 การวิจยัน้ีใชว้ิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1. ศึกษาขอ้มูลทั้งหมดของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีศึกษาอยู ่  
ศูนยพ์ฒันาเดก็พิการบา้นยิม้สู ้มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ กรุงเทพมหานคร 
 2. ตรวจสอบประวติั ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีมีอายุอยู่
ระหวา่ง 5-6 ปี ท่ีผา่นการประเมินจากคณะแพทยศิ์ริราช สาขาวิชาเวชพนัธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวช
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ศาสตร์ ผลการตรวจระดบัพฒันาการ (Developmental Quotient, DQ)มีคะแนน 50-70 ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัเรียนได ้
 3. สัมภาษณ์ครูประจ าชั้น เก่ียวกบัประวติัพฒันาการดา้นต่างๆ พฤติกรรมระหวา่งเรียน 
และท ากิจกรรม ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 
2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ คือ กิจกรรมดา้นประสาทสัมผสั 
 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 

 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสั 
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 
 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 
 1.1 ศึกษาต าราเอกสาร และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความสามารถในการ
อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 
 1.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่า
จ านวนส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยเคร่ืองมือท่ีใช้วดัแบ่งคะแนน
ออกเป็นสองส่วน 1.แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจ านวน2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการรู้ค่าจ  านวน  
 1.3 น าแบบทดสอบท่ีวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 
ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญรวม 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงทาง
เน้ือหา และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 1.4 น าแบบทดสอบ ท่ีวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 
ไปใชก้บัตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
 2. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสั 

 2.1 ศึกษาต าราเอกสาร งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นประสาทสัมผสั 
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 2.2 ศึกษาคู่มือ ทฤษฏี หลกัการสอนวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
 2.3 วิเคราะห์จุดประสงค์ เน้ือหา เก่ียวกบักิจกรรมด้านประสาทสัมผสัส าหรับเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 2.4 ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ก าหนดรูปแบบเน้ือหา เก่ียวกบักิจกรรมด้าน
ประสาทสัมผสั 
 2.5 น ารายละเอียดเน้ือหาของกิจกรรมดา้นประสาทสัมผสัน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้ง และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 2.6 น ารายละเอียดของกิจกรรมด้านประสาทสัมผสั ท่ีปรับปรุงแล้ว น ามาสร้าง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสั 
 2.7 น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสั ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงทางเน้ือหา และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 2.8 น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประสาทสัมผสั ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
กบัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา จ านวน 1 
คน เพื่อหาขอ้บกพร่อง และปรับปรุงแกไ้ข 
 2.9 น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประสาทสัมผสั ไปใชก้บัตวัอยา่งในการศึกษา
คร้ังน้ี 
 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 
จ านวน 18 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ 
 
ตารางท่ี 1 แผนการทดลอง และด าเนินการสอนโดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั 
 

สัปดาห์ วนั เวลา เน้ือหา 
 
 
1 

จนัทร์ 10.00-10.40 น. ทดสอบก่อนเรียน 
องัคาร 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(อ่านจ านวน) ตวัเลข 1-3 
พุธ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(อ่านจ านวน) ตวัเลข 1-3 

พฤหสับดี 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(อ่านจ านวน) ตวัเลข 4-6 
ศุกร์ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(อ่านจ านวน) ตวัเลข 4-6 
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ตารางท่ี 1 แผนการทดลอง และด าเนินการสอนโดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั (ต่อ) 
 

 
 
2 

จนัทร์ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(อ่านจ านวน) ตวัเลข 7-9 
องัคาร 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(อ่านจ านวน) ตวัเลข 7-9 
พุธ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง 

(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 1-3 
พฤหสับดี 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง 

 (อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 1-3 
ศุกร์ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง 

(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 4-6 
 
 
3 

จนัทร์ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง 
(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 4-6 

องัคาร 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง 
(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 7-9 

พุธ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง 
(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 7-9 

พฤหสับดี 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 3 ลองนบัดู 
(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 1-9 

ศุกร์ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 3 ลองนบัดู 
(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 1-9 

 
4 

จนัทร์ 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชยั 
(อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 1-9 

องัคาร 10.00-10.40 น. กิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชยั 
 (อ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน) จ านวน 1-9 

พุธ 10.00-10.40 น. ทดสอบหลงัเรียน 
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 แบบแผนการทดลอง 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบ Small n Design ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แบบแผนการทดลอง 
กรณีศึกษา ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

S T1 X T2 
 
  เม่ือ S แทน เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

T1 แทน การทดสอบความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่า 
จ านวนก่อนการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั 
T2 แทน การทดสอบความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่า 
จ านวนหลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั  

 
 ขั้นตอนการทดลอง 

 การทดลองคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีขั้ นตอน
ด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. ด าเนินการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวน และ ความสามารถในการรู้
ค่าจ  านวน กบัเด็กปฐมวยัท่ีเป็นตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ก่อนการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั
แลว้บนัทึกคะแนน 

 2. ด าเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสั 
 3. เม่ือเสร็จส้ินการเรียนโดยใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสัคร้ัง

สุดทา้ยแลว้ด าเนินการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและความสามารถในการรู้ค่า
จ านวน กบัเด็กปฐมวยัท่ีเป็นตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา หลงัการใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดา้นประสาทสัมผสัแลว้บนัทึกคะแนนโดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกบัการวดัคร้ังแรก 

 4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความสามารถในการอ่านจ านวนและความสามารถใน
การรู้ค่าจ  านวน ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัโดยน าไปวเิคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ
ต่อไป 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การพฒันาความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวนของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กพิการบา้นยิม้สู้ มูลนิธิสากล
เพื่อคนพิการ กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
จ านวนและรู้ค่าจ  านวนของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนการทดลอง และหลงั
การทดลองโดยใชค้ะแนนความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน และร้อยละ 
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้
 1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ 2538) 

    IOC = ∑R 
เม่ือ IOC หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์

∑R หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 2. น าคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและความสามารถ

ในการรู้ค่าจ  านวน มาหาค่าร้อยละก่อนและหลงัการทดลองโดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั 

N 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

อ่านจ านวนและรู้ค่าจ านวนโดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ก่อนและหลงัการสมัผสั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลองเกบ็รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล โดยใช้
แบบทดสอบเร่ืองการอ่านจ านวน และแบบทดสอบเร่ืองการรู้ค่าจ านวน ทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง และใชแ้บบฝึกหดัหลงัการสอนระหว่างด าเนินการทดลอง โดยมีการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากการทดลองเป็น  3 ตอน ดงัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองเร่ือง 
การอ่านจ านวน 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองเร่ืองการ
รู้ค่าจ านวน  

