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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในชีวิตประจาวันของมนุ ษย์ทุกคนต้องมีความเกี่ ยวข้องกับตัวเลขและจานวนทั้งสิ้ น
ไม่วา่ บุคคลนั้นจะปกติหรื อมีความบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม เพราะตัวเลขมักมีให้พบเห็นใน
การดาเนิ นชี วิตอยู่ทุกๆ วัน เช่ น พบเห็ นตัวเลขจากรถประจาทาง เบอร์ โทรศัพท์ ที่ อยู่ ป้ ายราคา
สิ นค้า บนหน้าปั ดนาฬิกา ตัวเลขที่ปรากฏอยูบ่ น เหรี ยญ ธนบัตร เป็ นต้น ดังนั้นจึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิก และการรู ้ค่าจานวน โดยเฉพาะบุคคลที่มี
ความบกพร่ อ งทางสติ ปัญ ญายิ่งสมควรจะได้รับ การเรี ยนการสอนเกี่ ย วกับ สิ่ งนี้ ด ้ว ย เพราะผูท้ ี่
บกพร่ องทางสติปัญญานั้นจาเป็ นต้องใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมเดียวกันกับบุคคลทัว่ ไปให้ได้ และมีความ
จาเป็ นที่จะต้องพบเห็นและเกี่ยวข้องกับตัวเลขในชีวิตประจาวันของตนเช่นเดียวกันดังนั้นผูว้ ิจยั จึง
ได้มองเห็นความสาคัญในการสอนเด็กปฐมวัยที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาเกี่ ยวกับการอ่าน
จานวนและการรู ้ค่าจานวน ของตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ กุลยา ก่อสุ วรรณ
(2553 : 298) ที่ได้กล่าวไว้วา่ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ มีความจาเป็ นต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน รวมทั้งบุคคล
ที่ มีความบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา เนื่ อ งจากความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการน า
ความรู้ ดา้ นนี้ มาใช้ในชี วิตประจาวันจะช่วยให้บุคคลสามารถดาเนิ นชีวิตได้อย่างอิสระโดยที่ครู จะ
เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการช่วยให้นกั เรี ยนเหล่านี้ เกิดทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ที่จาเป็ น เพื่อ
สามารถดาเนินชีวิตและจัดการกับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ
ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 142) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญาจาเป็ นที่ จะต้อง
เรี ยนทักษะทางคณิ ตศาสตร์ เช่นกัน เพราะถึงแม้วา่ บุคคลกลุ่มนี้จะมีความสามารถเรี ยนรู ้ได้นอ้ ยมาก
แต่ ก็ เ ป็ นเรื่ อ งที่ จ าเป็ นต่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน เนื่ อ งจากทัก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ น้ ัน จะเกี่ ย วข้อ งกับ
ชีวิตประจาวันของคนเราอย่างมาก เช่น ที่โรงเรี ยนจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ ในขณะที่
นักเรี ยนเข้าแถวก็ตอ้ งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเรี ยงตามลาดับสูงต่า จานวนนักเรี ยน เลขประจาตัวนักเรี ยน
เลขชั้นประจาห้องเรี ยน หรื อเมื่อถึ งเวลาที่ จะต้องซื้ อของในโรงเรี ยน นักเรี ยนก็จาเป็ นที่ จะต้อง
เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องการใช้เงิ นในการซื้ อของ เรื่ องค่ าตัวเลขของจานวนเงิ นต่ างๆ หรื อในขณะที่
นักเรี ยนต้องเดินทางไปกลับด้วยรถประจาทางก็จะต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับหมายเลขประจารถสายต่างๆ
หรื อเมื่อต้องไปฝากเงิน ถอนเงิน การจาเบอร์ โทรศัพท์ การดูเวลา ซึ่งสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่
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ได้กล่าวมาแล้วนั้นนักเรี ยนจาเป็ นจะต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านจานวนและรู ้ ค่าจานวนด้วยกัน
ทั้งสิ้ น ดังนั้นจึ งมี ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่ อ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเด็กปฐมวัย ที่ มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา เพราะการได้เรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน จะทา
ให้สามารถปฏิ บ ัติต นในครอบครั ว และชุ ม ชนได้อย่า งเหมาะสม ชี วิ ตก็จ ะอยู่ใ นชุ มชนได้อย่า ง
ปกติสุข
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา และมีปัญหาในการเรี ยนรู ้ ควรได้รับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญาและความบกพร่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าว
ของ กุลยา ก่อสุ วรรณ (2553 : 55) ที่ว่า ความบกพร่ องทางสติปัญญาสะท้อนถึงปั ญหาในการเรี ยนรู ้
และการใช้ทกั ษะในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็ นผลมาจากข้อจากัดของสติปัญญาด้านความคิด การดาเนิ น
ชีวิตประจาวันและทักษะทางสังคม ซึ่ งผูท้ ี่มีภาวะบกพร่ องทางสติปัญญานั้นต้องมีระดับสติปัญญา
(Intelligence Quotient หรื อ IQ) ที่ ทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานเท่ากับหรื อต่ ากว่า 70-75
โดยทัว่ ไปแล้วการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนั้น ครู ควรพิจารณาจากความสามารถ
ของเด็ก เช่น เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยควรได้รับการสอนที่เน้นความรู ้ทาง
วิ ช าการ และให้เ ด็ก ได้เ รี ย นในชั้น เรี ย นเรี ย นรวมกับ เด็ก ปกติ ส่ ว นเด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญาระดับที่รุนแรงขึ้นควรเรี ยนรู ้ทกั ษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนและ
ทักษะอาชี พ อย่างไรก็ตาม เด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาไม่ว่าระดับใด เด็กจาเป็ นต้องรู ้
ทักษะทางวิชาการ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน และ ทักษะอาชีพด้วย ทุก
คนแต่ละระดับและปริ มาณของเนื้อหานั้นควรเหมาะสมกับสามารถของแต่ละคน
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ควรเน้น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส โดยการเรี ยนรู ้ที่ผ่านประสาทสัมผัสโดยตรง เช่น การมอง
การได้ยิน และการสัมผัส จะช่ วยให้เด็กปฐมวัยเกิ ดการเรี ย นรู ้ จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรมแล้ว
เชื่อมโยงให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นสาหรับการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ ค่าจานวนของเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั จึ งสร้ าง
กิจกรรมประสาทสัมผัส ด้านการมอง การได้ยิน และการสัมผัส ขึ้นมาให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
เนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะทาให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวนได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของ วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2545 : 9) ที่ว่าการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
เป็ นวิธีการที่นาสู่ การรับรู ้โลกภายนอกรวมทั้งความรู ้สึกต่างๆ การใช้ประสาทสัมผัสจึงเป็ นวิธีการ
สร้างองค์ความรู ้ให้แก่เด็กปฐมวัย กล่าวได้ว่า ระบบประสาทสัมผัสเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้แบบอัตโนมัติ
ตามธรรมชาติ ของมนุ ษย์ อวัยวะรั บสัมผัสของมนุ ษย์ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวสัมผัส การใช้
ประสาทสัมผัสในการรับข้อมูลจะเกิดไปควบคู่พร้อมกันและสะสมไว้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นจึง
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ค่อยๆเปลี่ยนไปสู่การเข้าใจ การรู ้สึกนึ กคิดต่อสิ่ งต่างๆ ซึ่ งการใช้ประสาทสัมผัสเป็ นการรับรู ้ขอ้ มูล
แล้ว ข้อมูลเหล่านั้นยังไปบูรณการทาให้เกิดความคิด ความเข้าใจ และความรู ้สึกควบคู่กนั ไป ทั้งนี้
เด็กจะเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรมจากการใช้ประสาทสัมผัสสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เด็กจึงเกิดการพัฒนาทั้ง
ทางสติปัญญาและทางจิตใจควบคู่กนั ไป และยังสอดคล้องกับ ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 66 – 144) ที่
กล่าวไว้วา่ ในการกระตุน้ พัฒนาการของการศึกษาในระดับปฐมวัยนั้นควรได้รับการกระตุน้ การรับรู ้
ทางประสาทสัมผัส และยังเป็ นสิ่ งสาคัญต่อเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาอย่างมาก โดยเมื่อ
ใส่ ขอ้ มูลทางระบบประสาทสัมผัสเข้าไป จะกระตุน้ ให้สมองรับรู ้คาสั่งทาให้สมองพัฒนา ดังนั้น
การกระตุน้ ทางระบบประสาทสัมผัส จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ซึ่งแนวทางการสอนทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะต้องเข้าใจและรู ้ค่าจานวนจึง
ควรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้การรับรู ้ทางประสาท
สัมผัสเป็ นสาคัญ จากแนวคิดดังกล่าวนี้ ผวู ้ ิจยั ได้จดั แนวทางพัฒนาการสอนในครั้งนี้ โดยใช้การจัด
กิจกรรมที่เน้นระบบประสาทสัมผัสของผูเ้ รี ยน อันได้แก่ การมอง การได้ยิน และการสัมผัส เป็ น
หลักสาคัญ เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวนฮินดูอารบิก ตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9
ได้อย่างถูกต้อง
จากประสบการณ์ ข องผู ้วิ จ ัย ที่ ไ ด้ท างานทางด้า นการศึ ก ษาพิ เ ศษเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี พบว่าตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ กษาเป็ นเด็กปฐมวัย ที่ มีค วามบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา
จานวน 2 คน อายุ 5 และ6 ขวบ โดยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากคณะแพทย์ศิริราช สาขาวิชาเวชพันธุ
ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจเป็ นเด็กปฐมวัยที่มีความผิดปกติแบบดาวน์ ซิ นโดรม
มีระดับพัฒนาการ(Developmental Quotient, DQ)มีคะแนนเท่ากับ 60 และ 65 ตามลาดับ อยู่ใน
ระดับบกพร่ องทางสติปัญญาเล็กน้อย ที่กาลังศึกษาอยูม่ ูลนิ ธิสากลเพื่อคนพิการ เด็กปฐมวัยมีปัญหา
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ ค่าจานวน โดยเด็กปฐมวัยที่ ใช้เป็ นตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ ยังไม่สามารถอ่าน หรื อชี้บอก และจดจาสัญลักษณ์ฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9
ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถรู ้ค่าจานวนของตัวเลขแต่ละตัวได้ ทั้งนี้ ถา้ เด็กปฐมวัยยังไม่สามารถเรี ยนรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานเหล่านี้ ได้ ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาในการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ต่อไป รวมทั้งเรื่ อง
คณิ ตศาสตร์ เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการดารงชีวิตของเด็กปฐมวัยในทุกๆ สถานการณ์รอบตัว และ
เมื่อเด็กต้องเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม ก็จาเป็ นต้องมีพ้ืนฐานทางด้านคณิ ตศาสตร์ เหล่านี้
เช่น การซื้ อของในโรงเรี ยน เลขประจาตัวนักเรี ยน เลขชั้นประจาห้องเรี ยน การดูเวลา การเรี ยนใน
เนื้อหาวิชาต่างๆ เป็ นต้น
จากปั ญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ที่ได้
นามาศึกษาในครั้งนี้ มีความยากลาบากในการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ค่า
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จานวน ผูว้ ิจยั จึงได้สร้างกิจกรรมด้านประสาทสัมผัส เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้จากรู ปธรรม
ไปสู่ นามธรรม จนกระทัง่ เชื่ อมโยงเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ และยังสามารถดึ งดูด
ความสนใจให้กบั เด็กปฐมวัยอีกด้วย ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทางด้าน การมอง การได้
ยิน การสัมผัส เป็ นหลักสาคัญ โดยกิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีดงั นี้ กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ เป็ น
กิ จ กรรมที่ เ น้ น ระบบประสาทสั ม ผัส ด้า นการมอง การได้ยิ น และการสั ม ผัส โดยใช้เ ครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อให้เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข
9 กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการได้ยิน และการสัมผัส โดย
ใช้อุปกรณ์เครื่ องดนตรี บัตรตัวเลข เป็ นสื่ อให้เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดู
อารบิ กตั้งแต่ เลข 1 ถึ งเลข 9 และรู ้ ค่า จานวน กิ จกรรมที่ 3 ลองนับ ดู เป็ นกิ จกรรมที่ เน้น ระบบ
ประสาทด้า นการมอง และการสัมผัส โดยใช้อุ ปกรณ์ ของเล่นต่ างๆ บัตรตัวเลข เป็ นสื่ อให้เด็ก
ปฐมวัย ได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ สั ญ ลักษณ์ ต ัว เลขฮิ น ดู อ ารบิ กตั้งแต่ เลข 1 ถึ ง เลข 9 และรู ้ ค่ า จ านวน
กิจกรรมที่ 4 สู่ เส้นชัย เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการสัมผัส โดยใช้บตั ร
ภาพ ช่องตารางตัวเลข เป็ นสื่ อให้เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกตั้งแต่
เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน อีกทั้งสิ่ งเหล่านี้เป็ นกิจกรรมที่จะสามารถตอบสนองความสนใจของ
เด็กปฐมวัยได้เป็ นอย่างดี และการกระตุน้ การรับรู ้ทางประสาทสัมผัสยังเป็ นสิ่ งสาคัญต่อเด็กปฐมวัย
ที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาอย่างมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ย นรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งการอ่ า นจ านวนและรู ้ ค่ า จ านวน ของเด็กปฐมวัย ที่ มีค วาม
บกพร่ องทางสติปัญญาให้สามารถพัฒนาเรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวนได้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
คาถามการวิจัย
หลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามี
ความสามารถในการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวนสูงขึ้นหรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจานวนและรู ้ ค่าจานวนของเด็กปฐมวัยที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา ก่อนและหลังใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
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สมมติฐานการวิจัย
หลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา มี
ความสามารถในการอ่านจานวนและรู ้ ค่าจานวนได้สูงขึ้ นกว่าก่ อนการใช้กิจกรรมด้านประสาท
สัมผัส
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวอย่างที่ใช้ ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small n Design) ของเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 2 คน อายุ 5 และ 6 ขวบ โดยผ่านการประเมินจากคณะแพทย์
ศิริราช สาขาวิชาเวชพันธุ ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจพบว่า เป็ นเด็กปฐมวัยที่ มี
ความผิดปกติแบบดาวน์ ซินโดรม มีผลการตรวจระดับพัฒนาการ (Developmental Quotient, DQ)
มีคะแนนเท่ากับ 60 และ 65 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับบกพร่ องทางสติปัญญาเล็กน้อย เด็กปฐมวัยที่
ใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กาลังศึกษาอยู่ที่ ศูนย์พฒั นาเด็กพิการบ้านยิ้มสู ้ มูลนิ ธิสากลเพื่อ
คนพิการ กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีปัญหาทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ ค่า
จานวนโดยยังไม่สามารถบอกสัญลักษณ์ของตัวเลขฮิ นดูอารบิ ก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 และยังไม่
สามารถรู้ค่าจานวนของตัวเลขได้
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
คือ
ตัวแปรตาม คือ

กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
ความสามารถในการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา จานวน 2 คน ซึ่ งมีอายุ 5 และ 6 ขวบ โดยผ่านการประเมินจากคณะแพทย์ศิริราช
สาขาวิ ช าเวชพัน ธุ ศ าสตร์ ภาควิ ช ากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจพบว่ า เป็ นเด็ก ปฐมวัย ดาวน์
ซิ นโดรม มีผลการตรวจระดับพัฒนาการ (Developmental Quotient, DQ) มีคะแนนเท่ากับ 60 และ
65 ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับบกพร่ องทางสติปัญญาเล็กน้อย นักเรี ยนที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษา
ครั้ งนี้ กาลังศึกษาอยู่ที่ ศูนย์พฒั นาเด็กพิการบ้านยิ้มสู ้ มูลนิ ธิสากลเพื่อคนพิการ กรุ งเทพมหานคร
พบว่าตัวอย่างที่ใช้ศึกษามีปัญหาทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวนโดยยัง
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ไม่สามารถบอกสัญลักษณ์ ของตัวเลขฮิ น ดู อารบิ ก ตั้งแต่ เลข 1 ถึ งเลข 9 และยังไม่สามารถรู ้ ค่ า
จานวนของตัวเลขได้
2.ความสามารถในการอ่ า นจ านวน หมายถึ ง การที่ เ ด็ ก ปฐมวัย สามารถบอกถึ ง
สัญลักษณ์ของตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งวัดจากคะแนนในการทา
แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
3. ความสามารถในการรู ้ค่าจานวน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยสามารถบอกค่าจานวน
ของตัว เลขฮิ น ดู อ ารบิ ก ตั้ง แต่ เ ลข 1 ถึ ง เลข 9 ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งซึ่ ง วัด จากคะแนนในการท า
แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
4. กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส หมายถึง กิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัย
สามารถบอกถึงสัญลักษณ์ของตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
บอกค่าจานวนของตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมที่เน้น
การใช้ประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย อันได้แก่ การมอง การได้ยิน และการสัมผัสเป็ นหลักสาคัญ
โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 นิว้ มหัศจรรย์ เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทสัมผัสด้านการมอง
การได้ยิน และการสัมผัส โดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นสื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวัย ได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ
สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการได้ยนิ และ
การสั ม ผัส โดยใช้อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งดนตรี บัต รตัว เลข เป็ นสื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวัย ได้เ รี ยนรู ้ เ กี่ ย วกับ
สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน
กิจกรรมที่ 3 ลองนับดู เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการ
สัมผัส โดยใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ บัตรตัวเลข เป็ นสื่ อให้เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับสัญลักษณ์
ตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน
กิจกรรมที่ 4 สู่ เส้ นชัย เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการ
สัมผัส โดยใช้บตั รภาพ ช่องตารางตัวเลข เป็ นสื่ อให้เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลข
ฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
ได้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส ที่ สามารถนาไปพัฒนาความสามารถด้านการอ่ า น
จานวนและรู ้ค่าจานวนของเด็กปฐมวัยที่ความบกพร่ องทางสติปัญญา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
1.1 ความหมายของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางสติปัญญา
1.3 ระดับความรุ นแรงของความบกพร่ องทางสติปัญญา
1.4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิ ตศาสตร์
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
2.2 การเรี ยนรู ้เรื่ องการรู ้ค่าจานวนและตัวเลข
2.3 ทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2.4 ปั ญหาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2.5 หลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัย
2.6 การสอนและการจัดกิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
3. เอกสาร แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัส
3.1 ความหมายของอวัยวะรับสัมผัส
3.2 ความหมายการรับรู ้ของอวัยวะรับสัมผัส
3.3 การรู้สึกและการรับรู ้
3.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการผสานความรู ้สึก (Sensory Integration)
3.5 ความสาคัญ ของการกระตุ ้น การรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึกและประสาทสัม ผัสต่ อ เด็ ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
3.6 การใช้ประสาทสัมผัสในเด็กปฐมวัย
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
7
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4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับเด็กปฐมวัยทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เพื่อ
เป็ นแนวทางในการทาวิจยั เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ดังนี้
1.1 ความหมายของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเด็กที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญาไว้ดงั นี้
องค์การอนามัยโลก ได้นิยามภาวะความบกพร่ องทางสติ ปัญญาตามการจัดประเภท
ของ ICD (International Classification of Disease) ว่าหมายถึง ภาวะที่สมองหยุดพัฒนาการหรื อ
พัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ ทาให้เด็กมีความบกพร่ องของทักษะต่างๆ ในระยะพัฒนาการ จึงส่ งผลกระทบ
ต่อระดับเชาวน์ปัญญาทุกๆด้าน เช่น ความสามารถทางด้านสติปัญญา ภาษา การเคลื่อนไหว และ
ทักษะทางสังคม ทั้งมีความบกพร่ องในเรื่ องการปรับตัวและอาจจะมีหรื อไม่มีความผิดปกติทางกาย
หรื อทางจิตร่ วมด้วย (ศรี ยา นิยมธรรม, 2542 : 222)
สมาพันธ์อเมริ กนั เกี่ ยวกับบุคคลปั ญญาอ่อน (American Association on Mental
Retardation : AAMR) ให้ความหมายไว้ว่าความบกพร่ องทางสติปัญญาหมายถึง ภาวะที่มีความ
จากัดเกิ ดขึ้ นและมี ผลต่ อการปฏิ บตั ิ งาน กล่าวคื อ จะมี ความสามารถทาง สติ ปัญญาต่ ากว่าปกติ
ปรากฏร่ วมกับความจากัดทางทักษะด้านการปรับตัวอย่างน้อย 2 ด้าน ทั้งนี้ ต้องมีความบกพร่ องทาง
สติปัญญาก่อนอายุ 18 ปี (ศรี ยา นิยมธรรม, 2542 : 222)
ผดุง อารยะวิญญู (2537 : 39) ได้ให้ความหมายของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทาง
สติ ปั ญ ญาว่ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี พ ัฒ นาการช้ า กว่ า คนปกติ ท ั่ว ไป เมื่ อ วัด สติ ปั ญ ญาโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีสติปัญญาต่ากว่าบุคคลปกติทวั่ ไปเมื่อสังเกตจากพฤติกรรม
จะพบว่า บุคคลประเภทนี้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลปกติทวั่ ไปในวัยเดียวกัน
คลิฟฟ์ และ แพทติเชีย (Cliff and Patricia อ้างถึงใน โสภร วงศ์สวรรค์, และคณะ 2550
: 29) ได้กล่าวถึงความหมายของ ความบกพร่ องทางสติปัญญาหมายถึง ภาวะพัฒนาการของสมอง
หยุดชะงักหรื อเจริ ญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ทาให้มีขีดจากัดทางด้านความสามารถทางสติปัญญามีระดับ
เชาวน์ ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ม าตรฐานในทุ กด้า น ทั้งทางด้านการเรี ยนและทักษะการปรั บตัวให้
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจาวันตามสภาพ แวดล้อมของสังคม อาจจะปรากฏความผิดปกติทาง
จิตร่ วมด้วยหรื อไม่กไ็ ด้ ทั้งนี้ ต้องปรากฏก่อนอายุ 18 ปี
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จากความหมายของเด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาหมายถึง เด็กปฐมวัยที่มีระดับสติปัญญาต่ากว่าเด็กปกติ
เมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน โดยจะมีพฒั นาการ และการเรี ยนรู ้ชา้ กว่าเด็กปกติ
ทัว่ ไปในวัย เดี ย วกัน มี ขี ด จ ากัด ทางด้า นความสามารถทางสติ ปั ญ ญาทุ ก ด้า น โดยต้อ งมี ค วาม
บกพร่ องทางสติปัญญาปรากฏก่อนอายุ 18 ปี โดยตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาศึกษาในครั้งนี้ เป็ นเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 2 คน อายุ 5 และ 6 ขวบ โดยผ่านการประเมินจาก
คณะแพทย์ศิริราช สาขาวิชาเวชพันธุ ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจพบว่า เป็ นเด็ก
ปฐมวัยดาวน์ ซินโดรม มีผลการตรวจระดับพัฒนาการ (Developmental Quotient, DQ) มีคะแนน
เท่ากับ 60 และ 65 ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับบกพร่ องทางสติปัญญาเล็กน้อย
1.2 สาเหตุของความบกพร่ องทางสติปัญญา
ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาเกิดจากปั จจัยหลายประการ แต่โดยทัว่ ไปแล้ว สาเหตุของ
ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ ความผิดปกติดา้ นพันธุ กรรมและ
กลุ่มที่สองคือ ความผิดปกติดา้ นปั จจัยสิ่ งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี้ (กุลยา ก่อสุ วรรณ, 2553:
59-63)
กลุ่มที่ 1 ความผิดปกติดา้ นพันธุกรรม
โดยทัว่ ไปแล้วปั ญหามักเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ ความผิดปกติที่ยีน (Gene) เช่น
โครโมโซม และการถ่ายทอดจากกรรมพันธุ์ ทั้งนี้ กุมารแพทย์หรื อนักการศึกษาในอดีตสันนิ ษฐาน
ว่า เด็กที่ มีความผิดปกติจากพันธุ กรรมต้องเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาระดับรุ นแรง
เท่ า นั้น แต่ ภายหลังพบว่า ข้อ สัน นิ ษ ฐานนี้ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นจริ งเสมอไป เนื่ อ งจากความบกพร่ อ งทาง
สติปัญญาที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม มีท้ งั ระดับเล็กน้อย ปานกลาง และรุ นแรง ภาวะบกพร่ องทาง
สติปัญญาที่เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยได้แก่
1. ดาวน์ ซินโดรม (Down Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซม คู่ที่ 21 มีโครโมโซม
เกินมาหนึ่ งตัว คือ แทนที่จะมีโครโมโซม 2 ตัวเหมือนคู่อื่น แต่คู่น้ ี กลับมี 3 ตัว พันธุ กรรมเป็ น
สาเหตุหนึ่ งที่ทาให้โครโมโซมผิดปกติ ลักษณะของเด็กดาวน์ซินโดรมที่เห็นได้ชดั เจนคือ หนังตา
บนหนากว่าปกติทาให้หางตามีลกั ษณะเฉี ยงขึ้น รู ปร่ างเตี้ย กล้ามเนื้ ออ่อนปวกเปี ยก ข้อต่อมีความ
ยืดหยุน่ มาก ช่องปากเล็กเป็ นผลทาให้ลิ้นยืน่ ออกมา ฝ่ ามือสั้นและกว้าง นิ้วมือป้ อมสั้น
2. ภาวะพีเคยู หรื อ ฟี นิ ลคีโตนยูเรี ย (Phenylketonuria หรื อ PKU) เป็ นความผิดปกติ
อย่า งหนึ่ งของระดับ การเผาผลาญในร่ า งกายคื อ ร่ า งกายของคนที่ มี ภาวะนี้ ไม่ ส ามารถเปลี่ ย น
สารอาหารที่เรี ยกว่า ฟี นิ ลอะลานี น (Phenylalanine) ที่เป็ นโปรตีนในเนื้ อสัตว์ให้เป็ นไทโรซี น
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(Tyrosine)ได้ การที่ ร่ า งกายสะสมฟี นิ ล อะลานี น ไว้ป ริ ม าณมากส่ ง ผลให้พ ฒ
ั นาการทางสมอง
ผิดปกติ แพทย์จึงแนะนาให้ผทู้ ี่มีภาวะ พีเคยูงดรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิ ดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะ
เด็กเล็ก เนื้ อจากหากเด็กเคยได้รับการช่วยเหลือยังคงรับประทานเนื้ อสัตว์ต่อไปจะมีความเสี่ ยงต่อ
ภาวะบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ หรื อ ปั ญหาพฤติกรรมส่ วนอีกประการหนึ่ งคือ ทารกที่มีภาวะพีเคยูที่
ไม่มีการควบคุมอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ประมาณร้อยละ 90 มีภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาและมี
ปั ญหาโรคหัวใจด้วย
3. วิลเลียมส์ ซินโดรม (Williams Syndrome) มีสาเหตุมาจากโครโมโซมคู่ที่ 7 ผิดปกติ
หรื อหายไป ลักษณะของเด็กกลุ่มนี้ คื อ จมูกเชิ ด เล็กน้อย ดั้งจมูกแบน ตาบวม หู รูป ไข่ คางเล็ก
ปากกว้าง และริ มฝี ปากล่างอิ่มเต็ม เด็กวิลเลียมส์ ซิ นโดรม มีพฒั นาการและการเจริ ญเติบโตล่าช้า
คือ มีระดับสติปัญญาในช่วง 40-100 หรื อมีค่าเฉลี่ยประมาณ 60
กลุ่มที่ 2 ความผิดปกติดา้ นปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
พบว่า ความยากจนมักเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิดภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย เนื่ องจากพ่อแม่ฐานะยากจน มักเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เช่ น ไม่ได้ให้ประสบการณ์ในการ
เรี ยนรู ้ ประกอบกับอาหารที่รับที่รับประทานไม่มีประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโต และสารอาหารไม่
เพียงพอทาให้สมองของเด็กไม่พฒ
ั นาเท่ าที่ ควร นอกเหนื อจากความยากจนแล้ว ยังมี ปัจจัยทาง
สิ่ งแวดล้อมอื่นที่ทาให้เกิดภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาได้แก่
1. การติดเชื้อ ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลายชนิ ดเกิดจากแม่ติดเชื้อ
ในช่ วงตั้งครรภ์ เช่ น หัดเยอรมันที่ ส่งผลให้เกิ ดภาวะบกพร่ องทางสติ ปัญญาตั้งแต่ระดับน้อยถึ ง
รุ นแรง เด็กที่มีศีรษะเล็ก (Microcephaly) ก็มีสาเหตุมาจากมารดาติดเชื้ อระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึง
ภาวะตัวเหลือง (Kernicterus) เกิดจาก Rh Factor ของพ่อและแม่ไม่เข้ากันทาให้เม็ดเลือดแดงของ
ทารกถูกทาลายตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ส่งผลให้สมองเด็กบกพร่ อง นอกจากนี้ การได้รับสารพิษ ยา และ
ความผิดปกติของเอ็นไซม์ต่างๆล้วนเป็ นปั จจัยให้เกิดภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาได้ ส่ วนเด็กที่มี
ไข้สูงจนเกิดอาการชักบ่อยๆ ก็มีโอกาสเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจนอันส่ งผลทาให้สมองถูกทาลาย
จนเกิ ดความบกพร่ องทางสติ ปัญญาได้เช่ นกัน ยิ่งเด็กชักมากเท่าไรสมองจะยิ่งถูกทาลายมากขึ้ น
เท่านั้น แต่ถึงแม้เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยอาจมีความผิดปกติในด้านต่างๆ
ร่ วมด้วยได้ แต่ในทางกลับกันไม่ได้หมายความว่า เด็กที่ มีความผิดปกติ เหล่านี้ จะต้องเป็ นเด็กที่ มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาเสมอไป
2. การใช้ ส ารเสพติ ด สารทุ ก อย่ า งที่ แ ม่ รั บ เข้า สู่ ร่ า งกายของตน ไม่ ว่ า ด้ว ยการ
รับประทาน การสู ดดม หรื อการฉี ดก็ตาม เด็กที่อยู่ในครรภ์จะซึ มซับสิ่ งเหล่านี้ เข้าไปด้วย สุ ขภาพ
ของแม่ขณะตั้งครรภ์เป็ นตัวบ่งชี้สุขภาพและระดับสติปัญญาของเด็กได้ค่อนข้างชัดเจน แอลกอฮอล์
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และสารเสพติด เช่น เฮโรอีน โคเคน หรื อควันบุหรี่ แม้เพียงเล็กน้อยก็ทาอันตรายต่อเด็กทารกได้
เนื่องจากสารเหล่านี้จะเข้าไปทาลายระบบประสาทของทารกในครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 3
เดือนแรกของการตั้งครรภ์
3. สารพิษ สิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั มีสารพิษปะปนอยูม่ ากมาย สารเหล่านี้ มีส่วนทาลาย
สมองทั้งสิ้ น เช่น การได้รับสารตะกัว่ ปรอท ไม่ว่าด้วยการสู ดดม การรับประทาน หรื อการสัมผัส
ทางผิว หนัง เมื่ อสารพิษ เหล่า นี้ ถูกดู ด ซับเข้า ไปในร่ า งกายแล้ว จะไปท าลายเนื้ อ เยื่อ ของระบบ
ประสาทส่ วนกลาง เด็กที่ได้รับสารพิษเหล่านี้ จะมีปัญหาทางการเรี ยน พิษจากสารตะกัว่ ทาให้เด็ก
เกิดอาการงุ่มง่าม ซุ่มซ่าม วอกแวกง่าย รวมถึงมีปัญหาเรื่ องสมาธิ และช่วงความสนใจสั้น
4. อาหาร อาหารที่มีประโยชน์และถูกสุ ขอนามัยเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก อาหารมีความสาคัญต่อเด็กตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์และหลังคลอด การขาดสารอาหาร
มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของเด็กอย่างมาก ทั้งทางร่ างกายและสมอง ส่ งผลให้เด็กมีพฒั นาการ
ล่าช้าและมีปัญหาพฤติกรรมด้วย
5. การถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถกู ทอดทิ้งหรื อไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ที่เหมาะสม ทาให้เด็ก
ขาดการกระตุน้ และขาดประสบการณ์ทางสังคม ทาให้เด็กมีพฒั นาการล่าช้า ส่ วนใหญ่มกั เกิดในเด็ก
ครอบครั วยากจน และครอบครั วที่ พ่อแม่ทิ้งให้เด็กอยู่กบั ปู่ ย่าตายายหรื อพี่เลี้ยงโดยไม่ได้รับการ
สอน หรื อไม่ได้ทากิจกรรมที่ให้เด็กเรี ยนรู ้เหมาะสมกับวัย เด็กเหล่านี้มกั เข้าโรงเรี ยนช้า หรื อบางคน
อาจไม่ได้รับการศึกษาเลย
1.3 ระดับความรุ นแรงของความบกพร่ องทางสติปัญญา
AAMR (American Association on Mental Retardation, 1992, อ้างถึงใน กุลยา ก่อ
สุ วรรณ, 2553 : 54) ได้แบ่งระดับความรุ นแรงของภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาตามคานิ ยามปี ค.ศ.
1992 ตามระดับสติปัญญา (IQ) และระดับการช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับความรุ นแรงของภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาโดยแบ่งตามระดับสติปัญญา (IQ)
ได้แก่
1. ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หมายถึง สติปัญญาระดับ 50-70
2. ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับปานกลาง หมายถึง สติปัญญาระดับ 35-49
3. ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุ นแรง หมายถึง สติปัญญาระดับ 20-34
4. ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาระดับรุ นแรงมาก หมายถึง ระดับสติปัญญาต่ากว่า 20
ระดับ ความรุ น แรงของภาวะบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาโดยแบ่ ง ตามระดับ ของการ
ช่วยเหลือได้แก่
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1. การช่วยเหลือเป็ นครั้ งคราว (Intermittent) หมายถึง ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
เท่านั้นคือ บุคคลนั้นไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือในสถานการณ์ปกติ หรื ออาจต้องการความช่วยเหลือ
เพี ย งระยะสั้น ๆ ในช่ วงฉุ กเฉิ น ในชี วิต ซึ่ งความช่ วยเหลื อในช่ ว งเหล่ า นี้ อ าจมากหรื อ น้อ ยตาม
ความจาเป็ น
2. การช่วยเหลือที่จากัด (Limited) หมายถึง การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่ องในช่วงเวลาอัน
จากัด ซึ่ งแตกต่างจากการช่วยเหลือแบบเป็ นครั้งคราว เช่น ช่วงเวลาที่บุคลากรอาจให้การฝึ กอบรม
ในระยะหนึ่งหรื อการช่วยเหลือในระยะการถ่ายโอนจากชีวิตในโรงเรี ยนสู่ชีวิตวัยผูใ้ หญ่ เป็ นต้น
3. การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่ อง (Extensive) หมายถึง การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเป็ นประจา
ทุกวัน และในสิ่ งแวดล้อมหนึ่ งๆ เช่น ที่บา้ น หรื อที่โรงเรี ยนแบบไม่จากัดเวลา หรื อการช่วยเหลือ
การใช้ชีวิตในบ้านในระยะยาว
4. การช่วยเหลือรอบด้าน (Pervasive) หมายถึงการช่วยเหลือที่จาเป็ นในสิ่ งแวดล้อมทุก
แห่ง เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถยังชีพได้
1.4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เด็กที่อยูใ่ นข่ายภาวะบกพร่ องทางสติปัญญาในระดับเรี ยนได้ มักถูกส่ งไปรับการเตรี ยม
ความพร้อมก่อน บริ การทางการศึกษาพิเศษสาหรับเด็กกลุ่มนี้ มีหลายแบบ ตั้งแต่การเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนปกติโดยอยู่ในชั้นเรี ยนเฉพาะแต่มีการเรี ยนร่ วมทางกิจกรรมทางสังคม หัวใจสาคัญหลัง
การคัดแยกวินิจฉัยแล้ว ก็คือการทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่ งครู การศึกษาพิเศษจะต้องเป็ นผู ้
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับเด็กเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุ ด เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา มีปัญหาหลายด้าน จึงจาเป็ นต้องมีนกั วิชาการหลายสาขามาทางานร่ วมกัน แผนการ
ศึกษาที่จดั นี้ จะต้องให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับความจาเป็ นที่จะช่วยให้เด็กได้เรี ยนเต็มความสามารถ
แผนเหล่านี้ผปู ้ กครองต้องรับทราบและจะต้องระบุระดับความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ไว้ เช่น
ด้านสังคม การรับรู ้ การช่วยเหลือตนเอง อารมณ์ เป็ นต้น
สาหรับหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรี ยน เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาไม่สามารถเรี ยน
วิชาการต่างๆได้เท่ากับเด็กปกติ ในเวลาที่เท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน และเนื้ อหาบางอย่างก็อาจยาก
เกิ นไป จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะต้องปรั บหลักสู ตรให้เป็ นพิเศษโดยเฉพาะ เช่ น เด็กที่ บกพร่ องทาง
สติปัญญาระดับพอเรี ยนได้จะมีหลักสู ตรสาหรับเด็กพิเศษซึ่ งจัดไว้สาหรับเด็กที่ไม่สามารถเรี ยนรู ้
ทางด้านวิชาการเท่าเทียมกับเด็กปกติ แต่อาจมีความสามารถในการใช้มือทางานให้เกิดประโยชน์ได้
ตามสมควร ถ้ารับการสอนที่เหมาะสม
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เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในระดับพอเรี ยนได้น้ นั จาเป็ นที่ตอ้ งใช้หลักสู ตรที่
ปรับให้ใช้พอเหมาะกับอายุสมอง อัตราเฉลี่ยของพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคม โดยปรับปรุ ง
จากหลักสู ตรของเด็กปกติ และครู จะต้องไม่ลืมว่าเด็กกลุ่มนี้ ส่วนมากจะมีอายุสมองต่ากว่าอายุจริ ง
ประมาณ 3-4 ปี ในระดับอนุบาลและประถมต้นและจะมีอายุสมองต่ากว่าอายุจริ งมากกว่า 5 ปี เมื่อ
เรี ยนอยูใ่ นชั้นประถมปลาย และอายุสมองเด็กกลุ่มนี้ โดยเฉลี่ยจะประมาณ 12 ปี แม้เขาจะมีอายุ 1720 ปี แล้ว อนึ่ ง ในการจัดชั้นเรี ยน ไม่ควรมีจานวนเด็กมากเกินไป ยิ่งเป็ นการเรี ยนร่ วมในชั้นปกติ
ด้วยแล้ว ไม่ควรมีเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาเกิน 3-5 คน และควรต้องมีบริ การพิเศษ จาก
ห้องเสริ มวิชาการด้วย (ศรี ยา นิยมธรรม, 2542 : 227-228)
การศึ กษามี ค วามสาคัญอย่างมากต่ อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของบุ ค คลปั ญ ญาอ่อ น
เพราะเขาได้มีโอกาสพัฒนาการเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวัน เมื่อเขาได้
เรี ยนรู ้ เขาก็สามารถปฏิบตั ิตนในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ชีวิตของเขาจะอยูใ่ นชุมชน
ได้อย่างปกติสุข (ดารณี ธนะภูมิ, 2542 : 64-65)
การให้ก ารศึ ก ษาแก่ เ ด็ก ปั ญ ญาอ่ อ น จึ งมุ่ ง ในการเรี ย นการสอนทัก ษะต่ า งๆ ที่ เ ขา
สามารถน าไปใช้ใ ห้เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ การสอนจึ ง มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กมาก เราทราบมาแล้วว่าเด็กปั ญญาอ่อนมีการพัฒนาการด้านร่ างกาย จิตใจ
และสังคม ล่าช้ากว่าเด็กปกติ สิ่ งที่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง จะต้องรี บดาเนิ นการเพื่อวางโครงการรั กษา
บาบัด และจัดโปรแกรมกิจกรรมให้เหมาะสมที่สุดดังนี้
1. เด็กจะต้องได้รั บการวิ นิจ ฉัย สภาวะปั ญ ญาอ่ อนให้ไ ด้เ ร็ ว ที่ สุด เพื่อ จะได้ใ ห้การ
ช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ
2. เด็กจะต้องได้รับการกระตุน้ พัฒนาการทันทีที่รู้ว่าเป็ นปั ญญาอ่อน ทั้งนี้ เพื่อกระตุน้
ให้เด็กพัฒนาตามโปรแกรมอย่างสม่าเสมอ และเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน
จากการศึกษาวิจยั ของผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า เด็กปั ญญาอ่อนวัยก่อนเรี ยนนั้น การกระตุน้
ส่ งเสริ มในช่ วงระยะ 2-3 ปี แรกของชี วิต สาคัญมากต่อการทางานของเซลล์สมอง และการฝึ กฝน
บ่อยๆ จะทาให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ แต่ถา้ เด็กไม่ได้รับการฝึ กฝนตั้งแต่อายุยงั น้อย เด็กก็จะได้รับการพัฒนา
ช้าไปด้วย เพราะทาให้เด็กขาดโอกาสฝึ กฝนไปอย่างน่าเสี ยดาย
การกระตุน้ พัฒนาการสาหรับเด็กเล็กมีความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กปั ญญาอ่อนอย่าง
มาก เด็กจะต้องได้รับการกระตุน้ ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เด็กปั ญญาอ่อนกลุ่มอาการดาวน์ ( Down
Syndrome ) จะวินิจฉัยได้ทนั ทีหลังการคลอด เด็กกลุ่มนี้ จึงสามารถรับการกระตุน้ พัฒนาการได้
ตั้งแต่ แรกเกิ ด และหากเด็กได้รับการฝึ กฝนต่อเนื่ องสม่าเสมอจนเข้าโรงเรี ยน จะกลุ่มนี้ จะมีการ
พัฒนาการในด้านต่างๆ ก้าวหน้าขึ้นมาก สาหรับเด็กปั ญญาอ่อนกลุ่มอื่นๆนั้น พ่อแม่จะต้องสังเกต
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พัฒนาการของเด็กได้ เช่ น เด็กมีการพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติ มาก เช่ น ชันคอ คลาน นั่ง เดิ น
และพู ด ได้ช้า จึ ง ควรพาลู ก ไปพบแพทย์ผู ้เ ชี่ ย วชาญอย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ รั บ ค าแนะน าในการ
บาบัดรักษา และการกระตุน้ พัฒนาการในด้านต่างๆ
ในการกระตุน้ การพัฒนาการสาหรับเด็กเล็กนั้น พ่อแม่และผูป้ กครองมีบทบาทสาคัญ
มากที่ สุดในการฝึ กโปรแกรมกระตุ น้ พัฒนาการด้านต่ างๆ ดังนั้นพ่อแม่และผูป้ กครองจาเป็ นที่
จะต้องได้รับความรู ้และคาแนะนาวิธีการฝึ กอย่างถูกหลักจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีความ
ตั้งใจในการฝึ กอย่างสม่าเสมอ และผูป้ กครองควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนในขั้นต่อไป
การกระตุน้ พัฒนาการสาหรับเด็กเล็ก เป็ นการกระตุน้ เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาการในด้าน
ต่างๆทุกด้านทั้งทางด้านร่ างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่ งจะมีส่วนเกี่ ยวข้องและเป็ นผล
ต่ อ เนื่ อ งซึ่ งกัน และกัน การกระตุ ้น พัฒ นาการส าหรั บ เด็ ก ตั้ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง หกปี ส่ ว นใหญ่ จ ะ
ประกอบด้วย การฝึ กพัฒนาการด้านต่างๆ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่
1. ด้านสังคม
2. ด้านภาษา
3. ด้านการช่วยเหลือตนเอง
4. ด้านปัญญา
5. ด้านการฝึ กกล้ามเนื้อ
สาหรับวิธีการสอนบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เรย์โนล์ (Reynolds, 2013)
ได้กล่าวไว้วา่ ผลของวิธีการสอนบุคคลที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ใช้แผนการสอนเหมือนกับ
การสอนบุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ รวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ บุคคลสมาธิ
สั้น และบุคคลออทิสติก หนึ่ งในกลยุทธ์ คื อการแบ่งงานออกเป็ นขั้นตอนย่อยๆ ที ละขั้น ในการ
เริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้งานนั้นควรเริ่ มทีละ 1 ขั้นในแต่ละครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการสอนที่มากเกินไปซึ่ ง
ในแต่ละขั้นตอนควรมีผนู ้ ากระทาเป็ นแบบอย่างทีละขั้น เพื่อทาให้เกิดการพัฒนาตามลาดับ
กลยุทธ์ต่อไปในการสอนสาหรั บบุคคลที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญานั้น ในการ
สอนโดยใช้การบรรยายทางนามธรรมมักทาให้ผเู ้ รี ยนหลายๆ คนไม่เข้าใจ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เข้าใจเรื่ องที่จะเรี ยนได้ จาเป็ นที่จะต้องให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ในทางปฏิ บตั ิ ดว้ ย สิ่ งนี้ หมายถึงพวกเขา
เรี ย นรู้ ได้ดีจ ากการปฏิ บัติงานโดยตรง ในการปฏิ บ ัติโ ดยตรงจะสามารถเข้า ถึ งโดยเฉพาะการ
ช่ ว ยเหลื อในนักเรี ย นที่ มีค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา พวกเขาสามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ดี ที่สุดในทาง
รู ปธรรมและการสังเกต ตัวอย่างเช่น เราสามารถสอนได้หลายทางเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่ องแรง
โน้มถ่วง ผูส้ อนสามารถพูดเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยบรรยายรู ปแบบนามธรรม ให้พวกเขาสามารถ
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นึกภาพของแรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุ หรื อ วิธีที่สองผูส้ อนควรสอนโดยแสดงให้ดูว่าแรงโน้ม
ถ่วงทางานได้อย่างไรโดยทิ้ งบางสิ่ งลงสู่ พ้ืน หรื อ วิธีที่สามผูส้ อนจะให้นักเรี ยนทดลองโดยตรง
เกี่ ยวกับแรงดึ งดูดโดยให้ปฏิ บตั ิ กิจกรรม อาจจะให้นักเรี ยนกระโดดขึ้ นหรื อปล่อยปากกาลงพื้น
นักเรี ยนส่ วนมากจะจดจาข้อมูลเกี่ ยวกับแรงโน้มถ่วงได้มากกว่าเมื่อทดลองด้วยตนเอง นี้ คือการ
ทดลองแบบรู ป ธรรมส าหรั บ เรื่ อ งแรงโน้ม ถ่ ว งซึ่ งง่ า ยต่ อ การเขาใจมากกว่ า การอธิ บ ายแบบ
นามธรรม
2. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการสอนคณิตศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสอนคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการทา
วิจยั กับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ดังนี้
2.1 ทฤษฎีเกีย่ วกับคณิตศาสตร์
ทฤษฎี พ้ืนฐานที่ยึดถือในการสอนคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัยก็คือ ทฤษฎีการใช้
ระบบประสาทสัมผัส (Sensorimotor approach) แนวคิดนี้ ถือว่าเด็กจะต้องมีโอกาสอย่างเต็มที่ใน
การสื บค้นจากสภาพแวดล้อมด้านคณิ ตศาสตร์ เด็กจะต้องมีโอกาสในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
เด็กจะมีโอกาสเหล่านี้ ได้ตอ้ งอาศัยการวางแผนมีครู เป็ นผูช้ ้ ี แนะและมีการจัดอย่างมีระบบระเบียบ
รายละเอียดและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีน้ ีมีดงั นี้ (นิตยา ประพฤติกิจ, 2536 : 211-213)
2.1.1 ลาดับขั้นพัฒนาการ
การจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ควรให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้วย
ตนเองและได้เรี ยนรู ้ตามธรรมชาติ ได้เคลื่อนไหวทั้งตัวและได้ขยับเขยื้อน และได้จบั ลูบคลาวัตถุ
เป็ นลาดับแรก พีอาเจต์ ได้กล่าวไว้ว่า “ เด็กจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ จากการใช้ประสาทสัมผัสก่อนเป็ น
อันดับแรก เพื่อเน้นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่ เด็กจะใช้ความคิดเชิ งเหตุและผลต่อไป” และได้
กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ของเด็กแบ่งออกเป็ น 3 ขั้น คือ
2.1.1.1 การรับรู ้ร่วมกันของประสาททุกส่ วน
2.1.1.2 การปฏิบตั ิหรื อการคิดที่สูงกว่าหรื อยากกว่าขั้นการรับรู ้
2.1.1.3 การเชื่ อมต่อจากขั้นการรับรู ้ ไปสู่ ความเข้าใจเรื่ องการลดหรื อการลบ ซึ่ ง
เป็ นขั้นที่เด็กสามารถคิดผกผัน กลับไปกลับมาได้ระหว่างเรื่ องการลดและการเพิ่ม
2.1.2 ความพร้อมทางด้านสติปัญญาในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัย 2-7 ขวบ ตามทฤษฎีของพีอาเจต์ เด็กใน
ขั้นนี้ จะใช้เหตุผลและอธิ บายตามการหยัง่ รู ้ (Intuition) ของตนเองมากกว่าจะใช้หลักแห่ งตุผล
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(Logic) ดังนั้น เด็กวัยนี้จึงเข้าใจเรื่ องตัวเลขและความสัมพันธ์ได้ชา้ จากรายงานการวิจยั ของพีอาเจต์
ยืนยันว่า เด็กยังไม่สามารถเข้าใจหรื อมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของตัวเลขจนกว่าเด็ก
จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและความสัมพันธ์เสี ยก่อน
เด็กปฐมวัยสามารถเข้าใจคณิ ตศาสตร์ ได้ ถ้าหากกิ จกรรมมีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของเด็ กปฐมวัย โดยทัว่ ไปเด็กปฐมวัยยังไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ หรื อภาพที่
มากกว่าหนึ่ งมิติได้ เช่น จะเข้าใจเรื่ องความกว้างหรื อความยาว แต่ถา้ มีความลึกด้วยเด็กจะไม่ค่อย
เข้าใจ แต่เด็กสามารถจาแนกสี ได้หลังจากจาแนกรู ปทรงได้และต่อจากนั้น จะมีความเข้าใจอย่าง
รวดเร็ วแม้แต่ ในเรื่ องที่ ยาก ที่ เกี่ ยวกับขนาด การจาแนกประเภท การเรี ยงลาดับ และการทาตาม
ตัวอย่าง เด็กจะรู ้จกั ตัวเลข ก่อนที่ตนจะสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง การที่เด็กสามารถ
ท่องตัวเลขได้มิได้แปลว่าเด็กจะสามารถเข้าใจตัวเลขหรื อจานวนเลยทีเดียว
2.2 การเรียนรู้ เรื่องการรู้ ค่าจานวนและตัวเลข
การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการรู ้ ค่ า จ านวนและตัว เลข มี ค วามส าคัญ ที่ จ ะต้อ งเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ
ธรรมชาติ และความหมายของการรู ้ค่าจานวนและตัวเลข ซึ่ งได้มีนกั การศึกษาหลายท่านกล่าวไว้
ดังนี้
รังสรรค์ บุษยะมา (2540 : 240-242) กล่าวว่า จานวนมีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติมนุษย์ได้มี
ความพยายามที่จะหาวิธีจดจาเกี่ยวกับจานวนมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์ ความคิดเกี่ยวกับเซตและการ
จับคู่ 1 ต่อ 1 ระหว่างสมาชิ กในเซตเป็ นการเริ่ มต้นของความคิ ดที่ จะจาเกี่ ยวกับจานวน จากการ
บันทึกพบว่า คนโบราณใช้อวัยวะในร่ างการของตนเป็ นสิ่ งเปรี ยบเทียบ อวัยวะบางอย่างของมนุษย์
มีเป็ นคู่ เช่น มือ เท้า หู ตา แต่บางอย่างมีเพียงหนึ่ งเท่านั้น ความคิดของคนโบราณในยุคแรกจึงคิด
เพียงจานวนหนึ่งและสองเท่านั้น เช่น คนที่มีหนังสัตว์ตอ้ งการขายหรื อแลกเปลี่ยนหนังสัตว์หนึ่งผืน
โดยแลกเปลี่ยนกับหอกจานวนสองผืน จะสื่ อสารโดยการชูนิ้วมือขึ้นสองนิ้ว ในยุคต่อมาเกิดความ
จาเป็ นที่ จะนับมากขึ้ นเพราะมนุ ษย์เป็ นเจ้าของสิ่ งต่ างๆ มากขึ้ น เมื่ อผูค้ นอยู่รวมกันเป็ นชุ มชุ น
จาเป็ นต้องเลี้ยงสัตว์ไว้เป็ นอาหารแทนการล่า การนับจานวนสัตว์เลี้ยงที่ มีจานวนมากกว่านิ้ วมือ
นิ้วเท้าจาเป็ นต้องใช้สิ่งอื่นแทน จึงเกิดวิธีการนับวิธีใหม่เช่น การใช้กอ้ นหิ น ใช้รอยบากของมีคม
หรื อใช้เชื อกผูกเป็ นปม โดยกาหนดให้กอ้ นหิ นหนึ่ งก้อน รอยบากหนึ่ งรอย หรื อปมหนึ่ งปม แทน
สัตว์เลี้ยงหนึ่ งตัว ซึ่ งเป็ นลักษณะการคิดแบบการจับคู่หนึ่ งต่อหนึ่ งนัน่ เอง เมื่อเวลาผ่านไปจึงมีคิด
ประดิษฐ์สัญลักษณ์หรื อตัวเลขใช้แทนจานวน ดังนั้นจานวน (Number) จึงเป็ นนามธรรมที่บ่งบอก
ปริ มาณของสิ่ งของ ส่ วนตัวเลข (Numeral) หมายถึงสัญลักษณ์ที่เขียนใช้แทนจานวน ตัวเลขจะมี
รู ปร่ างที่แตกต่างกันไปตามแบบที่ประดิษฐ์ข้ ึนมา แม้ว่าระบบและรู ปแบบของตัวเลขจะต่างกันแต่
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วิ ธี ก ารนับ จะเหมื อ นกัน คื อ เป็ นการเที ย บหนึ่ งต่ อ หนึ่ งตัว เลขที่ นิ ย มใช้เ ป็ นสากลคื อ ตัว เลข
ฮินดูอารบิก ซึ่งเขียนง่ายและใช้ในชีวิตประจาวันมาก
อัญชลี แจ่มเจริ ญ (2526: 123) ได้ให้ความหมายของการรู ้ค่าจานวนไว้ว่า การที่เด็ก
สามารถรู ้ค่าจานวนได้น้ ัน เด็กจะต้องเข้าใจความหมายของคาว่าจานวน และเข้าใจแต่ละจานวน
เรี ยงลาดับไป กล่าวคือเด็กสามารถบอกจานวน สิ่ งของได้ว่ามีปริ มาณเท่าไร การให้เด็กหยิบสิ่ งของ
ตามจานวนที่ครู กาหนด เช่น หยิบปากกา 1 ด้าม หยิบดินสอ 2 แท่ง หยิบสมุด 3 เล่ม เหล่านี้ เมื่อเด็ก
หยิบได้ถูกต้องแสดงว่าเด็กเข้าใจความหมายของค่าจานวนสิ่ งของที่หยิบนั้น และในกรณี ครู หยิบ
สิ่ งของขึ้นมา แล้วถามเด็กว่ามีจานวนเท่าไร เด็กสามารถ ตอบได้ถูกต้องเช่นกันอีก นัน่ หมายถึงว่า
เด็กเข้าใจความหมายและสามารถบอกค่าจานวนสิ่ งของได้
บุญทัน อยูช่ มบุญ (2529 : 95) ได้ให้ความหมายของการรู ้ค่าจานวนและตัวเลขไว้ดงั นี้
การรู ้ค่าจานวนเกี่ยวข้องกับ จานวนและตัวเลขซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คู่กนั แยกออกจากกันไม่ได้ เด็กจะต้อง
เชื่ อมโยงความคิ ด โดยเริ่ มนับสิ่ งของ แล้วเปลี่ยนเป็ นรู ปภาพ แล้วเปลี่ยนเป็ นตัวเลข ตัวเลขเป็ น
สัญลักษณ์ ใช้แทนจานวนหนึ่ งๆ แสดงค่ าจานวนสิ่ งของที่ นับได้ โดยเด็กต้องเชื่ อมโยงการบอก
ปริ มาณที่ได้จากการนับจานวนสิ่ งของต่างๆ ได้
ชูชาติ เชิงฉลาด (2521: 85) ได้ให้ความหมายของการรู ้ค่าจานวนหรื อการบอกจานวน
ไว้ดงั นี้ การรู ้ค่าจานวนเป็ นการสื่ อความคิดที่สัมพันธ์กบั ของจริ ง หรื อภาพสิ่ งของเกี่ยวกับจานวน
นับ จานวนศูนย์ และ เมื่อกาหนดสัญลักษณ์ หรื อตัวเลขแทนจานวนนับ เด็กสามารถบอกค่าของ
จานวนสิ่ งนั้นได้
จากความหมายการรู ้ค่าจานวนและตัวเลขที่นกั การศึกษา ได้กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า
การรู ้ค่าจานวนและตัวเลขหมายถึง การสื่ อความคิดที่สัมพันธ์กบั ของจริ ง เมื่อกาหนดตัวเลขแทน
จานวนนับเด็กปฐมวัยสามารถบอกจานวนของตัวเลขนั้นได้ เช่ น เด็กสามารถหยิบสิ่ งของตาม
จานวนที่ครู กาหนดให้ได้ แสดงว่าเด็กเข้าใจความหมายและสามารถรู ้ค่าจานวนได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการทากิจกรรมที่เน้นระบบประสาทสัมผัสของผูเ้ รี ยน
อันได้แก่ การมอง การได้ยนิ และการสัมผัส เป็ นหลักสาคัญ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการอ่าน
จานวนและรู ้ค่าจานวนของตัวเลขเหล่านั้น
2.3 ทักษะคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนทักษะเลขคณิ ตเช่นกัน
แม้ว่าเขามีความสามารถเรี ยนได้นอ้ ยมาก เพราะจาเป็ นต่อชี วิตประจาวัน ทักษะเลขคณิ ตเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจาวันของเราได้อย่างไร ดูจากตัวอย่าง ดังนี้ (ดารณี ธนะภูมิ, 2542 : 142)
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การจัดโต๊ะอาหารที่บา้ น มีกิจกรรมดังนี้
1. จัดจานอาหารเท่ากับจานวนคนในบ้าน
2. จัดช้อนคู่กบั ส้อม
3. จัดจานที่มีลวดลายและสี เหมือนกัน
4. จัดแบ่งขนมคนละ 2 ชิ้น
เมื่อเด็กเล่นตวงทราย กรอกน้ าใส่ ขวด ฯลฯ