 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนแบบฝึกหัดหลังการสอนระหว่างด าเนินการ
ทดลอง ในแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจ านวน ก่อนการทดลอง และหลงัการ 

ทดลองโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  

 

ตวัอยา่งท่ี 
คะแนนก่อนการสอน 
คะแนนเตม็ 9 คะแนน 

คะแนนหลงัการสอน 
คะแนนเตม็ 9 คะแนน 

คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1 1 11.11 6 66.67 5 55.56 
2 4 44.44 9 100 5 55.56 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า คะแนนความสามารถดา้นการอ่านจ านวน โดยใชกิ้จกรรมดา้น

ประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนไดรั้บการทดลองของตวัอยา่ง
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ท่ี 1 ได ้1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.11 แต่หลงัจากการทดลอง ได ้6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
ซ่ึงมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 55.56  

 คะแนนความสามารถดา้นการอ่านจ านวน โดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนไดรั้บการทดลองของตวัอย่างท่ี 2 ได ้4 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 44.44 แต่หลงัจากการทดลอง ได ้9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 55.56 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภมิูท่ี 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภมิูท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความสามารถดา้นการอ่านจ านวน ก่อนการทดลอง  

และหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการรู้ค่าจ านวน ก่อนการทดลอง และหลงัการ 
ทดลองโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

 

ตวัอยา่งท่ี 
คะแนนก่อนการสอน 
คะแนนเตม็ 9 คะแนน 

คะแนนหลงัการสอน 
คะแนนเตม็ 9 คะแนน 

ผลต่างของคะแนน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1 0 0 7 77.78 7 77.78 
2 0 0 8 88.89 8 88.89 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า คะแนนความสามารถดา้นการรู้ค่าจ านวนโดยใชกิ้จกรรมดา้น

ประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนไดรั้บการทดลองของตวัอยา่ง
ท่ี 1 ได ้0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 แต่หลงัจากการทดลอง ได ้7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78  ซ่ึงมี
คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 77.78  

 คะแนนความสามารถดา้นการรู้ค่าจ านวนโดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนไดรั้บการทดลองของตวัอย่างท่ี 2 ได ้0 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 0 แต่หลงัจากการทดลอง ได ้8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.89  ซ่ึงมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 88.89 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภมิูท่ี 2 
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แผนภมิูท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความสามารถดา้นการรู้ค่าจ านวน ก่อนการทดลอง  

และหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  
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ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนแบบฝึกหดัหลงัการสอนระหวา่งด าเนินการทดลองในแต่ละแผนการจดั 
   กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 

แผนการจัดกจิกรรม 
การเรียนรู้ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ของ 
ตัวอย่างที่ 1 

ร้อยละ 
คะแนนที่ได้ของ 

ตัวอย่างที่ 2 
ร้อยละ 

แผนท่ี1 น้ิวมหศัจรรย ์ 3 3 100 3 100 
แผนท่ี2 น้ิวมหศัจรรย ์ 3 2 66.67 2 66.67 
แผนท่ี3 น้ิวมหศัจรรย ์ 3 2 66.67 3 100 
แผนท่ี4 น้ิวมหศัจรรย ์ 3 2 66.67 3 100 
แผนท่ี5 น้ิวมหศัจรรย ์ 3 2 66.67 2 66.67 
แผนท่ี6 น้ิวมหศัจรรย ์ 3 3 100 3 100 

ผลรวมแผนที่ 1-6 18 14 77.78 16 88.89 

แผนท่ี7 ลัน่เสียงกลอง 3 3 100 3 100 
แผนท่ี8 ลัน่เสียงกลอง 3 3 100 2 66.67 
แผนท่ี9 ลัน่เสียงกลอง 3 2 66.67 3 100 
แผนท่ี10 ลัน่เสียงกลอง 3 3 100 3 100 
แผนท่ี11 ลัน่เสียงกลอง 3 2 66.67 2 66.67 
แผนท่ี12 ลัน่เสียงกลอง 3 3 100 3 100 

ผลรวมแผนที่ 7-12 18 16 88.89 16 88.89 

แผนท่ี13 ลองนบัดู 9 5 55.56 6 66.67 
แผนท่ี14 ลองนบัดู 9 7 77.78 7 77.78 

ผลรวมแผนที่ 13-14 18 12 66.67 13 72.22 

แผนท่ี15 สู่เสน้ชยั 9 7 77.78 8 88.89 
แผนท่ี16 สู่เสน้ชยั 9 7 77.78 8 88.89 

ผลรวมแผนที่ 15-16 18 14 77.78 16 88.89 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา่ คะแนนแบบฝึกหดัหลงัการสอนระหว่างด าเนินการทดลองในแต่
ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ตวัอยา่งท่ี 1 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหศัจรรย ์(แผนท่ี 1-6) ได ้
14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78  ผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง (แผนท่ี7-12) ได ้  
16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.89   ผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 3 ลองนบัดู (แผนท่ี 13-14) ได ้      
12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67  และผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชยั (แผนท่ี 15-16) ได ้       
14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภมิูท่ี 3 

แผนภมิูท่ี 4  แสดงค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกหดัหลงัการสอนระหวา่งด าเนินการทดลองใน      
                   แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของตวัอยา่ง 
                    คนท่ี 1 
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คะแนนแบบฝึกหัดหลงัการสอนระหว่างด าเนินการทดลองในแต่ละแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ตวัอย่างท่ี 2 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 1 น้ิวมหัศจรรย ์(แผนท่ี 1-6) ได1้6 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 88.89  ผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 2 ลัน่เสียงกลอง (แผนท่ี7-12) ได ้16 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 88.89  ผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 3 ลองนับดู (แผนท่ี 13-14) ได ้13 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 72.22  และผลรวมคะแนนของกิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชยั (แผนท่ี 15-16) ได ้16 คะแนน       
คิดเป็นร้อยละ 88.89 ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภมิูท่ี 4 

 

แผนภมิูท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกหดัหลงัการสอนระหวา่งด าเนินการทดลองใน       
      แต่ละกิจกรรมของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของตวัอยา่งคนท่ี 2 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่าน
จาํนวนและรู้ค่าจํานวนของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจาํนวนและรู้ค่าจาํนวนของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดสมมติฐาน
การวิจยัไวว้่า หลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
สามารถอ่านจาํนวนและรู้ค่าจาํนวนไดสู้งข้ึนกวา่ก่อนการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสมัผสั 
 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จาํนวน 2 คน ซ่ึงมีอาย ุ5และ6 ขวบ และผา่นการประเมินจากคณะแพทยศิ์ริราช สาขาวิชาเวชพนัธุ
ศาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ โดยมีผลการตรวจระดบัพฒันาการ(Developmental Quotient, DQ) 
เท่ากบั 60 และ 65 ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบับกพร่องทางสติปัญญาเลก็นอ้ย และตวัอยา่งกาํลงัศึกษา
อยู่ท่ี ศูนยพ์ฒันาเด็กพิการบา้นยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กรุงเทพมหานครพบว่าตวัอย่างมี
ปัญหาในการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัเร่ืองการอ่านจาํนวนและรู้ค่าจาํนวนโดยไม่สามารถ
บอกสัญลกัษณ์ของตวัเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 และยงัไม่สามารถรู้ค่าจาํนวนของ
ตวัเลขได ้
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นประสาทสัมผสัและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจาํนวนและรู้ค่าจาํนวนของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 
 ขั้นตอนของการดาํเนินการทดลองคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small n 
Design) โดยผูป้กครอง และนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใหค้วามร่วมมือและยนิยอมให้
ตวัอย่างเขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ีอย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลอง โดยมีการทดสอบเพื่อวดั
ความสามารถในการอ่านจาํนวนและรู้ค่าจาํนวน ของตวัเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ 1 ถึง 9 ก่อนและหลงั
การทดลอง ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง จาํนวน 18 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 4 
สปัดาห์ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่การหาค่าเฉล่ีย และร้อยละ 
นาํเสนอขอ้มูลโดยใช้ตารางและแผนภูมิแท่งจากคะแนน เพื่อแสดงพฒันาการและเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน ก่อนและหลงัการทดลองของตวัอย่างทั้ง 2  คน
เป็นรายบุคคล 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน โดยใช้กิจกรรมดา้นประสาทสัมผสั
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา พบวา่ หลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน ไดสู้งข้ึนกวา่ก่อนการ
ใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ หลงัการใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน ไดสู้งข้ึนกวา่ก่อนการใชกิ้จกรรม
ดา้นประสาทสัมผสั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัได้จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเน้นดา้น
ประสาทสัมผสัทั้งดา้นการมอง การได้ยิน และการสัมผสั ในทุก ๆแผนกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 น้ิวมหัศจรรยพ์บว่ากิจกรรน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเน้นระบบประสาท
สัมผสัดา้นการมอง การไดย้นิ และการสัมผสัของผูเ้รียน โดยผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นส่ือซ่ึง
จะปรากฏทั้งตวัเลข และเสียงท่ีบอกช่ือเรียกของตวัเลขนั้นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้ง
การมองเห็นตัวเลขต่างๆ ท่ีปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และการสัมผสัตัวเลขบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ดว้ยน้ิวมือของตนเอง สัมผสัโดยเลือกตวัเลขท่ีเขียนถูกตอ้ง และสัมผสัโดยเลือกตวัเลข
ตามค าสั่งท่ีไดย้นิใหถู้กตอ้ง ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการจดจ าเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ตวัเลข
ฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนของนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งทั้งสองคน
ในแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองน้ี เท่ากบั 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ77.78 และ 16 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ88.89 ตามล าดบัต่อมาในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 ลัน่เสียงกลองกิจกรรมน้ีพบวา่เป็น
กิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการไดย้ิน และการสัมผสัโดยผา่นการใชอุ้ปกรณ์ดนตรีคือ กลอง
เป็นส่ือการสอน ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งตีกลองตามบตัรตวัเลขท่ีก าหนดให้ ซ่ึงในแผนการเรียนรู้น้ีผูเ้รียนจะ
ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งการฟังจ านวนคร้ังของเสียงกลองท่ีตี และการใชป้ระสาทสัมผสัของมือตีลง
บนกลอง ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้และเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการนบัและการ
รู้ค่าจ  านวนได้ ดงัจะเห็นได้จากคะแนนของนักเรียนท่ีเป็นตวัอย่างทั้งสองคนในแผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองน้ี เท่ากบั 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ88.89  เท่ากนัในขณะท่ีแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ี 3 ลองนบัดูพบวา่กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ระบบประสาทดา้นการมอง และการสัมผสั 
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โดยผา่นการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งหยิบส่ิงของให้เท่ากบับตัรตวัเลขท่ีก าหนดให ้
ผูเ้รียนจะไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัในการหยบิจบัส่ิงของต่างๆ ท่ีหลากหลายและไดม้องวตัถุต่างๆ ก่อน
การหยบิจบั และการมองบตัรตวัเลขอารบิก ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการนบัและการรู้ค่า
จ  านวนไดดี้ยิ่งข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนของนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งทั้งสองคนในแผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองน้ี เท่ากับ 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ66.67 และ 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ72.22 
ตามล าดบัต่อจากนั้นในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 สู่เส้นชยั พบวา่กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ี
เนน้ระบบประสาทดา้นการมอง และการสัมผสั โดยผา่นการใชอุ้ปกรณ์ตารางตวัเลข และบตัรแสดง
รูปจ านวน ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมองหาตวัเลขท่ีอยูใ่นตารางตวัเลขให้ตรงตามจ านวนท่ีนบัไดใ้นบตัรแสดง
รูปจ านวนแลว้ใชเ้ทา้ยนืบนช่องตวัเลขท่ีถูกตอ้ง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการนบัและการ
รู้ค่าจ  านวนได้แม่นย  ายิ่งข้ึน ดังจะเห็นได้จากคะแนนของนักเรียนท่ีเป็นตวัอย่างทั้ งสองคนใน
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองน้ี เท่ากบั 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ77.78 และ 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
88.89  ตามล าดบั 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดมี้การจดัล าดบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย
และมีการจดักิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นไปตามล าดบั รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถและพฒันาการของเด็กปฐมวยั จึงสามารถท ากิจกรรมท่ีก าหนดได ้
โดยไม่ยากเกินความสามารถ และพบว่าเด็กปฐมวยัสนใจในการร่วมท ากิจกรรม และสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ืองการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทั้งแผนจดักิจกรรมมี
ทั้งหมด 16 แผน ใชร้ะยะเวลาในการทดลองทั้งหมดเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 คร้ัง 
คร้ังละ 40 นาที ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวสามารถช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เช่ือมโยงจากรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม จนสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน
ไดเ้ป็นอย่างดีทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ วฒันา ปุญญฤทธ์ิ (2545 : 9) ท่ีกล่าวว่า เม่ือเด็กใช้
ประสาทสัมผสัเป็นการรับรู้ขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลเหล่านั้นยงัไปบูรณการท าให้เกิดความคิดความเขา้ใจ
และความรู้สึกควบคู่กนัไป ทั้งน้ีเด็กจะเขา้ใจในส่ิงเป็นนามธรรมจากการใชป้ระสาทสัมผสัส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม เด็กจึงเกิดการพฒันาทั้งทางสติปัญญาและจิตใจควบคู่ไปเช่นเดียวกบัแบ็คล่ี และ เบิรด์
(Buckley and Bird, 2002 : 4) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชป้ระสาทสัมผสัดา้นการมองและการสัมผสัเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีครูทุกคนควรค านึงถึง โดยการสนบัสนุนในการใชป้ระสาทสัมผสัดา้นการมอง ในเร่ือง
ของคณิตศาสตร์ เช่น ใชบ้ตัรภาพจ านวน เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ด็กดาวซิ์นโดรม เขา้ใจมากข้ึน 
อีกทั้งการมองส่ิงของรูปทรงและการไดส้ัมผสั ท าให้เกิดจินตนาการ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กดาวซิ์นโดรม
เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวนไดง่้ายข้ึน อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแกนล่ี (Gainsley, 2011: 2) ไดก้ล่าวไว้
วา่ เด็กเร่ิมตน้การเรียนรู้ไดโ้ดยการใชป้ระสบการณ์ทางประสาทสัมผสั ตั้งแต่เกิดเด็กเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
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จากการ จบัสัมผสัดมกล่ิน การชิมการมอง การไดย้ิน ดงัจะพบไดว้า่ การใช้ประสาทสัมผสัในการ
ท ากิจกรรมจะท าให้เกิดการพฒันาทางสมอง หรือเปรียบไดก้บัการให้อาหารแก่สมอง เม่ือเกิดการ
กระตุน้ทางประสาทสัมผสัจะถูกส่งสัญญาณต่อไปยงัสมองของเด็ก จะช่วยในการเสริมสร้างระบบ
ประสาทซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการเรียนรู้ทั้งหมดและยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุไปรมา ลีลา
มณี (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาความสามารถในการอ่านค าและแรงจูงใจในการอ่านของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์ 
(Phonics)กบัวิธีพหุสัมผสั (Multi - Sensory Approach) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ดา้นการอ่าน มีระดบัสติปัญญาปานกลางหรือสูง
กว่าปานกลาง ไม่มีความพิการซ ้ าซ้อน หรือความผิดปกติดา้นอ่ืนๆจ านวน 6 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้การสอนอ่านค าโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์กบัวิธีพหุ
สัมผสั แบบประเมินความสามารถในการอ่านค า แบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการอ่าน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยหลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์กบัวิธีพหุ
สัมผสัอยูใ่นระดบัดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยหลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟ
นิกส์กบัวิธีพหุสัมผสัสูงข้ึน 3) แรงจูงใจในการอ่านของนกัเรียนหลงัการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟ
นิกส์กบัวธีิพหุสัมผสัอยูใ่นระดบัมาก  

 นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของโอเบียด (Obaid, 2013 : Abstract) ท่ีได้
ท  าการศึกษาผลของการใช้ประสาทสัมผสัหลายดา้นส าหรับการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยแบ่งตวั
อยา่งออกเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม)  ซ่ึงกลุ่มทดลอง จะสอนโดยใช้
ประสาทสัมผสัหลายดา้น ส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบทัว่ไป จากนั้นน าผลการทดสอบก่อน
ทดลอง และหลงัทดลอง มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการ
ทดลองพบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลงัทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีความ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยคะแนนหลงัการทดลอง  กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม 
 
ข้อสังเกตจากการวจัิย 
 จากการด าเนินการทดลองเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน
โดยใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้าง
ข้ึนในคร้ังน้ี พบวา่ มีประเด็นรายละเอียดท่ีน่าสนใจเกิดข้ึนในขณะด าเนินการทดลอง ดงัต่อไปน้ี 
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 ตวัอย่างคนท่ี 1 ระหว่างด าเนินการทดลองพบว่าในการท ากิจกรรมของแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตอนแรกๆ นักเรียนยงัไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กับผูว้ิจยัเท่าใดนัก แต่เม่ือได้ท า
กิจกรรมในแผนต่อมาเร่ือยๆ ดงัแผนกิจกรรมลัน่เสียงกลอง ลองนบัดู และสู่เส้นชยั ผูเ้รียนไดใ้ชท้ั้ง
ประสาทสัมผสั ทางดา้นการไดย้ินเสียง การจบัสัมผสั และการเคล่ือนไหว ท าให้สนุกสนานผ่อน
คลายกับการท ากิจกรรม ไม่ตึงเครียดหรือกดดันมากเกินไป เกิดความคุ้นเคย ความเป็นกนัเอง
ระหว่างผูว้ิจยักบัผูเ้รียนก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้ิจยักบัผูเ้รียนมากข้ึน อีกทั้งจะสังเกต
ไดว้่าผูเ้รียนให้ความสนใจเร่ืองการท ากิจกรรมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลให้
ผูเ้รียนตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอยา่งดี ส าหรับตอนท่ีท าแบบฝึกหดัหลงัการสอนระหวา่ง
ด าเนินการทดลองนั้น เม่ือนกัเรียนเกิดไม่มีสมาธิในการท าหรือสนใจเร่ืองอ่ืน ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งท า
การดึงความสนใจโดยกระตุน้เตือน และบอกโจทยห์รือค าสั่งใหม่อีกคร้ังเพื่อเป็นการย  ้าว่าผูเ้รียน
ตอ้งท าอะไร  
 ตวัอย่างคนท่ี 2 ระหว่างด าเนินการทดลองพบว่า ในแผนการจัดกิจกรรมเร่ืองน้ิว
มหัศจรรยผ์ูเ้รียนให้ความสนใจดีมาก เพราะใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการสอน มีทั้งไดส้ัมผสั ได้
ยนิเสียง ไดม้องเห็น ท าใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียนรู้ท่ีจะท ากิจกรรม ส่วนในกิจกรรมลัน่เสียงกลอง
พบวา่ผูเ้รียนมีกลา้มเน้ือมือท่ียงัไม่ค่อยแขง็แรงจะออกแรงตีไดเ้บาท าให้ไม่เกิดเสียงดงัเท่าท่ีควร อีก
ทั้งเม่ือตีไปเร่ือยๆ ผูเ้รียนบอกว่าเจ็บมือและไม่ค่อยอยากท า ผูว้ิจยัจึงให้ผูเ้รียนใช้ไมก้ลองเป็นการ
ช่วยตีเพื่อให้เกิดเสียงท่ีดงัข้ึน และใชป้ระสาทสัมผสัในการจบัไมก้ลองและช่วยกระตุน้เร่ืองขอ้ต่อ
ของมือให้แข็งแรงส าหรับในแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 สู่เส้นชยั เป็นกิจกรรมท่ีให้เดินไปอยูใ่นช่อง
ตารางตวัเลข โดยจะตอ้งมองหาตวัเลขท่ีอยูใ่นช่องให้ตรงกบับตัรภาพท่ีมีรูปแสดงจ านวน กิจกรรม
น้ีท าให้ผูเ้รียนมีการพฒันาเร่ืองการมองและการกลอกลูกตาไดดี้ข้ึนผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่า ในการท า
แบบฝึกหัดระหวา่งด าเนินการทดลองส าหรับแบบฝึกหดัท่ีมีตวัเลือกมากๆ ผูเ้รียนไม่ค่อยกลอกตา
มองท าให้หาค าตอบท่ีถูกตอ้งไม่เจอ แต่หลงัจากท่ีไดท้  ากิจกรรมน้ี ผูเ้รียนมองและกลอกลูกตาได้
กวา้งข้ึนในการท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ 
 ดงันั้นจึงไดส้รุปวา่ การใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสัสามารถพฒันาความสามารถใน
การอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
 1. จากท่ีไดท้าํการวิจยั พบว่าควรเนน้การใชกิ้จกรรมดา้นประสาทสัมผสั ในการสอน
คณิตศาสตร์  
 2. จากท่ีได้ทาํการวิจยั พบว่าควรเน้นการจัดกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนมากข้ึน 
 3. จากท่ีได้ทาํการวิจัย พบว่าควรเน้นกิจกรรมด้านประสาทสัมผสัท่ีใช้กิจกรรม
เคล่ือนไหวเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานและกระตุน้ความสนใจเพ่ิมข้ึน 
 4. จากท่ีไดท้าํการวิจยั พบว่าในการทาํแบบฝึกหัดเม่ือผูเ้รียนไม่มีสมาธิในการจดจ่อ 
ผูว้ิจยัควรมีการดึงความสนใจโดยการกระตุน้เตือน และควรทวนโจทยค์าํถามซํ้าอีกคร้ัง 
  