ทักษะเลขคณิ ต
การนับจานวน
คู่
สี และเซ็ท
แบ่งจานวน
ปริ มาณ , ปริ มาตร

ที่โรงเรี ยนและชุมชนจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะเลขคณิ ตเช่นกัน เช่น เมื่อเข้าแถวก็ตอ้ งเรี ยง
ตามลาดับสูงต่า การนับจานวนนักเรี ยน เวลาไปรับประทานอาหารและกลับ บ้าน เมื่อซื้ อของกับพ่อ
แม่ในตลาดก็จาเป็ นต้องใช้เงิน เดินทางรถประจาทางก็มีหมายเลขสายต่างๆ หรื อไปฝากเงินถอนเงิน
จากธนาคาร เป็ นต้น สาหรับเด็กปกติจะสามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะเลขคณิ ตได้รวดเร็ วและแม่นยา และ
สามารถนาไปใช้ได้ถกู ต้อง แต่สาหรับเด็กบกพร่ องทางสติปัญญาทักษะนี้ เป็ นทักษะที่เรี ยนรู ้ได้ยาก
มาก
2.4 ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาสามารถเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ได้แต่จะเรี ยนได้มากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้ นอยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ระดับสติ ปัญญาของเด็ก เนื้ อหาของหลักสู ตร
ตลอดจนวิธีสอน เป็ นต้น ก่อนจะทราบเกี่ยวกับวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ แก่เด็กที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญาเราควรทราบเกี่ยวกับความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาเสี ยก่อนว่า
เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามีความสามารถในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพียงใด จากการศึกษา
ของครู อิคแชงค์ (Cruickshank , 1956, อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญญู , 2537:55) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
1. ไม่สามารถเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับสูงได้เหมือนกับเด็กปกติ ความไม่สามารถ
นี้เป็ นผลมาจากสมองที่พฒั นามาอย่างจากัด
2. ไม่ค่อยเข้าใจหลักเกณฑ์ หรื อกฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ เนื่องจากมีปัญหาในการสรุ ป
ความ หรื อนากฎเกณฑ์ไปประยุกต์
3. การนับต้องใช้นิ้วมือประกอบ
4. การถ่ายโยง (Transfer) ความรู ้ดอ้ ยกว่าเด็กปกติ รวมทั้งการถ่ายโยงกฎเกณฑ์
ทางคณิตศาสตร์ ดว้ ย
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5. ความสามารถด้านโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และการเรี ยนรู ้ดา้ นนามธรรมน้อย
กว่าเด็กปกติ
6. มีความรู ้ดา้ นภาษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ คาศัพท์ ทางคณิ ตศาสตร์ ในวงจากัด
7. ความเข้าใจขบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ตลอดจนการใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ มีนอ้ ย
8. เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง เด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญามักจะหาคาตอบโดยใช้การเดา
9. มีปัญหาในการคูณ การหาร มากกว่าปั ญหาในด้านการบวกและการลบ
10. มีปัญหาในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเวลาและการจัดลาดับขั้นตอนก่อนหลัง
11. มีความเลินเล่อค่อนข้างมาก คาตอบผิดส่ วนมากจากความไม่รอบคอบของเด็ก
12. มีปัญหาในการเรี ยนเกี่ยวกับนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม
ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 142-143) ได้กล่าวถึงปั ญหาของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาในการเรี ยนวิชาทักษะเลขคณิ ตที่พบได้เสมอๆ คือ
1.ขาดความแม่นยา เช่น จาตัวเลขไม่ได้ การนับเลขตกหล่น การนับจานวนไม่ตรงกับ
ตัวเลขเป็ นต้น
2. รู ้จกั ค่าของตัวเลขได้นอ้ ย
3. มีความเข้าใจน้อย แก้ปัญหาโจทย์ที่ซบั ซ้อนไม่ได้
4. ขาดความคิดอย่างมีเหตุ เช่น 1009 เขียนตกเป็ น 109 โดยไม่คิดว่าหลักพันจะต้องมี
เลข 4 ตัว วางเลขไม่ตรงหลัก
5. ไม่รู้จกั นาความรู ้เกี่ยวกับเลขคณิ ตไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
2.5 หลักการสอนคณิตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัย
การจัดการเรี ยนรู้ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็ก ควรเน้นให้เด็กได้มีโอกาสจัดกระทากับ
วัตถุประสงค์ต่างๆ เพราะเด็กในวัยนี้ เรี ยนรู ้โดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู ้และการเคลื่อนไหวเพื่อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การจัดการเรี ยนรู ้ ควรเน้นให้เด็กได้พฒั นาประสาทสัมผัสให้
มากที่สุด และกระตุน้ ให้เด็กได้คิด และมีโอกาสจัดกระทา หรื อลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสแตะต้อง ได้เห็นสิ่ งต่างๆ หรื อเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ โดยผ่านประสาทสัมผัส
แตะต้อง โดยให้ได้เห็นสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ รอบตัว
การจัดการเรี ยนรู้ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง การจัดสภาพการณ์ในชีวิตประจาวัน
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ของเด็ ก เป็ นฐานการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งครู ต ้อ งวางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เ ป็ นอย่ า งดี
ประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เด็กค้นคว้า แก้ปัญหา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
และความคิดรวบยอด ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เด็กแต่ละวัยจะมีความสามารถเฉพาะ เรี ยนรู ้
ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง บรรยากาศการเรี ยนต้องไม่เคร่ งเครี ยดเด็ก รู ้ สึกสบายๆในขณะเรี ยน เห็ น
ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ บ้าน โรงเรี ยน กิจกรรมควรสอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
และเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และความคิดรวบ
ยอดได้ดีข้ ึน
จานวนและตัวเลข เด็กปฐมวัยหากได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิโดยการใช้สื่อของจริ งจะส่ งผล
ให้มีทกั ษะการรับรู้เชิงจานวน เนื่ องจากธรรมชาติได้สร้างให้สมองของเด็กมีบริ เวณที่เกี่ยวข้อง กับ
การรับรู้เชิงจานวน ส่ วนของสมองอย่างน้อย 3 บริ เวณที่เกี่ยวข้องกับทักษะการรับรู ้เชิงจานวน สอง
ส่ วนแรกอยู่ที่สมองทั้งซี กซ้าย และขวาเกี่ ยวข้องกับสัญลักษณ์ ตวั เลข และบริ เวณที่ ทาหน้า ที่
เกี่ยวข้องกับการเปรี ยบเทียบจานวน และบริ เวณสุ ดท้ายอยูท่ ี่สมองซี กซ้ายคือทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การนับปากเปล่า และความจาเกี่ยวกับจานวน การคานวณ โดยสมองทั้ง 3 ส่ วนจะทางานร่ วมกัน
พัฒนาการด้านการรับรู้เชิงจานวน และคณิ ตศาสตร์ เริ่ มตั้งแต่ปฐมวัย และพัฒนาเรื่ อยไปจนถึงวัย
ผูใ้ หญ่ เด็กอนุบาลอายุ 5 ปี ส่ วนใหญ่สามารถ นับปากเปล่าได้ถึง 50 และให้นบั แท่งไม้ได้ถึง 30
แท่ง แต่เมื่อถามความเข้าใจจานวนที่นบั ได้จริ งๆโดยการขอแท่งไม้ เด็กจานวนประมาณครึ่ งหนึ่ ง
เท่านั้นที่ทาได้ การประยุกต์ใช้กบั เรื่ องเหรี ยญ และการจ่ายเงินก็เช่นกันเด็กส่ วนใหญ่แม้ว่าจะรู ้จกั
เหรี ยญ แต่กไ็ ม่รู้วา่ แต่ละเหรี ยญ มีค่าเท่าไรจึงยังไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง แม้ความสามารถด้าน
นี้ อาจขึ้นกับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของเด็ก แต่เด็กส่ วนมากไม่ได้เรี ยนรู ้เรื่ องจานวน และทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ จากประสบการณ์ในชีวิตประจาวันเท่าที่ควร หลายกิจกรรมในชั้นเรี ยน จึง
ควรเกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย โดยการจัดสภาพการณ์ ใน
ชี วิตประจาวันของเด็กเป็ นฐาน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยครู จดั กิ จกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้เด็ก
ค้นคว้า แก้ปัญหา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และความคิดรวบยอด ที่เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการ เรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง บรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่สบายๆ กิจกรรมสอดคล้องกับ
ชีวิตประจาวัน และเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมจะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และ
ความคิดรวบยอดได้ดีข้ ึน (อัญชลี ไสยวรรณ, 2553)
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จานวนและตัวเลข ให้จดั กิจกรรมประสบการณ์
ขั้นของจริ ง ประสบการณ์ข้ นั การใช้ของจาลองและรู ปภาพ ประสบการณ์ข้ นั การใช้สัญลักษณ์ โดย
ในทุกๆ ขั้นตอนผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมได้หลายรู ปแบบทุกๆ ขั้นตอน อาจจะเริ่ มจากการใช้ของ
จริ งใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ใช้บตั รภาพ บัตรคา แถบประโยค แบบฝึ กทักษะ การเล่นเกม การร้องเพลง
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ตลอดจนการเล่านิทาน หรื อ เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน การนาไปใช้ และการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยน
การจัดกิจกรรมเสริ มจะช่วยให้การเรี ยนการสอนจานวนและตัวเลข น่ าสนใจมากขึ้น
ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนอย่างมีความสุ ขและสามารถจดจาได้อย่างแม่นยา โดยเฉพาะเรื่ องจานวนและตัวเลขนี้
ดังนั้น ถ้าผูส้ อนทาบทเรี ยนให้น่าสนใจ ผูเ้ รี ยนก็จะมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
การจัดประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นการสอนให้เด็กเข้าใจมากกว่าท่องจา มีวิธี
สอนหลายวิธีที่มีผูน้ ามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะแก่ เด็กปฐมวัย ส่ วนจะเลื อกใช้วิธีใดขึ้ นอยู่กบั ความ
เหมาะสม ความถนัดของแต่ละบุคคล ครู ผูส้ อนควรเข้าใจหลักการสอนอย่างถ่องแท้เสี ยก่อน จึ ง
นาไปใช้ให้สัมพันธ์กบั วิธีการสอน นิ ตยา ประพฤติกิจ (2537 : 26-32) ได้กล่าวถึงหลักการสอน
คณิ ตศาสตร์ ไว้ ดังนี้
1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมองเห็นประโยชน์
ของสิ่ งที่ครู กาลังสอน ซึ่ งต้องสอดคล้องกับกิจกรรมในชีวิตประจาวัน เช่น การจัดโต๊ะอาหารให้มี
แก้ว ช้อน เท่ากับจานวนเด็ก การนับจานวนเด็กชายหญิงที่มาโรงเรี ยน การนับผลไม้หรื อขนม เป็ น
ต้น เพื่อเสริ มสร้างให้เด็กตระหนักถึงวิชาคณิ ตศาสตร์ ต่อไป
2. เปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทาให้พบคาตอบด้วยตนเอง ควรเปิ ดโอกาส
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ หลายรู ปแบบ และเป็ นไปตามสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม มีความสะดวกสบาย มีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
3. มีเป้ าหมายและมีการวางแผนอย่างดี การสอนคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัยโดย
เน้นให้เด็กเรี ยนรู ้จากการทากิจกรรมด้วยตนเอง มิใช่ให้ปล่อยเด็กเล่นไปตามยถากรรม แต่ควรวาง
ผ่านและเตรี ยมการเพื่อให้เด็กค่ อยๆพัฒนาการเรี ยนรู ้ เองตามแผนที่ วางไว้ เช่ นจัดหาของเล่นที่
เหมาะสม และสนทนากับเด็ก
4. เอาใจใส่ ในเรื่ องการเรี ยนรู ้ลาดับขั้นตอนของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
ครู ตอ้ งมีความเอาใจใส่ ในการลาดับขั้นตอนการพัฒนาความคิดรวบยอด และทักษะทางคณิ ตศาสตร์
5. จดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรม วิธีการที่ทาให้ครู วางแผนจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก คื อ การจดบันทึ กด้านทัศนคติ ทักษะ ความรู ้ความเข้าใจของเด็กใน
ขณะที่ทากิจกรรมต่างๆ หรื อขณะที่เด็กเล่นอย่างเสรี
6. ใช้ ป ระโยชน์ จ ากประสบการณ์ เ ดิ ม ของเด็ ก เพื่ อ สอนประสบการณ์ ใ หม่
ประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย เกิดจากกิจกรรมเดิมที่เคยทามาหรื อเพิ่มเติมขึ้น เช่น
การนับเลข อาจนับจานวนนักเรี ยน จานวนเก้าอี้
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7. รู ้ จกั ใช้สถานการณ์ ขณะนั้นให้เป็ นประโยชน์ ครู ปฐมวัยที่ เ ชี่ ยวชาญย่อมรู ้ จกั ใช้
สถานการณ์ที่เป็ นอยู่ มาทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นจานวน
8. ใช้วิธีสอดแทรกกับชี วิตจริ ง เพื่อสอนความคิ ดรวบยอดที่ ยากๆ การสอนความคิ ด
รวบยอดเรื่ องปริ มาณ ขนาด และรู ปร่ างต่างๆ ต้องอาศัยการสอนแบบสอดแทรกธรรมชาติ โดยใช้
วิธีสนทนา ควรสอนเรื่ องที่ปรากฏอยูข่ ณะนั้นให้เป็ นสถานการณ์ที่มีความหมายต่อเด็ก ให้เด็กได้ดู
ได้จบั ต้อง ในบรรยากาศที่เป็ นกันเอง การให้เด็กปฏิบตั ิจริ งเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่างมาก
9. ใช้วิ ธี ใ ห้เ ด็ กมี ส่ว นร่ ว มหรื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ งเกี่ ย วกับ ตัว เลข วัสดุ และสภาพการณ์ ใ น
ห้องเรี ยนจะช่วยให้ครู ส่งเสริ มความเข้าใจตัวเลขได้ง่ายขึ้น เช่น การเล่นเกม การนับถอยหลัง การ
แบ่งของเล่น เป็ นต้น
10. วางแผนส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ ก เรี ย นรู ้ ท้ ัง ที่ โ รงเรี ย นและที่ บ ้า นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ครู ค วร
วิเคราะห์และจดบันทึกว่าทากิจกรรมใดที่ส่งเสริ มให้มีท้ งั ที่บา้ นและโรงเรี ยน โดยยึดถือความพร้อม
เป็ นรายบุคคล และมีการวางแผนร่ วมกับผูป้ กครอง
11. บันทึกปั ญหาการเรี ยนรู ้ของเด็กอย่างสม่าเสมอเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ครู อาจจดบันทึก
ชื่อเด็กไว้ใต้หวั ข้อหนึ่งเพื่อให้ทราบว่าเด็กคนใดยังไม่มีความเข้าใจและต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
12. คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว ครู ควรสอนความคิดรวบยอดเพียง
ความคิดเดียว เช่น การเพิ่มหรื อลด ซึ่งเด็กนั้นต้องเข้าใจเรื่ องการเพิ่มก่อน โดยอาศัยกิจกรรมที่ครู จดั
ให้เด็กลงมือปฏิบตั ิจริ ง
13. เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปยาก การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลขของ
เด็กปฐมวัยต้องผ่านกระบวนการเล่น มีท้ งั แบบจัดประเภท เปรี ยบเทียบ เสนอข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐาน
ไปสู่ความเข้าใจคณิ ตศาสตร์ ข้ นั สูงต่อไป
14. ครู ควรสอนสัญลักษณ์ตวั เลขหรื อเครื่ องหมายเมื่อเด็กเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นแล้ว การใช้
สัญลักษณ์สาหรับเด็กปฐมวัย จะทาได้ต่อเมื่อเด็กฝึ กในจนเข้าใจความหมายดีแล้ว เช่น การเพิ่ม ลด
ครู อาจให้เด็กสัมผัสของจริ งแนะนาตัวเลขด้วยการเขียนสัญลักษณ์และรู ปติดบนแผ่นป้ ายสาลี
15. ต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การเตรี ยมความพร้อมจะต้อง
ฝึ กให้เด็กพัฒนาการทางด้านสายตาก่อน ถ้าหากไม่สามารถใช้สายตาในการจาแนกจัดแบ่งประเภท
ได้แล้ว เด็กจะมีปัญหาทางด้านการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ ได้ หลักในการสอนคณิ ตศาสตร์
ให้กบั เด็กปฐมวัยจะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันของเด็ก ให้เด็กได้เรี ยนรู ้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างสนุกสนานมีความสุ ข จะทาให้เด็กรักที่จะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และ
พัฒนาความคิดรวบยอดต่อไป
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ประยูร อาษานาม (2537: 27-28) ได้เสนอหลักสาคัญในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับประถมศึกษาดังต่อไปนี้คือ
1. การกาหนดความมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนที่เด่นชัด ครู จะต้องรู ้ว่าสอนอะไร
ให้นกั เรี ยนรู้อะไรบ้าง
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนหลายๆ วิธีและการใช้วสั ดุประกอบการสอนหลายชนิด
3. การเรี ยนรู้จากการค้นพบ
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีระบบ โดยคานึงถึงโครงสร้างของเนื้อหาเป็ นสาคัญ
5. การเรี ยนมโนคติทางคณิ ตศาสตร์ ควรเริ่ มจากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม เรี ยนจากสิ่ งที่
ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น
6. การฝึ กหัดควรได้กระทาหลังจากที่นกั เรี ยนเข้าใจหลักการแล้ว
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 83) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
ปฐมวัย เป็ นอย่างมาก เพราะทาให้เด็กสนุ กสนานกับการเรี ยน ซึ่ งมี ส่ว นสัมพัน ธ์ กบั การดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน ได้กล่าวว่า การสอนคณิ ตศาสตร์ ควรให้เด็กเกิดความเข้าใจสิ่ งต่างๆ ดังนี้
1. เกิดความคิดรวบยอดในวิชาคณิ ตศาสตร์
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
3. มีทกั ษะและวิธีการคิดคานวณ
4. สร้างบรรยากาศในความคิดอย่างสร้างสรรค์
5. ส่ งเสริ มความเป็ นเอกบุคคล
6. ส่ งเสริ มกระบวนการสอบสวน
7. ส่ งเสริ มกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผล
การจัดประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยควรมีหลักการดังนี้ (อรพรรณ
บุตรกตัญญู, 2557)
1. จัด โอกาสให้เ ด็ ก ได้พู ด คุ ย อธิ บ าย และส ารวจความสั ม พัน ธ์ แ บบต่ า งๆ ของ
คณิ ตศาสตร์ ผา่ นวัตถุ และสื่ ออุปกรณ์
2. ผสมผสานกลมกลืนคณิ ตศาสตร์ กบั การเล่น และการทากิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบตั ิ
3. ส่ งเสริ มให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
4. จัด เตรี ย มกิ จ กรรมต่ า งๆ และส่ งเสริ ม ทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ด ้ว ยการใช้ค าถาม
ปลายเปิ ด และการเชื่อมโยงระหว่างการเรี ยนรู ้กบั คณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
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จากหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่นักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การสอน
คณิ ตศาสตร์ ควรกาหนดเรื่ องที่จะสอนอย่างชัดเจน ควรเริ่ มสอนจากเรื่ องที่ง่ายไปสู่ เรื่ องยาก สอน
จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม สอนให้สอดคล้องกับชี วิตประจาวัน จัดกิจกรรมการเรี ยนหลายๆ วิธี
สอนให้ผ่านประสาทสัมผัส โดยเน้นให้นักเรี ยนเรี ย นรู ้ จากการท ากิ จ กรรมด้ว ยตนเอง สอนให้
นักเรี ยนสามารถสรุ ปความคิ ดรวบยอด ครู ค วรจดบัน ทึ กพฤติ กรรม เพื่อใช้ใ นการวางแผนจัด
กิ จกรรมครั้ งต่อไป ครู ควรหมัน่ แสวงหาความรู ้ เพิ่มเติ ม เพื่อที่ จะนาสิ่ งที่ แปลกใหม่ มาถ่ายทอด
ให้แก่นกั เรี ยน
2.6 การสอนและการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
หลักการจัดการสอนคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญา
ผดุง อารยะวิญญู (2537 : 56-59) ได้กล่าวถึงไว้ดงั นี้
1. สอนเฉพาะเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับความสามารถ และความต้องการของเด็ก ใน
หลักสูตรสาหรับเด็กปกติมีเนื้ อหาสาระทางคณิ ตศาสตร์ มากมาย ผูท้ ี่เรี ยนจบในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาไปแล้วตั้งข้อสงสัยว่า เรี ยนไปทาไม เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร เนื้ อหา
ดังกล่ า วไม่ ค วรน ามาบรรจุ ไ ว้ใ นหลัก สู ต รสาหรั บ เด็กที่ มีค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา เพราะ
นอกจากเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาจะเรี ยนไม่ ไ หวแล้ว ยัง ไม่ มี ค วามจ าเป็ นใน
ชีวิตประจาวันของเด็ก
2. สอนหลักเบื้องต้นทางคณิ ตศาสตร์ เช่น การเพิ่มขึ้น (การบวก การคูณ) การลดลง
(การลบ และการหาร) เฉพาะที่จาเป็ น การสอนควรเน้นการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันด้วย มิฉะนั้น
เด็กจะเรี ยนรู ้เฉพาะในห้องเรี ยน แต่เมื่อเด็กประสบปั ญหาในชีวิตประจาวัน เด็กมิอาจแก้ปัญหาได้
3. เมื่อเด็กเข้าใจกฎเกณฑ์ และวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ แล้ว ควรให้เด็กเลิกใช้นิ้วมือใน
การนับ เพราะเป็ นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครู อาจใช้วิธีอื่นเช่น ขีดเส้นลงบนกระดานใช้กอ้ นหิ น
หรื ออุปกรณ์อื่นในการนับ
4. การคานวณในทางคณิ ตศาสตร์ ควรใช้ตวั อย่างที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันมากที่สุด
ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถถ่ายโยงความรู ้ได้
5. ควรเน้นความหมายของคา ควบคู่ไปกับการสอนหลักเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ โจทย์ปั ญ หา หากเด็ ก ไม่ เ ข้า ใจความหมายของศัพ ท์ท าง
คณิ ตศาสตร์ เหล่านี้ ครู ควรอธิ บายความหมาย สาธิ ต ยกตัวอย่างให้เด็กเข้าใจเสี ยก่อนจึงสอนเนื้ อหา
ทางคณิตศาสตร์ได้
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6. ควรสอนทักษะในการอ่าน และแปลความหมายของโจทย์เลขด้วย เด็กที่ มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญามักมีปัญหาในการเรี ยนภาษา และทางคณิ ตศาสตร์ ครู จึงควรสอนการแปล
ความหมายของโจทย์ควบคู่กนั ไปกับการสอนหลักคณิ ตศาสตร์ เพราะในการทาโจทย์ปัญหานั้น
เด็กจะต้องตีความหมายของโจทย์เสี ยก่อน แปลความหมายของโจทย์ให้เข้าใจ แล้วจึงสามารถทา
เลขได้ถกู ต้อง
7. จัดเนื้ อหาให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก เนื้ อหาไม่ควรยากเกินไป
และไม่ควรง่ายเกินไป เนื้ อหาที่ยากเกินจะทาให้เด็กขาดความสนใจ เด็กไม่มีแรงจูงใจในการเรี ยน
เด็ ก จะท าโดยการเดา ท าให้ไ ด้ค าตอบที่ ผิ ด เนื้ อ หาที่ ง่ า ยเกิ น ไปก็ ท าให้ เ ด็ ก หมดความสนใจ
เช่นเดียวกัน ดังนั้น เนื้ อหาจึงควรเหมาะสมกับความสามารถหรื ออาจสู งกว่าระดับเล็กน้อย เพื่อให้
เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
8. ควรเน้นความถูกต้องและความรอบคอบ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ มกั มีเพียงคาตอบ
เดียว เพราะการที่เด็กสามารถหาคาตอบที่ถูกต้องได้เด็กจะต้องเข้าใจกระบวนการและดาเนิ นตาม
กระบวนการได้ถกู ต้องจึงจะได้คาตอบ ควรเน้นให้เด็กทางานด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เพราะเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามักลืมง่าย ครู ตอ้ ง
สอนให้เด็กรู ้จกั ตรวจทานให้เรี ยบร้อยก่อนตอบ ตลอดจนวิธีตรวจสอบคาตอบที่ถกู ต้อง
9. ควรเน้นเกี่ยวกับเรื่ องเวลา และกิจกรรมที่นกั เรี ยนกระทาในเวลาที่แตกต่างกันในแต่
ละวัน เช่น เวลาตื่ นนอน รับประทานอาหาร มาโรงเรี ยน เลิกเรี ยน เป็ นต้น เมื่อเด็กเข้าใจเกี่ยวกับ
เวลาในหนึ่งวันแล้ว จึงสอนเกี่ยวกับวันในลาดับถัดไป เช่น วันนี้ พรุ่ งนี้ สัปดาห์ เดือน ปี เป็ นต้น ซึ่ ง
จาเป็ นในชีวิตประจาวัน
10. ก่อนสอนเนื้ อหาในลาดับถัดไป ควรตรวจสอบให้แน่ ใจเสี ยก่อนว่าเด็กมีทกั ษะ
เพี ย งพอ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้เ ด็ ก สามารถเรี ย นเรื่ องใหม่ ไ ด้ดี ข้ ึ น จะต้อ งทบสอบความเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ขบวนการ เพราะเด็กจะต้องรู ้ข้ นั ตอนของวิธีการ จึงจะสามารถหาคาตอบได้ ถ้าเด็กยังขาดทักษะอยู่
ครู ควรให้เด็กทาแบบฝึ กหัดซ้ าอีกจนแน่ใจว่าเด็กมีทกั ษะแล้วจึงสอนเรื่ องใหม่ต่อไปได้
11. หมัน่ ทบทวนบทเรี ยนอยูเ่ สมอ เพราะ เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามักลืม
ง่าย จึงจาเป็ นต้องทบทวนอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะบทเรี ยนที่เรี ยนไปแล้ว การทบทวนบทเรี ยนจะช่วยให้
เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญายังจาบทเรี ยนได้
12. การฝึ กทักษะควรใช้เวลาไม่นานจนเกินไปเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาเป็ น
จานวนมากมีความสนใจสั้น ดังนั้น การฝึ กทักษะต่างๆควรใช้เวลาไม่นานนัก มิเช่นนั้นเด็กจะขาด
ความสนใจ ทาให้การเรี ยนการสอนไม่เกิ ดผลดี เท่ าที่ ควร ดังนั้นการฝึ กที่ ดีสาหรั บเด็กที่ มีความ
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บกพร่ องทางสติปัญญาควรเป็ นการฝึ กในระยะเวลาอันสั้นและครู เปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆในเนื้ อหา
อันเดียวกัน เพื่อให้นกั เรี ยนยังคงความสนใจในเรื่ องนั้นไว้ ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
แนวการสอนทักษะเลขคณิ ตเช่นเดียวกับการสอนทักษะทางภาษา เช่ น จะต้องเข้าใจ
และรู้ ค่าของตัวเลขและจานวน ความแตกต่ างของจานวน และการเปรี ยบเที ยบปริ มาณ เหล่านี้
เป็ นต้น สาหรับสิ่ งที่เด็กบกพร่ องทางสติปัญญาควรเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ดารณี ธนะภูมิ (2542 :
143) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
1. ภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการคิ ดเลข ได้แก่ ความหมายของคาสั่ง
ต่างๆ เช่น
1.1 ขนาดและการเปรี ยบเทียบ เช่น ใหญ่-เล็ก สั้น-ยาว
1.2 ปริ มาณและจานวน เช่น เท่ากัน น้อย มาก น้อยกว่า
1.3 ความหมายของจานวน เช่น 1 คู่ = 2 อัน 1 โหล = 12 อัน
1.4 ระยะทาง เช่น ใกล้ ไกล แคบ กว้าง
2. การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรู ปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม ฯลฯ
3. การจาแนกเป็ นหมวดหมู่ เช่น ของเหมือนกันอยูใ่ นประเภทเดียวกัน
4. เซ็ทต่างๆ เช่น เซ็ทของสิ่ งของ 2 อย่าง ของหมา 3 ตัว
5. การนับจานวนและความเข้าใจในค่าของตัวเลข เช่น นับเรี ยงลาดับ นับทีละ 2 นับที
ละ 5 เป็ นต้น
6. การเรี ยงลาดับ เช่น ที่ 1 , 2 , 3 คนแรก คนกลาง คนสุ ดท้าย
7. การจับคู่สิ่งของกับจานวนตัวเลข เช่น ภาพดินสอ 2 แท่ง คู่กบั เลข 2
8. การจับคู่ตวั เลขกับสัญลักษณ์ เช่น 1 คู่กบั หนึ่ง
9. การบวก ลบ ง่ายๆ และการคูณ หาร เบื้องต้น ( เด็กปั ญญาอ่อนระดับน้อย )
10. ปริ มาตรและความจุที่ต่างกัน เช่น เต็ม ครึ่ ง
11. การชัง่ วัด ตวง ง่ายๆ เช่น กิโลกรัม ขีด ลิตร นิ้ว เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร
12. เวลา เช่น ชัว่ โมง ครึ่ งชัว่ โมง ตอนเช้า ตอนเที่ยง
13. ค่าของเงินเบื้องต้น เช่น 1 บาท ได้เหรี ยญสลึง 4 เหรี ยญ และ 5 บาท ได้เหรี ยญบาท
5 เหรี ยญ เป็ นต้น
สาหรับการสอนเรื่ องจานวนและตัวเลขเป็ นเนื้ อหาสาระโดยกาหนดความยากง่ายของ
เนื้ อหาเป็ นไปตามวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน โดยจานวนและตัวเลขควรสอนไปตามลาดับดังนี้ (สุ รินทร์
ยอดคาแปง, 2547 : 173)
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1. จานวนนับและศูนย์
2. การใช้เลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสื อแทนจานวน
3. การสอนจานวนตัวเลขหลายหลัก
4. การเปรี ยบเทียบจานวน
5. ลาดับที่ และ การเรี ยงลาดับจานวน
6. การใช้ตวั เลขในชีวิตประจาวัน
7. การประมาณจานวน
การจัด กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเสริ มการเรี ย นรู ้ ท ักษะคณิ ตศาสตร์ ข องเด็กปฐมวัย ที่ มีค วาม
บกพร่ องทางสติปัญญาได้แก่ (ดารณี ธนะภูมิ, 2542 : 144)
1. การเล่นขายของ จัดมุมเล่นขายของในชั้นเรี ยน โดยใช้วสั ดุเหลือใช้ เช่น กล่องสบู่ ยา
สี ฟัน สาหรับเด็กในระดับปลาย ควรฝึ กพาไปซื้ อที่ร้านด้วยตนเอง ซึ่ งเป็ นการฝึ กจากประสบการณ์
จริ ง
2. การเล่นตุ๊กตา เช่น ใส่ เสื้ อให้ตุ๊กตา ติดกระดุม 4 เม็ด สี ของเสื้ อ เด็กจะเรี ยนรู ้เรื่ อง
จานวนและสี
3. การเล่นโดยฝึ กมือให้สัมพันธ์กบั ตา เช่น โยนโบว์ลิ่ง ลูกโบว์ลิ่งล้มไปกี่ลูก โยนถุง
ทรายใส่ ลงในตะกร้า
4. การเล่นต่อแท่งไม้บล็อก ต่อกี่อนั สี อะไร
5. การเล่นต่อรู ปภาพ หรื อ จิ๊กซอว์ ฝึ กการใช้ความคิด และการสังเกต และการใช้มือ
6. การเล่นเกมเกี่ยวกับการนับต่างๆ เช่น โยนลูกบอลลอดห่ วงได้กี่ลูก ตบลูกบอลได้กี่
ครั้ง ฯลฯ
7. การเล่นทราย และน้ า ใช้ภาชนะตัก ตวง
8. การเล่นทาอาหาร เช่น จัดเซ็ทเครื่ องใช้ในครัว ใช้ชอ้ นส้อมกี่คู่ จานกี่ใบ แก้วกี่ใบ
9. การวาดภาพระบายสี เช่น วาดส้ม 2 ลูกและระบายสี
10. การร้องเพลงที่เกี่ยวกับการนับจานวน เช่น เพลงจับปู. 1 2 3 4 5 จับปูมา้ ได้ 1 ตัว 6
7 8 9 10 ปูมนั หนีบฉันต้องสัน่ หัว กลัวฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบหัวแม่มือ
การจัดกิ จกรรมให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้น้ นั ผูว้ ิจยั ได้มีการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมที่ เน้นระบบประสาทสัมผัสของผูเ้ รี ยน อันได้แก่ การมอง การได้ยิน และการ
สัมผัสเป็ นหลักสาคัญโดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทสัมผัสด้านการมอง การ
ได้ยิน และการสัมผัส โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสัญลักษณ์
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9
กิจกรรมที่ 2 ลั่นเสี ยงกลอง เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการได้ยิน และการ
สัมผัส โดยใช้อุปกรณ์ เครื่ องดนตรี บัตรตัวเลข เป็ นสื่ อให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสัญลักษณ์
ตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน
กิจกรรมที่ 3 ลองนับดู เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการสัมผัส
โดยใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ บัตรตัวเลข เป็ นสื่ อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดู
อารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน
กิจกรรมที่ 4 สู่ เส้ นชั ย เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการสัมผัส
โดยใช้ บัตรภาพ ช่ องตารางตัวเลข เป็ นสื่ อให้นักเรี ย นได้เรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับ สัญ ลักษณ์ ตวั เลขฮิ น ดู
อารบิกตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 และรู ้ค่าจานวน
3. เอกสาร แนวคิด ที่เกีย่ วข้ องกับการเรียนรู้ โดยใช้ ประสาทสั มผัส
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัส เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการทาวิจ ัย กับ เด็กปฐมวัย ที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปัญ ญา โดยผูว้ ิ จยั ได้น าเสนอของมูลที่ มี
ความสาคัญดังต่อไปนี้
3.1 ความหมายของอวัยวะรับสั มผัส
มีนกั การศึกษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายท่านได้กล่าวถึง ความหมายของอวัยวะรับสัมผัส
ไว้ดงั นี้
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2532 : 86-87) ได้กล่าวไว้วา่ อวัยวะรับสัมผัส คือ เครื่ องมือที่
มนุ ษย์ใช้ทาหน้าที่รับสัมผัส สิ่ งเร้ารอบตัว หรื อเรี ยกว่าเป็ นเครื่ องรับ (Receptor) ในทางจิตวิทยา
แบ่งเป็ น 7 ประเภท 3 ระบบ คือ
ระบบสัมผัสส่ วนไกล (Higher Sense Exteroceptors) ได้แก่ ตา หู
ระบบสัมผัสส่ วนใกล้ (Lower Sense Properioceptors) ได้แก่ จมูก ลิ้น และผิวหนัง
ระบบสัมผัสส่ วนลึก (Deep Sense Interoceptors) ได้แก่ สัมผัสการเคลื่อนไหว
และสัมผัสการทรงตัว
แสงเดือน ทวีสิน (2539 : 136) ได้กล่าวว่า Sensation คือ มนุษย์สามารถรับรู ้ขอ้ มูลที่ได้
จากความรู ้สึกสัมผัส จากอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 อันประกอบไปด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส
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มาจาแนกแยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห์ ด้วยกระบวนการทางานของสมอง และแปลสิ่ งนั้นออกมา
เพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้ต่อไป
โสภา ชูพิกลุ ชัย (2522 : 123) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะสัมผัสว่า เป็ นเครื่ องมือที่
มนุ ษย์ใช้เกี่ยวกับการมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่ งต่างๆ ที่มาเร้ า ส่ วน สัมผัส (Sensation) คื อ อาการ
ตื่นตัวของประสาทที่เกิดจากการกระตุน้ ของอวัยวะรับความรู ้สึกมีดว้ ยกัน 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น
และ ผิ วหนัง อวัยวะรั บความรู ้ สึกแต่ ล ะชนิ ด จะรั บ ตัวกระตุ น้ หรื อพลังงานกระตุ ้นเฉพาะเช่ น
นัยน์ตารับได้เฉพาะแสง หูรับได้เฉพาะเสี ยง จมูกรับได้เฉพาะกลิ่น ลิ้นรับได้เฉพาะรส ผิวหนังรับ
ได้เฉพาะสัมผัส
จากความหมายที่ กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า อวัยวะสัมผัสหมายถึ ง เป็ นเครื่ องมื อ ที่
มนุษย์ใช้ รับรู ้ความรู ้สึกจากการสัมผัส สิ่ งต่างๆ รอบตัว ซึ่งประกอบไปด้วยอวัยวะรับสัมผัส 5 ชนิ ด
ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เมื่อได้รับรู ้ จากการสัมผัสแล้ว จะส่ งต่อไปยังกระบวนการทางสมองและ
แปลผลออกมา เพื่อนาไปใช้ในการเรี ยนรู ้
3.2 ความหมายการรับรู้ ของอวัยวะรับสั มผัส
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมประสาทสัมผัสควรต้องมีการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรั บรู้ ของอวัยวะสัมผัส ซึ่ ง มี นักการศึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายท่ านได้กล่าวถึง การรั บรู ้ ของ
อวัยวะรับสัมผัส ไว้ดงั นี้
ธัญญะ บุปผเวส (2534 : 84) ได้กล่าวถึงการรั บรู ้ของอวัยวะรับสัมผัสว่า หมายถึง
ความรู ้ สึก ของเราเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้เ รามี การติ ด ต่ อ จากโลกภายนอก ท าให้เ กิ ด การปรั บ ตัว หรื อ
หลีกเลี่ยงอันตรายได้ อวัยวะรั บสัมผัสของคนเรา อันได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง เมื่อมีพลังมา
กระตุน้ ที่อวัยวะรับความรู ้สึก มีปริ มาณมากพอที่ทาให้เกิดความรู ้สึก ดังนั้นจะเกิดกระแสประสาท
ส่ งไปยังระบบประสาท ให้มีการตอบสนองสิ่ งกระตุน้ นั้น
สุ วิทย์ มูลคา (2543 : 49) ได้ให้ความหมายการรับรู ้ของอวัยวะรับสัมผัสว่า การรับรู ้ที่
ถาวรเกิ ดจากประสบการณ์ ด้านประสาทสัมผัส รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส เช่ น การทดลองหรื อ
ปฏิบตั ิ การดู การฟังการชิม และการดมกลิ่น นอกจากนั้นต้องมีการบูรณการข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
ใหม่ ที่ได้รับมาผสมผสานเชื่ อมโยงประสบการณ์ หรื อความรู ้เดิม เพื่อขยายหรื อสร้างความรู ้ใหม่
อีกทั้ง มีการนาความรู ้มาประยุกต์เพื่อการนาไปใช้ในการดารงชีวติ หรื อ การแก้ปัญหาในการทางาน
ทั้งนี้กเ็ พื่อเชื่อมโยงความรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ งในวิถีชีวิต
โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2541: 1-8) ได้กล่าวไว้ว่า เราเห็นลูกโป่ งด้วยตาของเรา ตาของ
เรามีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการเห็ น เราชอบฟั งเพลงไพเราะ หู ของเราใช้ฟังเสี ยงและมีประสาท
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สัมผัสเกี่ ยวกับการฟั ง เรารู ้ รสด้วยลิ้น ลิ้นมี ประสาทสัมผัสเกี่ ยวกับการรั บรู ้ รสเผ็ด เปรี้ ยว เค็ม
หวาน ขม เราได้กลิ่นต่าง ๆ ด้วยจมูก จมูกมีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับรู ้กลิ่น ผิวหนังของเรา
รั บรู ้ การสัมผัสของร่ างกายกับ สภาพแวดล้อม เช่ น ร้ อน เย็น เปี ยก แห้ง ผิ วหนังเป็ นอวัย วะที่ มี
ประสาทรั บรู ้ การสัมผัส สมองเป็ นอวัยวะที่ สาคัญคอยควบคุมการรั บรู ้ และประสาทสัมผัสทั้ง 5
แล้วสัง่ การตอบรับ สัมผัสการเห็น สัมผัสกลิ่น สัมผัสรส สัมผัสกับเสี ยง และสัมผัสร้อน-เย็น
จากความหมายของการรับรู ้ของประสาทสัมผัส ที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การรับรู ้ที่
ถาวรเกิดจากประสบการณ์ ด้านประสาทสัมผัส รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส อันได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น
ผิวหนัง และเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุน้ ที่อวัยวะรับความรู ้สึก จะเกิดกระแสประสาทส่ งไปยังสมอง ให้มี
การตอบสนองสิ่ งกระตุน้ นั้น
3.3 การรู้ สึกและการรับรู้
โลกมนุ ษย์ที่เราอยูเ่ ต็มไปด้วย คน สัตว์ พืช วัตถุ และเหตุการณ์ต่างๆ การรับรู ้สิ่งต่างๆ
ที่ อ ยู่ร อบตัว เรา จึ งเปรี ย บเสมื อ นการมองผ่ า นกล้อ งที่ เ กิ ด ภาพที่ มีสี สั น และมี การเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา แต่กล้องยังไม่สามารถให้เราเห็นสิ่ งต่างๆรอบตัวเราได้ท้ งั หมด จะเห็นเฉพาะด้านที่เรา
หันกล้องไปเท่านั้น มนุ ษย์มีอวัยวะวิเศษที่ ทาหน้าที่ เหมือนกล้อง ทาให้เรารั บรู ้ สิ่งต่ างๆ รอบตัว
เรี ยกว่า อวัยวะรับความรู้สึก (Sense Organ) มีหน้าที่คอยรับข้อมูลอันได้แก่สิ่งเร้า และแปลเป็ น
กระแสประสาทเดินทางขึ้นสู่ สมอง อวัยวะรับความรู ้สึกมีหน้าที่รับข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเราส่ งผ่าน
เส้นประสาทขึ้นสู่ สมอง ข้อมูลจะอยูใ่ นรู ปพลังงานต่างๆ เช่น ความร้อน แสง เสี ยง เป็ นต้น อวัยวะ
รับความรู ้สึกแต่ละชนิ ดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น ตารับเฉพาะแสง หู รับเฉพาะเสี ยง ผิวหนังรับ
เฉพาะอุณหภูมิ สัมผัส เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้ แปลพลังงานเป็ นกระแสประสาทเดินทางขึ้นสู่ สมองจะ
เกิ ดการรู ้ สึก มองเห็ น ได้ยิน แต่ จะเห็ น อะไรได้ยินอะไร นั่น คื อ เกิ ด การรั บ รู ้ ข้ ึ น การรั บ รู ้ จึ งเป็ น
กระบวนการขั้นสูง ถ้าไม่มีอวัยวะรับความรู ้สึกจะเกิดการรับรู ้ข้ ึนไม่ได้ และถ้ามีอวัยวะรับความรู ้สึก
แต่ไม่มีการตีความออกมาก็ไม่เกิดการรับรู ้ข้ ึน อีกทั้งต้องมีประสบการณ์รู้จกั สิ่ งเหล่านี้ มาก่อนด้วย
( สิ ริอร วิชชาวุธ และคณะ, 2544 : 157-188 )
การได้ ยนิ
เสี ย งที่ เ ราได้ยิ น เกิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นผ่ า นตัว กลางบางอย่ า ง ซึ่ งอาจเป็ นก๊ า ซ
ของเหลว หรื อของแข็งก็ได้ โครงสร้างของหูประกอบจาก 3 ส่ วนคือ
หูช้ นั นอก (external ear) หูช้ นั กลาง (middle ear) และหูช้ นั ใน (inner ear) หูช้ นั นอกประกอบด้วยใบ
หู (pinna หรื อ auricle) ท่อหู ซ่ ึ งมีต่อมขี้ ผ้ ึงสร้ างขี้ หูและเยื่อแก้วหู (ear drum หรื อ tympanic
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membrane) ถัดเข้ามาเป็ นหูช้ นั กลางซึ่ งจะมีส่วนที่ติดต่อกับโพรงจมูกและลาคอเรี ยกว่า Eustachian
tube และมีกระดูก 3 ชิ้นช่วยขยายเสี ยงคือกระดูกค้อน (malleus/hammer) ทัง่ (incus/anvil) และ
โกลน (stapes/stirrup) โดยกระดูกโกลนจะแตะอยูก่ บั หน้าต่างรู ปไข่ (oval window) ถัดจากนั้นเป็ น
หูส่วนในซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่ วนคือ auditory apparatus ซึ่ งได้แก่ cochlea และอีกส่ วนคือ
vestibular apparatus ได้แก semicircular canals, utricle และ saccule ทาหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว
ของร่ างกาย
การมองเห็นภาพ
ในบรรดาอวัยวะรับความรู ้สึกทั้งหลาย ตาเป็ นอวัยวะสาคัญในการรับรู ้สิ่งรอบๆตัวเรา
เพราะการรับรู ้สิ่งต่างๆ จะอยูใ่ นรู ปของรู ปร่ าง ขนาด ลักษณะ พื้นผิว ความใกล้ ไกล สี ความสดใส
การเคลื่ อ นไหว เป็ นต้น การมองเห็ น จึ ง เป็ นความรู ้ สึ กที่ ส าคัญ และมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ อวัย วะรั บ
ความรู้สึกชนิดอื่น โครงสร้างของลูกตามีดงั นี้
ลูกตาตั้งอยูใ่ นกระบอกตามหนังตา ทาหน้าที่ป้องกันลูกตา มีขนตาป้ องกันฝุ่ นละออง
ขนคิ้วป้ องกันเหงื่ อและแสงที่ จา้ เกินไป มีต่อมสร้างน้ าหล่อเลี้ยงกระจกตา และป้ องกันแบคทีเรี ย
ดวงตาแต่ละข้างมีกล้ามเนื้ อ 6 มัดช่ วยกันทาให้ตาเคลื่อนไหวกลอกไปมาได้ ลูกตาประกอบด้วย
เนื้ อเยื่อ 3 ชั้นคือ ชั้นนอก (Supporting layer) ชั้นกลาง (Vascular layer) และชั้นในสุ ด (Retinal
layer)
1. ชั้นนอกประกอบด้วย Sclera เป็ นเนื้ อเยอเกี่ยวพันสี ขาวลักษณะทึบแสง ทาให้ลูกตา
คงรู ป ร่ า งอยู่ไ ด้ ด้า นหน้า สุ ด เป็ นกระจก (Cornea) ลักษณะใส โปร่ งแสง ด้า นหลังมี ช่ อ งให้
เส้นประสาทออพติก (optic nerve) ผ่านเข้าออก
2. ชั้นกลางประกอบด้วย Choroid มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายและมีช้ นั รงควัตถุทา
หน้าที่ดูดแสงที่ผ่านจากเรตินา เพื่อป้ องกันการสะท้อนกลับของแสงเข้าสู่ เรตินาซึ่ งจะทาให้ภาพไม่
ชัด ส่ วนที่อยูด่ า้ นหน้าจะหนาตัวเป็ น ciliary body ซึ่ งจะผลิตของเหลวเรี ยกว่า aqueous humer เข้า
ไปอยูใ่ นชองว่างของลูกตาด้านหน้าเลนส์ (anterior chamber) ปลาย ciliary body จะมีเอ็นยึดเลนส์
ตาควบคุมการโป่ งนูนของเลนส์ตา ด้านหน้าเลนส์จะมี iris diaphragm ช่วยควบคุมปริ มาณแสงที่จะ
เข้าสู่ตาตรงกลางของไอริ สจะเป็ นรู ม่านตา (pupil)
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3. ชั้นในสุ ดประกอบด้วย Retina บริ เวณที่บางเป็ นชั้นรงควัตถุป้องกันการสะท้อนของ
แสงจากด้า นหลังของเรติ น า ส่ ว นบริ เ วณที่ ห นามี เ นื้ อ เยื่อ ประสาท neuroretina