 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการนํากิจกรรมด้านประสาทสัมผสัไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์หัวขอ้อ่ืน ๆ 
สาํหรับเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป 
 2. ควรมีการนาํกิจกรรมดา้นประสาทสัมผสัไปใชก้บัทกัษะวิชาการ เช่น วิชาภาษาไทย 
สาํหรับเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป 
 3. ควรจดัให้มีการทาํกิจกรรมประสาทสัมผสัควบคู่กบัการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือการ
สอนในวิชาคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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ภาคผนวก ก 
 

- รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
- ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคลอ้งของแผนการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
- ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาจากดัชนีความสอดคล้องของ

แบบทดสอบการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1. อาจารย์พศิมัย  สุขเกดิ  

 ประสบการณ์การสอน เช่ียวชาญในการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง 

  สติปัญญา 

 สถานท่ีทาํงาน  ศูนยก์ารเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา  จงัหวดั 

   กรุงเทพมหานคร 

 

2. อาจารย์สัณห์สิษฐ์  มรรคธรรมกลุ  

 ประสบการณ์การสอน  เช่ียวชาญในการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง 

   สติปัญญา ระดบัเตรียมความพร้อม 

 สถานท่ีทาํงาน  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษส่วนกลาง สาขาธนบุรี  
   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

3. อาจารย์วุฒิชัย  ใจนะภา   
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 สถานท่ีทาํงาน  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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คะแนนทีไ่ด้จากความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านทีต่รวจสอบดัชนีความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา
ของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ การพฒันาความสามารถในการอ่านจํานวนและรู้ค่าจํานวน 

ของเด็กปฐมวยัทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
ผลการ
ประเมิน คนที่

1 
คนที ่

2 
คนที่

3 

1 
แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ
ครบถว้นเหมาะสม 

0 +1 +1  0.66 ใชไ้ด ้

2 
การเขียนวตัถุประสงคแ์ผนการจดัการ
เรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

3 
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

4 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถทาํให้
ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด
ไวไ้ด ้

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

5 
ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียน 

0 +1 +1  0.66 ใชไ้ด ้

6 
ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามลาํดบัขั้นอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

7 
ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

8 
จาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
เพียงพอท่ีช่วยจะใหผู้เ้รียนบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้



68 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
ผลการ
ประเมิน คนที่

1 
คนที ่

2 
คนที่

3 

9 

จาํนวนของแผนการจดัการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมและครอบคลุมต่อการ
พฒันาความสามารถในการรู้และอ่านค่า
จาํนวน 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

10 
ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดไว ้

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

11 

ส่ือท่ีใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
ความสามารถในการรู้และอ่านค่า
จาํนวน 

0 +1 +1  0.66 ใชไ้ด ้

12 
แบบฝึกหดัของแผนการจดัการเรียนรู้มี
ความสอดคลอ้งเหมาะสม 

+1 +1 0  0.66 ใชไ้ด ้
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คะแนนทีไ่ด้จากความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านทีต่รวจสอบดัชนีความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา
ของแบบทดสอบการอ่านจํานวนและรู้ค่าจํานวนของเด็กปฐมวยัทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
ผลการ
ประเมิน คนที่

1 
คนที ่

2 
คนที่

3 

1 
แบบทดสอบมีองคป์ระกอบครบถว้น
เหมาะสม 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

2 
แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีกาํหนดไว ้

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

3 
แบบทดสอบมีคาํช้ีแจงท่ีชดัเจน
เหมาะสม 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

4 
แบบทดสอบสามารถวดัความสามารถ
ในการรู้และอ่านค่าจาํนวนได ้

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

5 
แบบทดสอบมีความยาก ง่าย เหมาะสม
กบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

0 +1 +1  0.66 ใชไ้ด ้

6 
แบบทดสอบมีจาํนวนขอ้เหมาะสมและ
เพียงพอท่ีจะใชว้ดัความสามารถของ
นกัเรียนได ้

0 +1 +1  0.66 ใชไ้ด ้

7 
ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบมีความ
เหมาะสมและเพียงพอสาํหรับนกัเรียน 