ซึ่ งติ ด ต่ อ กับ

เส้นประสาทออพติก บริ เวณนิ วโรเรติน่ามีเซลล์รับรู ้เกี่ยวกับแสงสี คือเซลล์รูปแท่ง (Rod cell) และ
เซลล์รูปกรวย (Cone cell) ด้านในสุ ดของชั้นเรตินาจะสัมผัสกับ vitreous humor ซึ่ งเป็ นของเหลวที่
บรรจุอยูภ่ ายใน posterior chamber ช่วยให้ลูกตาคงรู ปร่ าง และช่วยในการหักเหของแสง ถ้าแสงตก
ลงที่ Fovea centralis ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีเซลล์รูปกรวยจานวนมากจะทาให้ได้รับภาพที่คมชัดที่สุดแต่
ถ้าแสงไปตกบริ เวณ optic disc ซึ่ งเป็ นทางออกของเส้นประสาทออพติก และเป็ นบริ เวณที่ไม่มีท้ งั
เซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยจึ งไม่สามารถเห็ นภาพที่ ตกบริ เวณนี้ จึงเรี ยกบริ เวณนี้ ว่า จุดบอด
(Blind spot)
การรับความรู้ สึกใต้ ผวิ หนัง
การรับรู ้ที่เกิดจากประสาทรับความรู ้สึกที่อยูใ่ ต้ผิวหนังทาให้เรารู ้สัมผัส รู ้สึกร้อน รู ้สึก
เย็นและความเจ็บปวด เนื่องจากผิวหนังเป็ นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่ างกายมีคุณสมบัติ หนา
ยืดหยุน่ กันน้ าได้เป็ นปราการแรกในการป้ องกันแบคทีเรี ย หรื อจุลชีพต่างๆ ที่เป็ นอันตราย สามารถ
รับรู ้อุณหภูมิ ร้อน เย็น แสงแดดและผลกระทบจากสิ่ งเร้าภายนอก ถ้าลอกผิวหนังออกมาชัง่ น้ าหนัก
จะได้ประมาณ 3.5-4.5 กิ โ ลกรั ม เมื่ อคลี่ ออกจะครอบคลุมพื้ นที่ ร าว 2 ตารางเมตร มี อ ตั ราการ
เจริ ญเติบโตสูงสามารถแบ่งเซลล์สร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ได้ ตลอดชีวิต หน้าที่ปกปองอวัยวะต่างๆ ที่
อยูภ่ ายในสะสมไขมันและไกลโคเจน และเป็ นแหล่งผลิตวิตามิน D ผิวหนังเป็ นอวัยวะที่สาคัญมาก
หากถูกไฟไหม้หรื อสู ญเสี ยผิวหนังไปมากกว่า 1/3 ส่ วนอาจทาให้เสี ยชี วิตได้ ผิวหนังมี 2 ชั้นคื อ
หนังกาพร้ า (ผิวหนังชั้นนอก) ซึ่ งเป็ นกลุ่มเซลล์ห ลายชั้น เซลล์ใหม่ สร้ างจากชั้น ล่างดันขึ้ นไป
บนสุ ดมีเคราติน มีเมลาโนไซท์ซ่ ึ งเป็ นเซลล์ที่ผลิตเม็ดสี เมลาโทนิ น และอีกชั้นคือหนังแท้(ผิวหนัง
ชั้นใน) มีลกั ษณะหนามาก ยืดหยุ่นดีมีเส้นใยยืดหยุน่ เยอะ มีหลอดเลือด รากขน ต่อม ไขมันปลาย
ประสาทรับความรู ้สึกหลายๆ ชนิดฝังตัวอยู่
ประสาทรับความรู ้สึกอยู่ใต้ผิวหนังในตาแหน่ งต่างๆ กัน การเร้ าจะให้การรั บรู ้ต่างๆ
กัน 4 อย่าง คื อ ความรู ้ สึกสัมผัส ความรู ้ สึกเย็น ความรู ้ สึกร้ อน และความรู ้ สึกเจ็บปวด ในมนุ ษย์
ความรู ้สึกส่ วนใหญ่ได้จากส่ วนมือและเท้า การรับความรู ้สึกใต้ผิว หนังแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือ การ
รับรู ้ที่มีคุณสมบัติเป็ นปฐมภูมิ (Primary quality) ได้แก่ ความรู ้สึกสัมผัส ความรู ้สึกเย็น ความรู ้สึก
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ร้อน และความรู ้สึกเจ็บปวด จุดรับความรู ้สึกต่างๆที่ผิวหนังเหล่านี้ ไม่ได้กระจายอยู่สม่าเสมอ บาง
ตาแหน่งมีแต่ประสาทรับอุณหภูมิ บางตาแหน่งมีแต่ประสาทรับสัมผัส การรับความรู ้สึกใต้ผิวหนัง
ชนิดที่สอง คือ การรับรู้ที่มีคุณสมบัติเป็ นทุติยภูมิ (Secondary quality) เป็ นการรับรู ้ที่เกิดจากการเร้า
ประสาทปฐมภูมิเป็ นระยะๆ หรื อเกิดจากการเร้าประสาทปฐมภูมิ ตั้งแต่ 2 ขึ้ นไปพร้อมๆ กัน เช่ น
จัก๊ จี้ เกิดจากการเร้าประสาทสัมผัสเป็ นระยะๆ หรื อ คัน เกิดจากการที่ประสาทรับความรู ้สึกเจ็บถูก
เร้าเป็ นระยะๆ หรื อการผสมของความรู ้สึกสัมผัสและความรู ้สึกเย็น ให้ความรู ้สึกเปี ยกแฉะหรื อการ
ผสมสัมผัสเบาๆ และความร้อน ให้ความรู ้สึกเป็ นมันเยิม้
3.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับการผสานความรู้ สึก (Sensory Integration)
ผูท้ ี่ พ ฒ
ั นาแนวความคิ ด นี้ คื อ ดร. แอร์ ซึ่ ง เป็ นนัก กิ จ กรรมบ าบัด และนัก จิ ต วิ ท ยา
การศึกษาชาวอเมริ กนั ดร. แอร์ ได้ให้ความหมายของการผสานความรู ้สึก (Sensory Integration) ไว้
ดังนี้ การผสานความรู้สึกเป็ นกระบวนการทางระบบประสาท ที่จดั การหรื อรับเอาความรู ้สึกต่างๆ ที่
ร่ างกายรับเข้ามาและมีการตอบสนองต่อความรู ้สึกนั้น การตอบสนองจะขึ้นกับความสามารถของ
สมองในการที่ จะจัดกลุ่มหรื อคัดกรองความรู ้ สึก และรวมทั้งการผสานของประสาทสัมผัสต่างๆ
เหล่านั้นเพื่อสามารถตอบสนองต่อสิ่ งเร้ านั้น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการกระตุ น้ หรื อ
ส่ งเสริ มผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางด้านการเรี ยนนั้นๆ จะต้องส่ งเสริ มความสามารถของสมองในการที่
จะรับรู้ จดจา และวางแผนการเคลื่อนไหว ที่เป็ นพื้นฐานการศึกษาและการทางานต่างๆ มากกว่าที่
จะเน้นจุดใดจุดหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่ งเด็กที่มีความบกพร่ องทางด้านการเรี ยนเมื่อรับความรู ้สึก
จากสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเข้ามา ซึ่งถือเป็ นสิ่ งเร้าแล้ว จะไม่สามารถทาการจัดระบบระเบียบของสิ่ งเร้า
นั้นได้ ทาให้ไ ม่สามารถตอบสนองออกมาเป็ นพฤติ กรรมที่ ถูกต้องเหมาะสม จึ งกล่าวได้ว่า ถ้า
สามารถควบคุมสิ่ งเร้าคือการรับความรู ้สึกต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะเป็ นการกระตุน้
กลไกการทางานของสมอง ให้สามารถตอบสนองต่อสิ่ งเร้าได้ดีข้ ึน (สุ ภาพร ชินชัย , 2543 : 41-42)
เมื่ อ ร่ า งกายได้รั บข้อมู ลความรู ้ สึก จากประสาทรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึกต่ า งๆ แล้ว เกิ ด การ
ผสมผสานกันเป็ นผลทาให้มีการแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้อย่างเหมาะสมซึ่ งกระบวนการนี้ จะ
มีการพัฒนาไปตามลาดับขั้นต่างๆ 4 ระดับดังนี้ (สร้อยสุ ดา วิทยากร, 2544 : 48-52)
1. การใช้ประสาทรับรู ้ร่วมกันในระดับหนึ่ง
การรับความรู ้สึกสัมผัส ทาให้ทารก ดูด กิน และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่ ทาให้
ลู ก เกิ ด การเรี ย นรู ้ ถึ ง การสั ม ผัส จากสิ่ ง แวดล้อ ม การแยกแยะสิ่ ง แวดล้อ ม รู ้ สึ ก ปลอดภัย การ
ผสมผสานการรั บความรู้ สึกการทรงตัว ร่ วมกับความรู ้ สึกจากกล้า มเนื้ อ เอ็น และข้อ ทาให้เ กิ ด
พฤติกรรมการตอบสนองของร่ างกายขั้นพื้นฐานคือ มีความสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวลูกตา
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เกิดการเรี ยนรู ้ปฏิกิริยาอัตโนมัติเกี่ยวกับการทรงตัว มีการควบคุมท่าทางต่างๆ ให้สมดุล มีความตึง
ตัวของกล้ามเนื้อ และรู ้สึกปลอดภัยต่อการเคลื่อนไหวที่ตา้ นแรงโน้มถ่วง (Gravitational Security)
2. การใช้ประสาทรับรู ้ร่วมกันในระดับที่สอง
เป็ นการผสมผสานการรับรู ้ความรู ้สึกพื้นฐานจาก 3 ระบบเข้าด้วยกันคือ จากกายสัมผัส
การทรงตัว และกล้ามเนื้ อเอ็นข้อ ซึ่ งเป็ นรากฐานที่สาคัญที่ทาให้เกิดความมัน่ คงทางอารมณ์ มีช่วง
ความสนใจ (Attention Span) มีระดับความตื่นตัวในการทากิจกรรม (Activity Level) ที่เหมาะสม มี
การรับรู ้ส่วนต่างๆ ของร่ างกาย (Body Percept) มีการประสานสัมพันธ์ของร่ างกายสองซี ก และ
สามารถวางแผนการเคลื่อนไหวได้ (Motor Planning)
3. การใช้ประสาทรับรู ้ร่วมกันในระดับที่สาม
การผสมผสานการรับรู ้ความรู ้สึกจากการได้ยนิ และการทรงตัว ทาให้เด็กเกิดการเปล่ง
เสี ยงมีภาษา และมีการผสมผสานการรับความรู ้ สึกจากการทรงตัว กล้ามเนื้ อเอ็นและข้อ กายสัมผัส
และการมองเห็นจะทาให้เกิดประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ (Eye-Hand Coordination) มีการ
รับรู ้ทางสายตา (Visual Perception) และความสามารถการทากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย (Perposeful
Activity)
4. การใช้ประสาทรับรู ้ร่วมกันในระดับที่สี่
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการทางานของสมองที่ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จากการใช้
ประสาทรับรู ้ร่วมกัน 5 ระบบเข้าด้วยกัน ซึ่ งจะเกิดได้เมื่อมีการใช้ประสาทรับรู ้ร่วมกัน ตั้งแต่ระดับ
ที่ ห นึ่ ง ถึ ง ระดับ ที่ ส ามที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เป็ นพื้ น ฐาน จะท าให้เ ด็ ก มี ส มาธิ (Ability to
Concentrate) มีความสามารถในการจัดระบบ (Ability to Organize) มีความนับถือตนเอง (Self
Confidence) มีความสามารถเรี ยนรู ้ วิชาการ (Academic Learning Ability) สามารถคิ ดแบบ
นามธรรมและมีเหตุผล (Capacity for abstract Thought and Reasoning) มีความสามารถ
เฉพาะเจาะจงของร่ างกายและสมองแต่ละซี ก (Specialization of each side of the Body and the
Brain)
สาหรับทฤษฎีผสานความรู ้สึก (Sensory Integration) ได้ให้ความสาคัญกับระบบรับ
ความรู ้สึกพื้นฐานหลักๆ 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบการทรงตัวและการเคลื่อนไหว (Vestibular system)
ทาหน้าที่รับและแปลผลเกี่ยวกับการทรงตัว การรักษาสมดุลและทรงตัวต้านแรงโน้ม
ถ่วง สาหรับสิ่ งเร้าที่กระตุน้ ระบบนี้ ในทางธรรมชาติ คือการหมุนศีรษะ และการเคลื่อนไหวไปใน
ระนาบที่แตกต่างกัน ระบบนี้จะทางานทันทีที่ศีรษะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแนวกลางลาตัว ส่ งผล
ให้ร่ า งกายสามารถรั ก ษาสมดุ ล ไม่ ล ้ม ลงเมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นไหว คนที่ มี ปั ญ หาในระบบนี้ อาจ
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แสดงออกโดยการแสดงอาการกลัว เมื่ อ ต้อ งมี การเคลื่ อ นไหวอยู่บ นพื้ น ที่ ไม่ ร าบเรี ยบ โยกเยก
สูงจากพื้น ทาให้มีลกั ษณะการเคลื่อนไหวที่งุ่มง่าม ไม่คล่องแคล่วสมวัย ไม่ชอบปื นป่ ายหรื อขึ้นลง
บันได หรื อในบางคนจะมีลกั ษณะกระตุน้ ตัวเอง เช่น มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา อยูไ่ ม่นิ่ง เป็ นต้น
การกระตุ ้น ระบบนี้ จะช่ ว ยส่ ง ผลให้ ผูป้ ่ วยสามารถรั ก ษาสมดุ ล ของร่ า งกาย ให้มี ล ัก ษณะการ
เคลื่ อนไหวที่ คล่องแคล่วสมวัยได้ ซึ่ งตัวอย่างกิ จกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระเบี ยบของความรู ้ สึก
ทางการทรงตัว (vestibular integration) เช่น การเดินบนพื้นที่ไม่ราบเรี ยบ กิจกรรมการโยก กิจกรรม
การทรงตัว การเล่นตีลงั กา เป็ นต้น
2. ระบบการรับรู ้กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ (propioceptive system)
ระบบนี้ มีอวัยวะรั บความรู ้สึกอยู่ที่กล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อต่อทัว่ ร่ างกาย ซึ่ งจะทางาน
ทันทีที่ขอ้ ต่อถูกกระแทกเข้าหากัน หรื อถูกดึงออกจากกัน ส่ งผลให้เรารับรู ้ตาแหน่งส่ วนต่างๆ ของ
ร่ างกาย และทราบถึงทิ ศทาง และความเร็ วของการเคลื่อนไหวของแขนขาได้ดี คนที่ มีปัญหาใน
ระบบนี้ มกั แสดงพฤติกรรม หกล้มบ่อย มีความยากลาบากในการใช้มือ ไม่สามารถประมาณแรงที่
ต้องใช้ในกิ จกรรมได้อย่างเหมาะสม เช่ น เขี ยนหนังสื อด้วยแรงกดที่ มากเกินไปจนกระดาษทะลุ
หรื อเขียนเส้นบางจนเกินไป การกระตุน้ ระบบนี้จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ
มือในการทากิ จกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระเบี ยบของ
ความรู ้สึกจากกล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อต่อ (propioceptive integration) ได้แก่ การหิ้ วตะกร้าของที่มี
น้ าหนัก การห้อยโหนบาร์ เกมชักคะเย่อ การโยนบอล การขว้างบอล การลากของหรื อกล่องที่ มี
น้ าหนัก กิจกรรมลักษณะแรงกดต่อกล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อต่อ การผลักกล่องที่มีน้ าหนักในทิศทาง
ต่างๆ การชกดันหมอนขนาดใหญ่ และ การผลัก การดันฝ่ ามือกับผนังหรื อดัดกับเพื่อน
3. ระบบการรับสัมผัส (tactile system)
ระบบนี้มีตวั รับสัมผัสที่ผิวหนัง ที่อยูท่ วั่ ร่ างกาย เพื่อรับความรู ้สึกสัมผัส เจ็บ ร้อน เย็น
แรงกด รวมไปถึงลิ้นที่ตอบสนองต่อการรับสัมผัสออกมาในรู ปแบบของกลิ่นและรสชาติ คนที่ มี
ปั ญหาในระบบนี้ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมเดินเขย่งปลายเท้า รับประทานอาหารแบบซ้ าๆ มี
ความยากลาบากในการปรับตัวกับคนแปลกหน้า เปลี่ยนแปลงยาก ไม่ชอบใส่ เสื้ อผ้าใหม่ๆ ทาให้
ไปสู่ พฤติ กรรการแยกตัว หันเหความสนใจง่าย พัฒนาการของการใช้มือช้ากว่าวัย เป็ นต้น การ
กระตุ ้น ระบบนี้ จ ะช่ ว ยพัฒนาความสามารถทางสังคมของผูป้ ่ วยให้ป รั บ ตัว อยู่ใ นสังคมได้ ซึ่ ง
ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดระเบียบของความรู ้สึกทางการสัมผัส (tactile integration) ได้แก่
การถู การแตะตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกายโดยใช้วสั ดุต่างๆ เช่น สบู่ ครี มโกนหนวด โลชัน่ ทาผิว
แป้ ง พลาสติก ฟองน้ าถูตวั ผ้าขนหนู สัมผัสบริ เวณแขน ขา ลาตัว หลัง โดยใช้แรงกดลงที่มีน้ าหนัก
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มากพอควร การระบายสี ที่นิ้วมือและฝ่ ามือ การวาดรู ปด้วยนิ้วมือ บนแขน ขา ลาตัว การเล่นทราย
การนวดแป้ ง ดินน้ ามัน การห่อตัวด้วยพรมหรื อแรงกดที่สม่าเสมอ
3.5 ความส าคั ญของการกระตุ้ นการรั บ รู้ ความรู้ สึ กและประสาทสั มผัสต่ อเด็ กปฐมวัยที่มี ความ
บกพร่ องทางสติปัญญา
การกระตุน้ การรับรู้ความรู ้สึกและประสาทสัมผัสเป็ นสิ่ งสาคัญต่อเด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญามาก เพราะเด็กสามารถรั บรู ้ ได้ชา้ มาก เช่ น เมื่อถูกตี ที่แขนเส้นประสาทที่
แขนจะรั บรู ้ ความรู ้ สึกว่าถูกตี และส่ งกระแสความรู ้ สึกไปที่ สมองส่ วนบน สมองรั บรู ้ ว่าเจ็บและ
ส่ งกลับมาที่ เส้นประสาทแขน แขนจะยกหนี ซึ่ งเด็กจะรั บความรู ้ สึกช้า หรื อไม่รับรู ้ เลยในรายที่
รุ นแรง เพราะส่ วนของสมองถูกทาลายไปมาก ฉะนั้นเด็กจึงจาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งพัฒนาการฝึ กการ
รับรู ้ความรู ้ สึกและการเคลื่อนไหว ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ต่อไป การฝึ กการรั บรู ้ทางประ
สามมี 2 อย่างได้แก่ (ดารณี ธนะภูมิ, 2542 : 65-67)
1. ประสาทรับรู้ความรู ้สึก (Sensory Nerves)
2. ประสาทสัง่ การเคลื่อนไหว (Motor Nerves)
กระบวนการปฏิบตั ิหน้าที่ของประสาททั้ง 2 มีดงั นี้
เมื่อใส่ ขอ้ มูลทางความรู ้สึก (Sensory) เข้าไปมากๆ จะกระตุน้ ให้สมองรับรู ้คาสั่ง ทาให้
สมองพัฒนา ซึ่ งมีผลให้ประสาทสัมผัสที่สั่งการเคลื่อนไหว (Motor Nerves) พัฒนาตามไปด้วย
ดังนั้นการกระตุน้ ตั้งแต่แรกเริ่ ม จึงมีความสาคัญมากต่อการพัฒนาการของเด็กปั ญญาอ่อน ซึ่ งการ
กระตุน้ ทารกตั้งแต่แรกเริ่ ม ใช้วิธีการดังนี้
1. ฝี กการรับรู้จากภาพ (Visual Awareness) เป็ นการฝึ กเด็กให้รับรู ้จากการเห็นภาพและ
ใช้สายตามองภาพและสิ่ งของ
2. ฝึ กการรับรู้จากเสี ยง (Auditory Awareness) เป็ นการให้เด็กรับรู ้จากการได้ยินเสี ยง
เช่นเมื่อเด็กได้ยนิ เสี ยงเรี ยก เด็กจะรับรู ้และหันมาหาผูเ้ รี ยก
3. ฝึ กการรับรู้จากการสัมผัส (Tactile Awareness) เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเด็กเล็กมาก
เช่น เด็กจะรับรู ้และรู ้สึกดีใจ เมื่อมีคนอุม้ กอด จูบ และเด็กทารกจะโต้ตอบเมื่อมีคนจับมือ เด็กก็จะ
จับมือหรื อใช้นิ้วกาไว้แน่น
4. ฝึ กการหันเหไปตามทิ ศทาง ระยะห่ างหรื อใกล้ และการทรงตัว (Orientative and
Balance Awareness) เช่น การเอื้อมมือไปคว้าของเล่นที่อยูห่ ่างหรื อใกล้ และหันหน้าไปคว้าของเล่น
ที่อยู่ดา้ นหน้า ด้านหลัง หรื อด้านข้าง และการฝึ กการทรงตัวเมื่อนัง่ ยืน หรื อเอื้อมไปคว้าของ หรื อ
หันไปตามทิศทางเสี ยง
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เด็กที่ มีพฒั นาการปกติจะไขว่คว้าแสวงหาการรั บรู ้ เหล่านี้ เอง ด้วยความอยากรู ้ อยาก
ลอง แต่เด็กปั ญญาอ่อนจะไม่แสวงหาหรื อไม่มีความอยากรู ้อยากลอง ต่อเมื่ออยากจะทาก็ทาได้ชา้
มาก เพราะรั บ รู ้ ไ ด้ช้า และแสดงออกได้ช้า ไม่ จ ้อ งมองสิ่ งของหรื อ พยายามไปจับ ไม่ คุ ย อ้อ แอ้
หรื อไม่หนั ไปมองตามทิศทางที่ได้ยินเสี ยง จึงต้องกระตุน้ การรับรู ้ในด้านการรู ้จกั ไขว่คว้าในระยะ
ต่างๆ
5. ฝึ กการรับรู้ทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Awareness) เป็ นการฝึ กให้
เด็กได้รับรู ้ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เช่น รู ้จกั ยิ้มแย้มเมื่อพ่อแม่ยิ้มให้ และตอบสนองเมื่อมีคน
อุม้ และเด็กต้องการความรักความอบอุ่นอย่างมาก เพราะเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่น หรื อขาดคน
ดูแลเอาใจใส่ เด็กจะขาดการรับรู ้ทางสังคม และไม่ยอมพูดคุยกับผูอ้ ื่น เป็ นสาเหตุที่นาไปสู่ ปัญหา
การปรับตัวในสังคมในวัยเรี ยนและวัยผูใ้ หญ่ ถ้าเด็กไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
3.6 การใช้ ประสาทสั มผัสในเด็กปฐมวัย
การใช้ประสาทสัมผัส เป็ นวิธีการที่ นามาสู่ การรั บรู ้ โลกภายนอก รวมทั้งความรู ้ สึก
ต่างๆ การใช้ประสาทสัมผัสจึงเป็ นวิธีการสร้างองค์ความรู ้ใหม่แก่เด็กปฐมวัย (วัฒนา ปุญญฤทธิ์ ,
2545 : 9)
การจัดกิจกรรมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส จะทาให้เด็กรู ้จกั หน้าที่การงานของอวัยวะรับ
การสัมผัสรู ้ ถึงความสาคัญ การใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการดูแลรั กษา เอาใจใส่ ต่ออวัยวะ
เหล่านั้น กล่าวได้วา่ ประสาทสัมผัสเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้แบบอัตโนมัติตามธรรมชาติของมนุษย์ อวัยวะ
รับสัมผัสได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวสัมผัส การใช้ประสามสัมผัสในการรับรู ้ขอ้ มูลจะเกิดควบคู่
พร้อมๆ กันและสะสมไว้เป็ นข้อมูลพื้นฐานจากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่ การเข้าใจ การรู ้สึกนึ กคิดต่อ
สิ่ งต่างๆ ที่เด็กเผชิญ
นอกจากเด็กจะใช้ประสาทสัมผัสเป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นยังไปบูรณการ
ทาให้เกิดความคิดความเข้าใจและความรู ้สึกควบคู่กนั ไป ทั้งนี้ เด็กจะเข้าใจในสิ่ งเป็ นนามธรรมจาก
การใช้ประสาทสัมผัสสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เด็กจึงเกิดการพัฒนาทั้งทางสติปัญญาและจิตใจควบคู่ไป
ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประสาทสัมผัส
1. การใช้ป ระสาทสั ม ผัส ท าให้ม องเห็ น ลัก ษณะของสิ่ ง ต่ า งๆ ทั้ง สี รู ป ทรง เสี ย ง
ผิวสัมผัส รสชาติ และรวมถึงคุณค่าของสิ่ งนั้นๆ
2. การมองเห็ นวัตถุดว้ ยสายตาอาจจะมองควบคู่ไปกับจิ ตใจ เพราะตาทาหน้าที่ รั บ
ข้อมูล การรับรู้และเข้าใจจะเกิดพร้อมกันกับการมองเห็น
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3. การฟังและการมองทาให้ได้รับข้อมูลที่ไกลตัว แต่การดมและการชิมเป็ นการได้รับ
ข้อมูลที่ใกล้ตวั
4. การใช้อวัยวะสัมผัสเป็ นการฝึ กให้เกิ ดทักษะควบคู่กบั การมองเห็ นความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งแวดล้อม ได้รับรู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองหรื อผูอ้ ื่นกับสิ่ งต่างๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต
5. ประสาทสัมผัสช่วยให้พฒั นาความสามารถในการมองและเข้าใจตนเอง
6. ประสาทสัมผัสช่วยพัฒนาทั้งทางภาษากายและภาษาพูดในการแสดงความรู ้สึก
7. การใช้อวัยวะสัมผัสช่วยในการแสวงหาข้อมูล
นอกจากนี้ยงั มีนกั การศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสในเด็กปฐมวัย ดังนี้
แบ็คลี่ และ เบิรด์ (Buckley and Bird, 2002 : 4) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ประสาทสัมผัสด้านการมอง
และการสัมผัสเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ครู ทุกคนควรคานึ งถึง โดยการสนับสนุ นในการใช้ประสาทสัมผัส
ด้านการมอง ในเรื่ องของคณิ ตศาสตร์ เช่ น ใช้บตั รภาพจานวน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้เด็ก
ดาว์ ซิ นโดรม เข้าใจมากขึ้น อีกทั้งการมองสิ่ งของรู ปทรงและการได้สัมผัส ทาให้เกิดจินตนาการ
ซึ่งจะช่วยให้เด็กดาว์ ซินโดรมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับจานวนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับ แกรนลี่
(Gainsley, 2011: 2) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้ได้โดยการใช้ประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัส ตั้งแต่เกิดเด็กเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ จากการ จับสัมผัส ดมกลิ่น การชิม การมอง การได้ยิน ดังจะพบ
ได้ว่า การใช้ประสาทสัมผัสในการทากิจกรรมจะทาให้เกิดการพัฒนาทางสมอง หรื อเปรี ยบได้กบั
การให้อาหารแก่สมอง เมื่อเกิดการกระตุน้ ทางประสาทสัมผัสจะถูกส่ งสัญญาณต่อไปยังสมองของ
เด็ก จะช่วยในการเสริ มสร้างระบบประสาทซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด
4. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล งานวิจยั เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้โดยใช้ประสาทสัมผัส และ
งานวิจยั ทางด้านคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิจยั เด็กปฐมวัยที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ดังนี้
4.1 งานวิจัยในประเทศ
ละออ ทองดีนอก (2554) ได้ศึกษา การศึกษาความสามารถการรู ้ค่าจานวน 1-10 ของ
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญาโดยการใช้เกม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้
ได้แก่ นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญามีระดับเชาว์ปัญญาระหว่าง 50–70 และไม่มีความ
พิการซ้ าซ้อน อายุระหว่าง 6–12 ปี จานวน 6 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive
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Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ศึ ก ษาค้น คว้า ได้แ ก่ แผนการสอนเฉพาะบุ ค คล จ านวน 10 แผน
แบบทดสอบความสามารถการรู ้ค่าจานวน 1-10 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า แผนการสอนเฉพาะบุคคลการ
รู ้ ค่ า จ านวน 1-10 ของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาโดยการใช้เ กม ท าให้ นัก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนมากขึ้นเท่ากับ 0.6508 หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 65.08 และความสามารถการรู ้
ค่าจานวน 1-10 ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาซึ่ งได้รับการสอนโดยการใช้เกมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 22.66 อยูใ่ นระดับดี
จงดี คาเชียง (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านจานวนนับโดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะชุด “รู้ภาพทราบจานวนและตัวเลข” สาหรับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ระดับเรี ยนได้ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็ นเด็กนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติ ปัญญาระดับเรี ยนได้จานวน 7 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษา เป็ นแบบฝึ กทักษะชุ ด “รู ้ ภาพ
ทราบจานวนและตัวเลข” เรื่ องจานวนนับ 1-20 และ 0 และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านจานวนนับ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านการอ่าน
จานวนนับ เรื่ องจานวนนับ 1-20 และ 0 ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาระดับเรี ยนได้
หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะชุด “ รู ้ภาพทราบจานวน และตัวเลข” ผลคะแนนโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ผลคะแนนระดับรายบุคคลอยูใ่ นระดับดีมาก 6 คน และ อยูใ่ นระดับดี 1 คน
สุไปรมา ลีลามณี (2553) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านคาและแรงจูงใจในการอ่าน
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านจากการสอนโดยผสมผสาน
วิธีโฟนิ กส์ (Phonics) กับวิธีพหุ สัมผัส (Multi - Sensory Approach) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มีปัญหาการเรี ยนรู ้ ดา้ นการอ่าน มีระดับสติ ปัญญาปาน
กลางหรื อสู งกว่าปานกลาง ไม่มีความพิการซ้ าซ้อน หรื อความผิดปกติ ดา้ นอื่นๆ จานวน 6 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การสอนอ่านคาโดยผสมผสานวิธี
โฟนิ กส์ กบั วิธีพหุ สัมผัส แบบประเมินความสามารถในการอ่านคา แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใน
การอ่าน ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยหลังการสอนโดยผสมผสานวิธี
โฟนิ กส์ กบั วิธีพหุ สัมผัสอยู่ในระดับดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยหลังการสอน
โดยผสมผสานวิธีโฟนิ กส์กบั วิธีพหุ สัมผัสสู งขึ้น 3) แรงจูงใจในการอ่านของนักเรี ยนหลังการสอน
โดยผสมผสานวิธีโฟนิกส์กบั วิธีพหุสมั ผัสอยูใ่ นระดับมาก
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4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
ทาฟติ (Tafti, 2014 : Abstract) ได้ทาการศึกษาผลของการใช้วิธีประสาทสัมผัสหลาย
ด้าน ร่ วมกับการใช้เทคนิ คการผ่อนคลาย สาหรั บทักษะการเขี ยนและความวิตกกังวลในการทา
การบ้าน ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเขียน โดยตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็ นนักเรี ยนที่มีความ
พกพร่ องด้านการเขียนในประเทศอิหร่ าน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม (กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม)
จากนั้นนาผลการทดสอบก่อนทดลอง หลังทดลอง และติ ดตามผล โดยใช้แบบทดสอบวัดระดับ
ความวิตกกังวลในการทาการบ้าน และแบบทดสอบวัดการสะกดคา มาวิเคราะห์ ผล พบว่า กลุ่ม
ทดลองที่ได้ใช้โปรแกรมการใช้วิธีประสาทสัมผัสหลายด้านร่ วมกับการใช้เทคนิ คการผ่อนคลาย มี
ระดับความวิตกกังวลในการทาการบ้านและการสะกดคาผิดลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งผล
ของการใช้วิธีประสาทสัมผัสหลายด้านร่ วมกับการใช้เทคนิ คการผ่อนคลายนั้น มีส่วนช่วยในการ
เสริ มสร้างการเรี ยนรู้ และลดปั ญหาความวิตกกังวลของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ได้
โอเบียด (Obaid, 2013 : Abstract) ได้ทาการศึกษาผลของการใช้ประสาทสัมผัสหลาย
ด้า นส าหรั บ การสอนนัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษาเป็ นนัก เรี ย น
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ในวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยแบ่งตัวอย่างออกเป็ น 4 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม
และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม) ซึ่งกลุ่มทดลอง จะสอนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน ส่ วนกลุ่มควบคุม
ใช้วิธีสอนแบบทัว่ ไป จากนั้นนาผลการทดสอบก่อนทดลอง และหลังทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลองพบว่า ผลการทดสอบก่ อนและหลัง
ทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยคะแนน
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
จากการศึ กษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จะเห็ น ได้ว่า การสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ นเด็ กระดับ
ปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาควรเน้นกิจกรรมที่ใช้ระบบประสาทสัมผัสเป็ นหลัก ซึ่ งจะ
ทาให้เด็กปฐมวัยที่ มีความบกพร่ องทางสติ ปัญญานั้นสามารถเรี ยนรู ้ ได้โดยผ่านประสาทสัมผัส
หลายช่ องทางพร้ อมๆ กัน ซึ่ งเชื่ อมโยงทักษะความรู ้ จากการมอง การได้ยิน การสัมผัส และการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม จะช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษาการใช้
กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจานวน และรู ้ค่าจานวนของเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส

ความสามารถในการอ่านจานวน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

และรู้ค่าจานวน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จํานวนและรู ้ค่าจํานวน ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษา
ตามลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
5. วิธีดาํ เนินการวิจยั
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small n Design) ของเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญา จํานวน 2 คน ซึ่ งมีอายุ 5และ6 ขวบตามลําดับ โดยผ่านการประเมิน
จากคณะแพทย์ศิริราช สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลการตรวจระบุว่าเป็ น
เด็กปฐมวัยที่มีความผิดปกติแบบดาวน์ ซิ นโดรม มีระดับพัฒนาการ(Developmental Quotient, DQ)
ที่คะแนน 60 และ 65 ซึ่งอยูใ่ นระดับบกพร่ องทางสติปัญญาเล็กน้อยเด็กปฐมวัยที่ใช้เป็ นตัวอย่างใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ กํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ ที่ ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก พิ ก ารบ้า นยิ้ ม สู ้ มู ล นิ ธิ ส ากลเพื่ อ คนพิ ก าร
กรุ งเทพมหานครพบว่ามีปัญหาทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในเรื่ องการอ่านจํานวนและรู ้ค่าจํานวน โดยยัง
ไม่สามารถบอกสัญลักษณ์ ฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 และยังไม่สามารถรู ้ ค่าจํานวนของ
ตัวเลขดังกล่าวได้
การวิจยั นี้ใช้วิธีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทั้งหมดของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่ศึกษาอยู่
ศูนย์พฒั นาเด็กพิการบ้านยิม้ สู ้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กรุ งเทพมหานคร
2. ตรวจสอบประวัติ ของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ที่ มี อ ายุอ ยู่
ระหว่าง 5-6 ปี ที่ผา่ นการประเมินจากคณะแพทย์ศิริราช สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวช
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ศาสตร์ ผลการตรวจระดับพัฒนาการ (Developmental Quotient, DQ)มีคะแนน 50-70 ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับเรี ยนได้
3. สัมภาษณ์ครู ประจาชั้น เกี่ยวกับประวัติพฒั นาการด้านต่างๆ พฤติกรรมระหว่างเรี ยน
และทากิจกรรม ความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ
ตัวแปรตาม คือ

กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
ความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดา้ นประสาทสัมผัส
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
4. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
1.1 ศึกษาตาราเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถในการ
อ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
1.2 นาข้อมูลที่ไ ด้มาสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ ค่า
จานวนส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาโดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้วดั แบ่ ง คะแนน
ออกเป็ นสองส่ ว น 1.แบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า นจ านวน2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการรู ้ค่าจานวน
1.3 นาแบบทดสอบที่วดั ความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญรวม 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงทาง
เนื้อหา และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
1.4 นาแบบทดสอบ ที่วดั ความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
ไปใช้กบั ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดา้ นประสาทสัมผัส
2.1 ศึกษาตาราเอกสาร งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
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2.2 ศึกษาคู่มือ ทฤษฏี หลักการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
2.3 วิเคราะห์ จุดประสงค์ เนื้ อหา เกี่ ยวกับกิ จกรรมด้านประสาทสัมผัสสาหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2.4 กาหนดผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวัง กาหนดรู ปแบบเนื้ อหา เกี่ ยวกับกิ จกรรมด้าน
ประสาทสัมผัส
2.5 นารายละเอียดเนื้ อหาของกิ จกรรมด้านประสาทสัมผัสนาไปปรึ กษาอาจารย์ที่
ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง และนามาปรับปรุ งแก้ไข
2.6 นารายละเอี ย ดของกิ จกรรมด้า นประสาทสั ม ผัส ที่ ปรั บปรุ งแล้ว นามาสร้ า ง
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดา้ นประสาทสัมผัส
2.7 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดา้ นประสาทสัมผัส ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหา และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.8 นาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ประสาทสัมผัส ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้
กับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่มีความคล้ายคลึ งกับตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จานวน 1
คน เพื่อหาข้อบกพร่ อง และปรับปรุ งแก้ไข
2.9 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประสาทสัมผัส ไปใช้กบั ตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้
5. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง
จานวน 18 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที เป็ นระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 4 สัปดาห์
ตารางที่ 1 แผนการทดลอง และดาเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
สัปดาห์

1

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ

เวลา
10.00-10.40 น.
10.00-10.40 น.
10.00-10.40 น.

เนื้อหา
ทดสอบก่อนเรี ยน
กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (อ่านจานวน) ตัวเลข 1-3
กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (อ่านจานวน) ตัวเลข 1-3

พฤหัสบดี
ศุกร์

10.00-10.40 น.
10.00-10.40 น.

กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (อ่านจานวน) ตัวเลข 4-6
กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (อ่านจานวน) ตัวเลข 4-6
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ตารางที่ 1 แผนการทดลอง และดาเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส (ต่อ)

2

3

จันทร์
อังคาร
พุธ

10.00-10.40 น.
10.00-10.40 น.
10.00-10.40 น.

พฤหัสบดี

10.00-10.40 น.

ศุกร์

10.00-10.40 น.

จันทร์

10.00-10.40 น.

อังคาร

10.00-10.40 น.

พุธ

10.00-10.40 น.

พฤหัสบดี

10.00-10.40 น.

ศุกร์

10.00-10.40 น.

จันทร์

10.00-10.40 น.

อังคาร

10.00-10.40 น.

พุธ

10.00-10.40 น.

4

กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (อ่านจานวน) ตัวเลข 7-9
กิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (อ่านจานวน) ตัวเลข 7-9
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 1-3
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 1-3
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 4-6
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 4-6
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 7-9
กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 7-9
กิจกรรมที่ 3 ลองนับดู
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 1-9
กิจกรรมที่ 3 ลองนับดู
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 1-9
กิจกรรมที่ 4 สู่ เส้นชัย
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 1-9
กิจกรรมที่ 4 สู่ เส้นชัย
(อ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน) จานวน 1-9
ทดสอบหลังเรี ยน
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แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบ Small n Design ดังนี้
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลอง
กรณี ศึกษา
ทดสอบก่อน
S
T1
เมื่อ

ทดลอง
X

ทดสอบหลัง
T2

S
แทน เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
T1
แทน การทดสอบความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่า
จานวนก่อนการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
T2
แทน การทดสอบความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่า
จานวนหลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส

ขั้นตอนการทดลอง
การทดลองครั้ งนี้ ด าเนิ น การในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 โดยมี ข้ ัน ตอน
ดาเนินการ ดังนี้
1. ดาเนิ นการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจานวน และ ความสามารถในการรู้
ค่าจานวน กับเด็กปฐมวัยที่เป็ นตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ก่อนการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
แล้วบันทึกคะแนน
2. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดา้ นประสาทสัมผัส
3. เมื่อเสร็ จสิ้ นการเรี ยนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดา้ นประสาทสัมผัสครั้ง
สุ ดท้ายแล้วดาเนิ นการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจานวนและความสามารถในการรู ้ ค่า
จานวน กับเด็กปฐมวัยที่เป็ นตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา หลังการใช้แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ด้านประสาทสัมผัสแล้วบันทึกคะแนนโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับการวัดครั้งแรก
4. นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถในการอ่านจานวนและความสามารถใน
การรู ้ค่าจานวน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสโดยนาไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ
ต่อไป
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ ค่าจานวนของเด็กปฐมวัย ที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558ที่ศูนย์พฒั นาเด็กพิการบ้านยิม้ สู ้ มูลนิธิสากล
เพื่อคนพิการ กรุ งเทพมหานครผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
จานวนและรู้ ค่าจานวนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาก่อนการทดลอง และหลัง
การทดลองโดยใช้คะแนนความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน และร้อยละ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิ ติที่ใช้ในการหาคุ ณภาพเครื่ องมื อ โดยหาค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจากการ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้สูตร ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538)
IOC = ∑R
เมื่อ

IOC
∑R

N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์

หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
N
หมายถึง จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. นาคะแนนจากแบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่านจานวนและความสามารถ
ในการรู ้ค่าจานวน มาหาค่าร้อยละก่อนและหลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
อ่านจานวนและรู้ ค่าจานวนโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทของเด็กปฐมวัยที่ มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ก่อนและหลังการสัมผัส ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล โดยใช้
แบบทดสอบเรื่ องการอ่านจานวน และแบบทดสอบเรื่ องการรู ้ค่าจานวน ทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง และใช้แบบฝึ กหัดหลังการสอนระหว่างดาเนิ นการทดลอง โดยมีการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดลองเป็ น 3 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรี ยบเที ยบคะแนนก่อนและหลังการทดลองเรื่ อง
การอ่านจานวน
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองเรื่ องการ
รู ้ค่าจานวน
3.ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลของคะแนนแบบฝึ กหัด หลังการสอนระหว่า งด าเนิ น การ
ทดลอง ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านจานวน ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลองโดยใช้กิ จ กรรมด้า นประสาทสั ม ผัส ของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา

ตัวอย่างที่
1
2

คะแนนก่อนการสอน
คะแนนเต็ม 9 คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
1
11.11
4
44.44

คะแนนหลังการสอน
คะแนนเต็ม 9 คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
6
66.67
9
100

คะแนนที่เพิ่มขึ้น
คะแนน
5
5

ร้อยละ
55.56
55.56

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านจานวน โดยใช้กิจกรรมด้าน
ประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ก่อนได้รับการทดลองของตัวอย่าง
48
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ที่ 1 ได้ 1 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 11.11 แต่หลังจากการทดลอง ได้ 6 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 66.67
ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็ นร้อยละ 55.56
คะแนนความสามารถด้านการอ่านจานวน โดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็ก
ปฐมวัยที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ก่อนได้รับการทดลองของตัวอย่างที่ 2 ได้ 4 คะแนน คิ ด
เป็ นร้อยละ 44.44 แต่หลังจากการทดลอง ได้ 9 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็ นร้อยละ 55.56 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 1
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หลังการทดลอง

40
30
20

11.11
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ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของความสามารถด้านการอ่านจานวน ก่อนการทดลอง
และหลัง การทดลองโดยใช้กิ จ กรรมด้า นประสาทสั ม ผัส ของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางสติปัญญา
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการรู ้ค่าจานวน ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลองโดยใช้กิ จ กรรมด้า นประสาทสั ม ผัส ของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา

ตัวอย่างที่
1
2

คะแนนก่อนการสอน
คะแนนเต็ม 9 คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
0
0
0
0

คะแนนหลังการสอน
คะแนนเต็ม 9 คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
7
77.78
8
88.89

ผลต่างของคะแนน
คะแนน
7
8

ร้อยละ
77.78
88.89

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการรู ้ ค่าจานวนโดยใช้กิจกรรมด้าน
ประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ก่อนได้รับการทดลองของตัวอย่าง
ที่ 1 ได้ 0 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0 แต่หลังจากการทดลอง ได้ 7 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 ซึ่ งมี
คะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็ นร้อยละ 77.78
คะแนนความสามารถด้านการรู ้ค่าจานวนโดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็ก
ปฐมวัยที่ มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ก่อนได้รับการทดลองของตัวอย่างที่ 2 ได้ 0 คะแนน คิ ด
เป็ นร้อยละ 0 แต่หลังจากการทดลอง ได้ 8 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ซึ่ งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองคิดเป็ นร้อยละ 88.89 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของความสามารถด้านการรู ้ค่าจานวน ก่อนการทดลอง
และหลัง การทดลองโดยใช้กิ จ กรรมด้า นประสาทสั ม ผัส ของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางสติปัญญา
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนแบบฝึ กหัดหลังการสอนระหว่างดาเนินการทดลองในแต่ละแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
แผนที่1 นิ้วมหัศจรรย์
แผนที่2 นิ้วมหัศจรรย์
แผนที่3 นิ้วมหัศจรรย์
แผนที่4 นิ้วมหัศจรรย์
แผนที่5 นิ้วมหัศจรรย์
แผนที่6 นิ้วมหัศจรรย์

คะแนน
เต็ม
3
3
3
3
3
3

คะแนนที่ได้ ของ
ตัวอย่ างที่ 1
3
2
2
2
2
3

100
66.67
66.67
66.67
66.67
100

คะแนนที่ได้ ของ
ตัวอย่ างที่ 2
3
2
3
3
2
3

ผลรวมแผนที่ 1-6
แผนที่7 ลัน่ เสี ยงกลอง
แผนที่8 ลัน่ เสี ยงกลอง
แผนที่9 ลัน่ เสี ยงกลอง
แผนที่10 ลัน่ เสี ยงกลอง
แผนที่11 ลัน่ เสี ยงกลอง
แผนที่12 ลัน่ เสี ยงกลอง
ผลรวมแผนที่ 7-12
แผนที่13 ลองนับดู
แผนที่14 ลองนับดู

18
3
3
3
3
3
3

14
3
3
2
3
2
3

77.78
100
100
66.67
100
66.67
100

16
3
2
3
3
2
3

88.89
100
66.67
100
100
66.67
100

18
9
9

16
5
7

88.89
55.56
77.78

16
6
7

88.89
66.67
77.78

ผลรวมแผนที่ 13-14
แผนที่15 สู่เส้นชัย
แผนที่16 สู่เส้นชัย

18
9
9

12
7
7

66.67
77.78
77.78

13
8
8

72.22
88.89
88.89

ผลรวมแผนที่ 15-16

18

14

77.78

16

88.89

ร้ อยละ

ร้ อยละ
100
66.67
100
100
66.67
100
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จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนแบบฝึ กหัดหลังการสอนระหว่างดาเนิ นการทดลองในแต่
ละแผนการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัยที่ มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญา ตัวอย่างที่ 1 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์ (แผนที่ 1-6) ได้
14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง (แผนที่7-12) ได้
16 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 3 ลองนับดู (แผนที่ 13-14) ได้
12 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 4 สู่ เส้นชัย (แผนที่ 15-16) ได้
14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 3
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กิจกรรมที่ 1 นิ ้วมหัศจรรย์

กิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสียงกลอง

กิจกรรมที่ 3 ลองนับดู

กิจกรรมที่ 4 สูเ่ ส้ นชัย

แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึ กหัดหลังการสอนระหว่างดาเนินการทดลองใน
แต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาของตัวอย่าง
คนที่ 1
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คะแนนแบบฝึ กหัด หลัง การสอนระหว่ า งด าเนิ น การทดลองในแต่ ล ะแผนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิจ กรรมด้า นประสาทสัม ผัสของเด็กปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทาง
สติปัญญา ตัวอย่างที่ 2 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 1 นิ้ วมหัศจรรย์ (แผนที่ 1-6) ได้16 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลอง (แผนที่7-12) ได้ 16 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ผลรวมคะแนนของกิ จกรรมที่ 3 ลองนับดู (แผนที่ 13-14) ได้ 13 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 72.22 และผลรวมคะแนนของกิจกรรมที่ 4 สู่ เส้นชัย (แผนที่ 15-16) ได้ 16 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึ กหัดหลังการสอนระหว่างดาเนินการทดลองใน
แต่ละกิจกรรมของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาของตัวอย่างคนที่ 2