0 +1 +1  0.66 ใชไ้ด ้

8 
การจดัพิมพแ์บบทดสอบมีขนาดรูปภาพ
และตวัเลขเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1  1 ใชไ้ด ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

 
ตวัอยา่ง แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชุดท่ี 1 กิจกรรมน้ิวมหศัจรรย ์
 ชุดท่ี 2 กิจกรรมลัน่เสียงกลอง 
 ชุดท่ี 3 กิจกรรมลองนบัดู 
 ชุดท่ี 4 กิจกรรมสู่เส้นชยั 
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ชุดที ่1 กจิกรรมนิว้มหัศจรรย์ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
แผนการสอนท่ี 1 ระดบัชั้นปฐมวยั 
เร่ือง น้ิวมหศัจรรย ์ เวลา 40 นาที  
.......................................................................................................................................................... 
สาระส าคัญ 
 ในชีวติประจ าวนัของคนเราจ าเป็นจะตอ้งพบเห็นสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกอยูเ่สมอ เช่น 
การดูเวลา การโดยสารรถประจ าทางสายต่างๆ การใชเ้งินเหรียญและธนบตัร เป็นตน้ ดงันั้นการ
เรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและการเรียนรู้ค่าจ  านวนของสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั  
 
สาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกเลข 1, 2 และ3  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนบทเรียนน้ีจบลงแลว้ นกัเรียนสามารถ 
 ระบุสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิก 1, 2 และ 3 ท่ีครูก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน จากนั้นเปิดเพลงเก่ียวกบัตวัเลขใหน้กัเรียนฟังพร้อมทั้งให้นกัเรียน
เตน้หรือแสดงท่าทางประกอบเพลงตามจงัหวะ  
 
ขั้นสอน 
 1. ครูใหน้กัเรียนดูตวัเลขฮินดูอารบิกตวัเลข 1 บนหนา้จอคอมพิวเตอร์จากนั้นครูกดปุ่ม
เสียงท่ีปรากฏอยูบ่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ขา้งๆตวัเลขเพื่อใหน้กัเรียนไดย้นิเสียงตวัเลข หน่ึง  
 2. ครูใหน้กัเรียนกดปุ่มเสียงดว้ยตนเอง เม่ือตวัเลข 1 ไดป้รากฏข้ึนมาบนหนา้จอ
คอมพิวเตอร์จ านวน 5 คร้ัง 
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 3.ครูใหน้กัเรียนดูตวัเลขฮินดูอารบิกตวัเลข 1 ซ่ึงจะปรากฏข้ึนมาบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้ง
แบบท่ีเขียนไดถู้กตอ้งและไม่ถูกตอ้ง จากนั้นใหน้กัเรียนเลือกโดยใชน้ิ้วช้ีสมัผสัลงบนตวัเลข 1 ท่ี
เขียนถูกตอ้ง 
 4. ครูดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนท่ี 1 – 3 ตามเดิมแต่จะเปล่ียนเป็นตวัเลขฮินดูอารบิก
ตวัเลข 2 และ 3 ตามลาํดบัจนครบทั้ง 3 ตวั 
 
ขั้นสรุป 
 ครูเปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงตวัเลขฮินดูอารบิก 1-3 ใหน้กัเรียนดู จากนั้นครูกาํหนด
ตวัเลขท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนฟัง แลว้ใหน้กัเรียนเลือกตวัเลขท่ีครูกาํหนดโดยใชน้ิ้วช้ีสมัผสัลงบน
ตวัเลขฮินดูอารบิกใหถู้กตอ้ง 
 
ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูใหน้กัเรียนเลือกตวัเลขฮินดูอารบิก 1- 3 ตามคาํสัง่ของครูใหถู้กตอ้งโดยใหท้าํ
เคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบบนตวัเลขฮินดูอารบิกในแผน่กระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีครู
กาํหนดให ้
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 2. เพลงตวัเลข 
 3. แบบทดสอบตวัเลขฮินดูอารบิก 1-3 
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แบบฝึกหัดที ่1 
ตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2, 3 

 
ค าส่ัง จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิกตามค าบอกของครูใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้ 1 ครูบอกเลขฮินดูอารบิกตวัเลข 1 ใหน้กัเรียนฟัง 
 ขอ้ 2 ครูบอกเลขฮินดูอารบิกตวัเลข 2 ใหน้กัเรียนฟัง 
 ขอ้ 3 ครูบอกเลขฮินดูอารบิกตวัเลข 3 ใหน้กัเรียนฟัง 
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ชุดที ่2 กจิกรรมลั่นเสียงกลอง 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
แผนการสอนท่ี 7 ระดบัชั้นปฐมวยั 
เร่ือง ลัน่เสียงกลอง                                                                                          เวลา 40 นาที  
.......................................................................................................................................................... 
สาระส าคัญ 
 ในชีวติประจ าวนัของคนเราจ าเป็นจะตอ้งพบเห็นสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกอยูเ่สมอ เช่น 
การดูเวลา การโดยสารรถประจ าทางสายต่างๆ การใชเ้งินเหรียญและธนบตัร เป็นตน้ ดงันั้นการ
เรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและการเรียนรู้ค่าจ  านวนของสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 
สาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและค่าจ านวน 1, 2 และ 3 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนบทเรียนน้ีจบลงแลว้ นกัเรียนสามารถ 
 ระบุค่าจ านวนของตวัเลขฮินดูอารบิก 1, 2 และ 3 ท่ีครูก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน จากนั้นครูพานกัเรียนร้องเพลงเก่ียวกบัตวัเลขพร้อมใหน้กัเรียนตี
กลอ้งร่วมดว้ย 
  
ขั้นสอน 
 1. ครูชูบตัรตวัเลขฮินดูอารบิกเลข 1 ใหน้กัเรียนดู จากนั้นครูตีกลองหน่ึงคร้ัง พร้อมทั้งออก
เสียงนบัใหน้กัเรียนฟังขณะตี 
 2. ครูชูบตัรตวัเลขฮินดูอารบิกเลข 1 ใหน้กัเรียนดูจากนั้นใหน้กัเรียนตีกลองหน่ึงคร้ังตรง
ตามจ านวนบตัรท่ีครูชูโดยให้นกัเรียนท าซ ้ าถึง 5 คร้ัง 
 3. ครูด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนท่ี 1 – 2 ตามเดิมแต่จะเปล่ียนเป็นบตัรตวัเลขฮินดูอารบิก
ตวัเลข 2 และ 3 ตามล าดบัจนครบทั้ง 3 ตวั   
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ขั้นสรุป 
 ครูชูบตัรตวัเลขใหน้กัเรียนดูทีละตวั 1-3 แลว้ใหน้กัเรียนตีกลองตามจาํนวนบตัรตวัเลขท่ีครู
ชูใหดู้ใหถู้กตอ้ง 
 
ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูกาํหนดภาพท่ีมีรูปแสดงถึงจาํนวนตั้งแต่1, 2, 3 ทีละจาํนวนในกระดาษท่ีเป็นโจทย์
ปัญหา แลว้ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิก ใหต้รงกบัจาํนวนรูปท่ีอยู่
ในภาพท่ีนกัเรียนนบัไดใ้หถู้กตอ้ง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. กลอง 
 2. เพลงตวัเลข 
 3. บตัรตวัเลข 
 4. แบบทดสอบรู้ค่าจาํนวน 1-3 
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แบบฝึกหัดที ่7 
ค่าจ านวน 1, 2, 3 

 
ค าส่ัง จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิกใหต้รงกบัจ านวนรูปท่ีอยูใ่นภาพใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้ 1 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 1 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 2 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 2 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 3 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 3 รูป ใหน้กัเรียน 
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ชุดที ่3 กจิกรรมลองนับดู 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
แผนการสอนท่ี 13 ระดบัชั้นปฐมวยั 
เร่ือง ลองนบัดู                                                                                                 เวลา 40 นาที  
.......................................................................................................................................................... 
สาระส าคัญ 
 ในชีวติประจ าวนัของคนเราจ าเป็นจะตอ้งพบเห็นสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกอยูเ่สมอ เช่น 
การดูเวลา การโดยสารรถประจ าทางสายต่างๆ การใชเ้งินเหรียญและธนบตัร เป็นตน้ ดงันั้นการ
เรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและการเรียนรู้ค่าจ  านวนของสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 
สาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและ ค่าจ านวน 1-9 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนบทเรียนน้ีจบลงแลว้ นกัเรียนสามารถ 
 ระบุค่าจ านวนของตวัเลขฮินดูอารบิก 1-9 ท่ีครูก าหนดให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน จากนั้นครูพานกัเรียนร้องเพลงเก่ียวกบัตวัเลขพร้อมใหน้กัเรียนท า
ท่าทางประกอบตามเน้ือเพลง  
  
ขั้นสอน 
 1. ครูชูบตัรตวัเลขฮินดูอารบิกเลข 1 ใหน้กัเรียนดู 
 2. ครูบอกใหน้กัเรียนหยิบส่ิงของท่ีอยูบ่นโตะ๊ แลว้น ามาใส่ตะกร้าท่ีครูวางไวด้า้นหนา้ให้
เท่ากบัจ านวนบตัรตวัเลข 1 ท่ีครูชูข้ึนมา 
 3. ครูด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนท่ี 1 – 2 ตามเดิมแต่จะเปล่ียนเป็นบตัรตวัเลขฮินดูอารบิก
ตวัเลข2-9 ตามล าดบั จนครบทั้ง 9 ตวั  
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ข้ันสรุป 
 ครูชูบตัรตวัเลขใหน้กัเรียนดูทีละตวัตั้งแต่เลข1-9 ตามล าดบั แลว้ใหน้กัเรียนหยบิส่ิงของ 
ตามจ านวนบตัรตวัเลขท่ีครูชูใหดู้โดยน าไปใส่ในตะกร้าท่ีครูเตรียมไวใ้หถู้กตอ้ง 
 
ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูก าหนดภาพท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวนตวัเลขตั้งแต่ 1-9 ทีละจ านวนในกระดาษท่ีเป็นโจทย์
ปัญหาแลว้ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิก ใหต้รงกบัจ านวนรูปท่ีอยู่
ในภาพท่ีนกัเรียนนบัไดใ้หถู้กตอ้ง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์ ส่ิงของต่างๆ  ไดแ้ก่ ลูกบอล ตุก๊ตาสัตว ์บล็อกไม ้ลูกแกว้ ห่วงหลายสี 
 2. เพลงตวัเลข 
 3. บตัรตวัเลข 
 4. แบบทดสอบรู้ค่าจ านวน 1-9 
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แบบฝึกหัดที ่13 
ค่าจ านวน 1-9 

 
ค าส่ัง จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิกใหต้รงกบัจ านวนรูปท่ีอยูใ่นภาพใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้ 1 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 1 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 2 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 2 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 3 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 3 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 4 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 4 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 5 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 5 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 6 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 6 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 7 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 7 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 8 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 8 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 9 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 9 รูป ใหน้กัเรียน 
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ชุดที ่4  กจิกรรมสู่เส้นชัย 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
แผนการสอนท่ี 15 ระดบัชั้นปฐมวยั 
เร่ือง สู่เส้นชยั  เวลา 40 นาที  
.......................................................................................................................................................... 
สาระส าคัญ 
 ในชีวติประจ าวนัของคนเราจ าเป็นจะตอ้งพบเห็นสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกอยูเ่สมอ เช่น 
การดูเวลา การโดยสารรถประจ าทางสายต่างๆ การใชเ้งินเหรียญและธนบตัร เป็นตน้ ดงันั้นการ
เรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและการเรียนรู้ค่าจ  านวนของสัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 
สาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้สัญลกัษณ์ตวัเลขฮินดูอารบิกและ ค่าจ านวน 1-9 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนบทเรียนน้ีจบลงแลว้ นกัเรียนสามารถ 
 ระบุค่าจ านวนของตวัเลขฮินดูอารบิก 1-9 ท่ีครูก าหนดให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน จากนั้นครูพานกัเรียนร้องเพลงเก่ียวกบัตวัเลขพร้อมใหน้กัเรียนท า
ท่าทางประกอบตามเน้ือเพลง 
  
ขั้นสอน 
 1. ครูหยบิบตัรภาพท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 1 รูป ข้ึนมาให้นกัเรียนดู 
 2. ครูใหน้กัเรียนนบัรูปจากบตัรภาพท่ีครูหยบิใหดู้วา่มีจ  านวนรูปเป็นเท่าใด จากนั้นจึงให้
นกัเรียนเดินไปหยดุยืนอยูใ่นช่องตวัเลขท่ีตรงกบัจ านวนรูปท่ีนกัเรียนนบัได ้
 3. ครูด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนท่ี 1 – 2 ตามเดิมแต่ครูจะเปล่ียนบตัรภาพท่ีมีรูปท่ีแสดง
ถึงจ านวนตวัเลขตั้งแต่ 2-9  รูป ตามล าดบั จนครบทั้ง 9 ตวั  
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ข้ันสรุป 
 ครูชูบตัรภาพท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวนตวัเลข 1-9  รูปใหน้กัเรียนดูทีละตวัแลว้ให้นกัเรียนเดิน
ไปหยดุยนือยูใ่นช่องตวัเลขท่ีตรงกบัจ านวนรูปท่ีนกัเรียนนบัไดใ้หถู้กตอ้ง 
 
ขั้นวดัและประเมินผล 
 ครูก าหนดภาพท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวนตวัเลขตั้งแต่ 1-9 ทีละจ านวนในกระดาษท่ีเป็นโจทย์
ปัญหา แลว้ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิก ใหต้รงกบัจ านวนรูปท่ีอยู่
ในภาพท่ีนกัเรียนนบัไดใ้หถู้กตอ้ง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. ตารางตวัเลข 
 2. เพลงตวัเลข 
 3. บตัรภาพท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 
 4. แบบทดสอบรู้ค่าจ านวน 1-9 
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แบบฝึกหัดที ่15 
ค่าจ านวน 1-9 

 
ค าส่ัง จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิกใหต้รงกบัจ านวนรูปท่ีอยูใ่นภาพใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้ 1 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 1 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 2 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 2 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 3 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 3 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 4 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 4 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 5 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 5 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 6 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 6 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 7 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 7 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 8 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 8 รูป ใหน้กัเรียน 
 ขอ้ 9 ครูแจกกระดาษท่ีเป็นโจทยปั์ญหาท่ีมีรูปแสดงถึงจ านวน 9 รูป ใหน้กัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจ านวนและรู้ค่าจ  านวน 

ก่อนและหลงัการทดลอง 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 เร่ืองการอ่านจ านวน 

 

ช่ือนกัเรียน……………………………………………………………..…ชั้น.................................... 

ผูป้ระเมิน........................................................................................วนัท่ีประเมิน................................ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 

 1. ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิกแต่ละตวัท่ีเขียนถูกตอ้ง 

 2. เวลาท่ีใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 

 3. ขอ้สอบมีจ านวน 9 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 

 4. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 วงกลมค าตอบไดถู้กตอ้ง ให ้ 1 คะแนน 

 วงกลมค าตอบไม่ถูกตอ้ง ให ้ 0 คะแนน 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เร่ืองการรู้ค่าจ านวน 

 

ช่ือนกัเรียน……………………………………………………………..…ชั้น.................................... 

ผูป้ระเมิน.........................................................................................วนัท่ีประเมิน............................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 

 1. ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายวงกลมลอ้มรอบตวัเลขฮินดูอารบิก ใหต้รงกบัจ านวนรูปท่ีอยู่

ในภาพท่ีก าหนดให้ 

 2. เวลาท่ีใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 

 3. ขอ้สอบมีจ านวน 9 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 

 4. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 วงกลมค าตอบไดถู้กตอ้ง ให ้ 1 คะแนน 

 วงกลมค าตอบไม่ถูกตอ้ง ให ้ 0 คะแนน 
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ภาคผนวก ง  

หนงัสือขอความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ส าหรับผูป้กครอง 
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หนังสือยนิยอมให้เป็นตัวอย่างในการวจิัย 
 

 
ข้าพเจ้า..............................................................เป็นผู้ปกครองของ เด็กหญิงกนัยารัตน์ 

มณีโชติ ซึ่งเป็นนักเรียนระดบัชัน้ เตรียมความพร้อม ก าลังศึกษาอยู่ท่ีมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
ยินยอมท่ีจะให้ เดก็หญิงกนัยารัตน์ มณีโชต ิซึง่อยูใ่นความดแูลของข้าพเจ้าเป็นตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยั เร่ือง การใช้กิจกรรมด้านประสาทสมัผสัเพ่ือพฒันาความสามารถในการรู้และอ่านคา่จ านวน
ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ของผู้วิจยั นางสาวปัญญานนัท์ ศรีนชุศาสตร์ ซึ่ง
ก าลงัด าเนินการทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจยัในครัง้นี ้โดยข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ 
และรูปแบบการด าเนินการทดลองในครัง้นีโ้ดยละเอียดแล้ว และเห็นว่างานวิจัยดงักล่าวจะช่วย
สร้างเสริมความสามารถการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กหญิงกนัยารัตน์ มณีโชติ ได้เป็นอย่างดี 
จงึได้ลงนามยินยอมการเข้าร่วมเป็นตวัอยา่งในการเก็บข้อมลูในงานวิจยัครัง้นี ้
 
  
 

ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

ผู้ปกครองของตวัอยา่งท่ีศกึษา 

ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................) 

ผู้วิจยั      

 
 

 

ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................) 

                                 พยาน 

ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................)     

พยาน 
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หนังสือยนิยอมให้เป็นตัวอย่างในการวจิัย 
 

 
ข้าพเจ้า..............................................................เป็นผู้ปกครองของ เด็กหญิงนภสัวรรณ 

สุวรรณ ซึ่งเป็นนักเรียนระดบัชัน้ เตรียมความพร้อม ก าลังศึกษาอยู่ท่ีมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
ยินยอมท่ีจะให้ เดก็หญิงนภสัวรรณ สวุรรณ ซึง่อยูใ่นความดแูลของข้าพเจ้าเป็นตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยั เร่ือง การใช้กิจกรรมด้านประสาทสมัผสัเพ่ือพฒันาความสามารถในการรู้และอ่านคา่จ านวน
ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ของผู้วิจยั นางสาวปัญญานนัท์ ศรีนชุศาสตร์ ซึ่ง
ก าลงัด าเนินการทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจยัในครัง้นี ้ โดยข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ 
และรูปแบบการด าเนินการทดลองในครัง้นีโ้ดยละเอียดแล้ว และเห็นว่างานวิจัยดงักล่าวจะช่วย
สร้างเสริมความสามารถการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กหญิงนภสัวรรณ สวุรรณ ได้เป็นอย่างดี 
จงึได้ลงนามยินยอมการเข้าร่วมเป็นตวัอยา่งในการเก็บข้อมลูในงานวิจยัครัง้นี ้
  
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

ผู้ปกครองของตวัอยา่งท่ีศกึษา 

ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................) 

ผู้วิจยั      

 
 

 

ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................) 

                                 พยาน 

ลงช่ือ......................................................... 
(.......................................................)     

พยาน 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกลุ   
ท่ีอยูปั่จจุบนั 
 
สถานท่ีทาํงาน  
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2548 
 
     พ.ศ. 2552                        
     พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

นางสาวปัญญานนัท ์ ศรีนุชศาสตร์ 
338/1 ถนนราชนิกลู ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
30000 
มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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จงัหวดันครราชสีมา 
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