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
จํา นวนและรู ้ ค่ า จํา นวนของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจํานวนและรู ้ค่าจํานวนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ได้กาํ หนดสมมติฐาน
การวิจยั ไว้ว่า หลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
สามารถอ่านจํานวนและรู ้ค่าจํานวนได้สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ คื อ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา
จํานวน 2 คน ซึ่ งมีอายุ 5และ6 ขวบ และผ่านการประเมินจากคณะแพทย์ศิริราช สาขาวิชาเวชพันธุ
ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โดยมีผลการตรวจระดับพัฒนาการ(Developmental Quotient, DQ)
เท่ากับ 60 และ 65 ตามลําดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับบกพร่ องทางสติปัญญาเล็กน้อย และตัวอย่างกําลังศึกษา
อยู่ที่ ศูนย์พฒั นาเด็กพิการบ้านยิ้มสู ้ มูลนิ ธิสากลเพื่อคนพิการ กรุ งเทพมหานครพบว่าตัวอย่างมี
ปั ญหาในการเรี ยนรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่ องการอ่านจํานวนและรู ้ค่าจํานวนโดยไม่สามารถ
บอกสัญลักษณ์ ของตัวเลขฮิ นดู อารบิ ก ตั้งแต่เลข 1 ถึ งเลข 9 และยังไม่สามารถรู ้ ค่าจํานวนของ
ตัวเลขได้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นประสาทสัมผัสและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจํานวนและรู ้ค่าจํานวนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญา
ขั้นตอนของการดําเนิ นการทดลองครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small n
Design) โดยผูป้ กครอง และนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาให้ความร่ วมมือและยินยอมให้
ตัวอย่างเข้าร่ วมการวิจยั ครั้งนี้ อย่างต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดลอง โดยมีการทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถในการอ่านจํานวนและรู ้ค่าจํานวน ของตัวเลขฮินดูอารบิกตั้งแต่ 1 ถึง 9 ก่อนและหลัง
การทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง จํานวน 18 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที เป็ นระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 4
สัปดาห์
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเป็ นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ ย และร้ อยละ
นําเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางและแผนภูมิแท่งจากคะแนน เพื่อแสดงพัฒนาการและเปรี ยบเทียบ
55
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ความสามารถในการอ่านจานวนและรู ้ ค่าจานวน ก่อนและหลังการทดลองของตัวอย่างทั้ง 2 คน
เป็ นรายบุคคล
สรุ ปผลการวิจัย
ความสามารถในการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน โดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส
ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา พบว่า หลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาสามารถอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน ได้สูงขึ้นกว่าก่อนการ
ใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่า หลังการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัยที่มี
ความบกพร่ องทางสติปัญญาสามารถอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน ได้สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรม
ด้านประสาทสัมผัส ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้จดั กิ จกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบที่เน้นด้าน
ประสาทสัมผัสทั้งด้านการมอง การได้ยิน และการสัมผัส ในทุก ๆแผนกิ จกรรมที่ สร้ างขึ้นตั้งแต่
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ 1 นิ้วมหัศจรรย์พบว่ากิ จกรรนี้ เป็ นกิ จกรรมที่เน้นระบบประสาท
สัมผัสด้านการมอง การได้ยนิ และการสัมผัสของผูเ้ รี ยน โดยผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เป็ นสื่ อซึ่ ง
จะปรากฏทั้งตัวเลข และเสี ยงที่บอกชื่ อเรี ยกของตัวเลขนั้นๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง
การมองเห็ น ตัว เลขต่ า งๆ ที่ ป รากฏบนหน้า จอคอมพิ ว เตอร์ และการสั ม ผัส ตัว เลขบนหน้า จอ
คอมพิวเตอร์ ด้วยนิ้วมือของตนเอง สัมผัสโดยเลือกตัวเลขที่เขียนถูกต้อง และสัมผัสโดยเลือกตัวเลข
ตามคาสั่งที่ได้ยนิ ให้ถูกต้อง ซึ่งทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสามารถในการจดจาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ตวั เลข
ฮินดูอารบิก ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9 ได้ ดังจะเห็นได้จากคะแนนของนักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างทั้งสองคน
ในแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องนี้ เท่ากับ 14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ77.78 และ 16 คะแนน คิดเป็ นร้อย
ละ88.89 ตามลาดับ ต่อมาในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 2 ลัน่ เสี ยงกลองกิจกรรมนี้ พบว่าเป็ น
กิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการได้ยิน และการสัมผัสโดยผ่านการใช้อุปกรณ์ดนตรี คือ กลอง
เป็ นสื่ อการสอน ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องตีกลองตามบัตรตัวเลขที่กาหนดให้ ซึ่ งในแผนการเรี ยนรู ้น้ ี ผเู ้ รี ยนจะ
ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งการฟังจานวนครั้งของเสี ยงกลองที่ตี และการใช้ประสาทสัมผัสของมือตีลง
บนกลอง ซึ่งทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสามารถในการเรี ยนรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการนับและการ
รู ้ ค่าจานวนได้ ดังจะเห็ นได้จากคะแนนของนักเรี ยนที่ เป็ นตัวอย่างทั้งสองคนในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องนี้ เท่ากับ 16 คะแนน คิ ดเป็ นร้ อยละ88.89 เท่ากันในขณะที่ แผนการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ที่ 3 ลองนับดูพบว่ากิจกรรมนี้ เป็ นกิจกรรมที่เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการสัมผัส
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โดยผ่านการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องหยิบสิ่ งของให้เท่ากับบัตรตัวเลขที่กาหนดให้
ผูเ้ รี ยนจะได้ใช้ประสาทสัมผัสในการหยิบจับสิ่ งของต่างๆ ที่หลากหลายและได้มองวัตถุต่างๆ ก่อน
การหยิบจับ และการมองบัตรตัวเลขอารบิก ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการนับและการรู ้ค่า
จานวนได้ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากคะแนนของนักเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างทั้งสองคนในแผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งนี้ เท่ า กับ 12 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ66.67 และ 13 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ72.22
ตามลาดับต่อจากนั้นในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 4 สู่ เส้นชัย พบว่ากิจกรรมนี้ เป็ นกิจกรรมที่
เน้นระบบประสาทด้านการมอง และการสัมผัส โดยผ่านการใช้อุปกรณ์ตารางตัวเลข และบัตรแสดง
รู ปจานวน ซึ่งผูเ้ รี ยนต้องมองหาตัวเลขที่อยูใ่ นตารางตัวเลขให้ตรงตามจานวนที่นบั ได้ในบัตรแสดง
รู ปจานวนแล้วใช้เท้ายืนบนช่องตัวเลขที่ถูกต้อง ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการนับและการ
รู ้ ค่ า จานวนได้แม่ นย ายิ่ง ขึ้ น ดัง จะเห็ นได้จากคะแนนของนัก เรี ย นที่ เป็ นตัวอย่า งทั้ง สองคนใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องนี้ เท่ากับ 14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ77.78 และ 16 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
88.89 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั ได้มีการจัดลาดับแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีความหลากหลาย
และมีการจัดกิ จกรรมอย่างเป็ นขั้นตอน และเป็ นไปตามลาดับ รวมทั้งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เหมาะสมกับระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงสามารถทากิจกรรมที่กาหนดได้
โดยไม่ ยากเกิ นความสามารถ และพบว่า เด็ กปฐมวัยสนใจในการร่ วมท ากิ จกรรม และสามารถ
เชื่ อมโยงไปสู่ การเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวนได้เป็ นอย่างดีอีกทั้งแผนจัดกิจกรรมมี
ทั้งหมด 16 แผน ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมดเป็ นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
ครั้งละ 40 นาที ซึ่ งระยะเวลาดังกล่าวสามารถช่ วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เชื่ อมโยงจากรู ปธรรม
ไปสู่ นามธรรม จนสามารถนาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน
ได้เป็ นอย่างดี ท้ งั นี้ สอดคล้องกับคากล่าวของ วัฒนา ปุ ญญฤทธิ์ (2545 : 9) ที่ กล่าวว่า เมื่อเด็กใช้
ประสาทสัมผัสเป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นยังไปบูรณการทาให้เกิดความคิดความเข้าใจ
และความรู ้สึกควบคู่กนั ไป ทั้งนี้เด็กจะเข้าใจในสิ่ งเป็ นนามธรรมจากการใช้ประสาทสัมผัสสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรม เด็กจึงเกิ ดการพัฒนาทั้งทางสติ ปัญญาและจิ ตใจควบคู่ไปเช่ นเดี ยวกับแบ็คลี่ และ เบิรด์
(Buckley and Bird, 2002 : 4) ได้กล่าวไว้วา่ การใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองและการสัมผัสเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ครู ทุกคนควรคานึงถึง โดยการสนับสนุนในการใช้ประสาทสัมผัสด้านการมอง ในเรื่ อง
ของคณิ ตศาสตร์ เช่น ใช้บตั รภาพจานวน เป็ นต้นสิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กดาว์ซินโดรม เข้าใจมากขึ้น
อีกทั้งการมองสิ่ งของรู ปทรงและการได้สัมผัส ทาให้เกิดจินตนาการ ซึ่ งจะช่วยให้เด็กดาว์ซินโดรม
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับจานวนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับแกนลี่ (Gainsley, 2011: 2) ได้กล่าวไว้
ว่า เด็กเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้ได้โดยการใช้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ตั้งแต่เกิดเด็กเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ
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จากการ จับสัมผัสดมกลิ่น การชิ มการมอง การได้ยิน ดังจะพบได้วา่ การใช้ประสาทสัมผัสในการ
ทากิ จกรรมจะทาให้เกิดการพัฒนาทางสมอง หรื อเปรี ยบได้กบั การให้อาหารแก่สมอง เมื่อเกิดการ
กระตุน้ ทางประสาทสัมผัสจะถูกส่ งสัญญาณต่อไปยังสมองของเด็ก จะช่วยในการเสริ มสร้างระบบ
ประสาทซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดและยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ ไปรมา ลีลา
มณี (2553) ที่ได้ทาการศึกษาความสามารถในการอ่านคาและแรงจูงใจในการอ่านของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3ที่ มี ปั ญ หาการเรี ย นรู ้ ด้า นการอ่ า นจากการสอนโดยผสมผสานวิ ธี โ ฟนิ ก ส์
(Phonics)กับวิธีพหุ สัมผัส (Multi - Sensory Approach) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน มีระดับสติปัญญาปานกลางหรื อสู ง
กว่าปานกลาง ไม่มีความพิการซ้ าซ้อน หรื อความผิดปกติดา้ นอื่นๆจานวน 6 คนเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การสอนอ่านคาโดยผสมผสานวิธีโฟนิ กส์ กบั วิธีพหุ
สัมผัส แบบประเมินความสามารถในการอ่านคา แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการอ่าน ผลการวิจยั
พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟนิ กส์ กบั วิธีพหุ
สัมผัสอยูใ่ นระดับดีมาก 2) ความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟ
นิกส์ กบั วิธีพหุ สัมผัสสู งขึ้น 3) แรงจูงใจในการอ่านของนักเรี ยนหลังการสอนโดยผสมผสานวิธีโฟ
นิกส์กบั วิธีพหุ สัมผัสอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการศึ กษาของโอเบี ยด (Obaid, 2013 : Abstract) ที่ไ ด้
ทาการศึ กษาผลของการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านสาหรับการสอนนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ ตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ในวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยแบ่งตัว
อย่างออกเป็ น 4 กลุ่ม (กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม) ซึ่ งกลุ่มทดลอง จะสอนโดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายด้าน ส่ วนกลุ่มควบคุ มใช้วิธีสอนแบบทัว่ ไป จากนั้นนาผลการทดสอบก่อน
ทดลอง และหลังทดลอง มาวิเคราะห์ ข ้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จากการ
ทดลองพบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลังทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ โดยคะแนนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ยสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุม
ข้ อสั งเกตจากการวิจัย
จากการดาเนินการทดลองเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
โดยใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่ผวู้ ิจยั ได้สร้าง
ขึ้นในครั้งนี้ พบว่า มีประเด็นรายละเอียดที่น่าสนใจเกิดขึ้นในขณะดาเนินการทดลอง ดังต่อไปนี้
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ตัวอย่างคนที่ 1 ระหว่างดาเนิ นการทดลองพบว่าในการทากิ จกรรมของแผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตอนแรกๆ นักเรี ยนยังไม่ ค่อยมี ป ฏิ สัม พันธ์ ก ับผูว้ ิจยั เท่า ใดนัก แต่ เมื่ อได้ท า
กิจกรรมในแผนต่อมาเรื่ อยๆ ดังแผนกิจกรรมลัน่ เสี ยงกลอง ลองนับดู และสู่ เส้นชัย ผูเ้ รี ยนได้ใช้ท้ งั
ประสาทสัมผัส ทางด้านการได้ยินเสี ยง การจับสัมผัส และการเคลื่อนไหว ทาให้สนุ กสนานผ่อน
คลายกับ การท ากิ จกรรม ไม่ตึง เครี ย ดหรื อกดดันมากเกิ นไป เกิ ดความคุ ้นเคย ความเป็ นกันเอง
ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูเ้ รี ยนก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูเ้ รี ยนมากขึ้น อีกทั้งจะสังเกต
ได้ว่าผูเ้ รี ยนให้ความสนใจเรื่ องการทากิ จกรรมเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวเป็ นอย่างมาก ซึ่ งส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ ในเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่างดี สาหรับตอนที่ทาแบบฝึ กหัดหลังการสอนระหว่าง
ดาเนิ นการทดลองนั้น เมื่อนักเรี ยนเกิ ดไม่มีสมาธิ ในการทาหรื อสนใจเรื่ องอื่น ผูว้ ิจยั จาเป็ นต้องทา
การดึ งความสนใจโดยกระตุน้ เตือน และบอกโจทย์หรื อคาสั่งใหม่อีกครั้งเพื่อเป็ นการย้ าว่าผูเ้ รี ยน
ต้องทาอะไร
ตัว อย่า งคนที่ 2 ระหว่า งดาเนิ นการทดลองพบว่า ในแผนการจัดกิ จกรรมเรื่ องนิ้ ว
มหัศจรรย์ผเู้ รี ยนให้ความสนใจดี มาก เพราะใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อในการสอน มีท้ งั ได้สัมผัส ได้
ยินเสี ยง ได้มองเห็น ทาให้ผเู้ รี ยนสนใจในการเรี ยนรู้ที่จะทากิจกรรม ส่ วนในกิจกรรมลัน่ เสี ยงกลอง
พบว่าผูเ้ รี ยนมีกล้ามเนื้อมือที่ยงั ไม่ค่อยแข็งแรงจะออกแรงตีได้เบาทาให้ไม่เกิดเสี ยงดังเท่าที่ควร อีก
ทั้งเมื่อตีไปเรื่ อยๆ ผูเ้ รี ยนบอกว่าเจ็บมือและไม่ค่อยอยากทา ผูว้ ิจยั จึงให้ผเู้ รี ยนใช้ไม้กลองเป็ นการ
ช่วยตีเพื่อให้เกิดเสี ยงที่ดงั ขึ้น และใช้ประสาทสัมผัสในการจับไม้กลองและช่วยกระตุน้ เรื่ องข้อต่อ
ของมือให้แข็งแรงสาหรับในแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 สู่ เส้นชัย เป็ นกิจกรรมที่ให้เดินไปอยูใ่ นช่อง
ตารางตัวเลข โดยจะต้องมองหาตัวเลขที่อยูใ่ นช่องให้ตรงกับบัตรภาพที่มีรูปแสดงจานวน กิจกรรม
นี้ ทาให้ผเู้ รี ยนมีการพัฒนาเรื่ องการมองและการกลอกลูกตาได้ดีข้ ึนผูว้ ิจยั สังเกตเห็ นว่า ในการทา
แบบฝึ กหัดระหว่างดาเนิ นการทดลองสาหรับแบบฝึ กหัดที่มีตวั เลือกมากๆ ผูเ้ รี ยนไม่ค่อยกลอกตา
มองทาให้หาคาตอบที่ถูกต้องไม่เจอ แต่หลังจากที่ได้ทากิ จกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนมองและกลอกลูกตาได้
กว้างขึ้นในการทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ
ดังนั้นจึงได้สรุ ปว่า การใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสสามารถพัฒนาความสามารถใน
การอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาได้เป็ นอย่างดี
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. จากที่ได้ทาํ การวิจยั พบว่าควรเน้นการใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัส ในการสอน
คณิ ตศาสตร์
2. จากที่ ไ ด้ทาํ การวิจยั พบว่าควรเน้นการจัด กิ จกรรมที่ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนมากขึ้น
3. จากที่ ไ ด้ท าํ การวิ จ ัย พบว่ า ควรเน้น กิ จ กรรมด้า นประสาทสั ม ผัส ที่ ใ ช้กิ จ กรรม
เคลื่อนไหวเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานและกระตุน้ ความสนใจเพิ่มขึ้น
4. จากที่ได้ทาํ การวิจยั พบว่าในการทําแบบฝึ กหัดเมื่อผูเ้ รี ยนไม่มีสมาธิ ในการจดจ่อ
ผูว้ ิจยั ควรมีการดึงความสนใจโดยการกระตุน้ เตือน และควรทวนโจทย์คาํ ถามซํ้าอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมี การนํากิ จกรรมด้านประสาทสัมผัสไปใช้ใ นวิชาคณิ ตศาสตร์ หัว ข้ออื่ น ๆ
สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาต่อไป
2. ควรมีการนํากิจกรรมด้านประสาทสัมผัสไปใช้กบั ทักษะวิชาการ เช่น วิชาภาษาไทย
สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาต่อไป
3. ควรจัดให้มีการทํากิจกรรมประสาทสัมผัสควบคู่กบั การใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อการ
สอนในวิชาคณิ ตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
- รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ผลการประเมินค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาโดยหาจากดัชนี ความสอดคล้องของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ผลการประเมิ น ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยหาจากดัชนี ค วามสอดคล้อ งของ
แบบทดสอบการอ่านจานวนและรู ้ค่าจานวน (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. อาจารย์ พศิ มัย สุ ขเกิด
ประสบการณ์การสอน
สถานที่ทาํ งาน

2. อาจารย์ สัณห์ สิษฐ์ มรรคธรรมกุล
ประสบการณ์การสอน
สถานที่ทาํ งาน

3. อาจารย์ วุฒิชัย ใจนะภา
ประสบการณ์การสอน
สถานที่ทาํ งาน

เชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา
ศูนย์การเรี ยนรู ้พิเศษประภาคารปั ญญา จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร

เชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา ระดับเตรี ยมความพร้อม
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่ วนกลาง สาขาธนบุรี
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

เชี่ยวชาญในการสอนเด็กพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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คะแนนทีไ่ ด้ จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่ านทีต่ รวจสอบดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถในการอ่านจํานวนและรู้ค่าจํานวน
ของเด็กปฐมวัยทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา

ข้ อ

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

R IOC

ผลการ
ประเมิน

1

แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนเหมาะสม

0

+1

+1

0.66

ใช้ได้

2

การเขียนวัตถุประสงค์แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้มีความสอดคล้องเหมาะสม

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

3

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

4

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถทําให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไว้ได้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

5

ขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้มี
ความเหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน

0

+1

+1

0.66

ใช้ได้

6

ขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เป็ นไปตามลําดับขั้นอย่างเหมาะสม

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

7

ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

8

จํานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
เพียงพอที่ช่วยจะให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้
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ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

รายการประเมิน

9

จํานวนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
ความเหมาะสมและครอบคลุมต่อการ
พัฒนาความสามารถในการรู ้และอ่านค่า
จํานวน

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

สื่ อที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
10 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

สื่ อที่ใช้ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
11
ความสามารถในการรู ้และอ่านค่า
จํานวน

0

+1

+1

0.66

ใช้ได้

แบบฝึ กหัดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มี
ความสอดคล้องเหมาะสม

+1

+1

0

0.66

ใช้ได้

12

R IOC

ผลการ
ประเมิน

ข้ อ
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คะแนนทีไ่ ด้ จากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่ านทีต่ รวจสอบดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ของแบบทดสอบการอ่ านจํานวนและรู้ค่าจํานวนของเด็กปฐมวัยทีม่ ีความบกพร่ องทางสติปัญญา

ข้ อ

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

R IOC

ผลการ
ประเมิน

1

แบบทดสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน
เหมาะสม

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

2

แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่กาํ หนดไว้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

3

แบบทดสอบมีคาํ ชี้แจงที่ชดั เจน
เหมาะสม

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

4

แบบทดสอบสามารถวัดความสามารถ
ในการรู ้และอ่านค่าจํานวนได้

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

5

แบบทดสอบมีความยาก ง่าย เหมาะสม
กับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทาง
สติปัญญา

0

+1

+1

0.66

ใช้ได้

6

แบบทดสอบมีจาํ นวนข้อเหมาะสมและ
เพียงพอที่จะใช้วดั ความสามารถของ
นักเรี ยนได้

0

+1

+1

0.66

ใช้ได้

7

ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบมีความ
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับนักเรี ยน

0

+1

+1

0.66

ใช้ได้

8

การจัดพิมพ์แบบทดสอบมีขนาดรู ปภาพ
และตัวเลขเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

+1

+1

+1

1

ใช้ได้

ภาคผนวก ข
ตัวอย่าง แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ชุดที่ 1 กิจกรรมนิ้วมหัศจรรย์
ชุดที่ 2 กิจกรรมลัน่ เสี ยงกลอง
ชุดที่ 3 กิจกรรมลองนับดู
ชุดที่ 4 กิจกรรมสู่ เส้นชัย
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ชุ ดที่ 1 กิจกรรมนิว้ มหัศจรรย์

72
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการสอนที่ 1
ระดับชั้นปฐมวัย
เรื่ อง นิ้วมหัศจรรย์
เวลา 40 นาที
..........................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันของคนเราจาเป็ นจะต้องพบเห็นสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกอยูเ่ สมอ เช่น
การดูเวลา การโดยสารรถประจาทางสายต่างๆ การใช้เงินเหรี ยญและธนบัตร เป็ นต้น ดังนั้นการ
เรี ยนรู้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและการเรี ยนรู ้ค่าจานวนของสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการดารงชีวิตประจาวัน
สาระการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกเลข 1, 2 และ3
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนนี้จบลงแล้ว นักเรี ยนสามารถ
ระบุสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิก 1, 2 และ 3 ที่ครู กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ครู กล่าวทักทายนักเรี ยน จากนั้นเปิ ดเพลงเกี่ยวกับตัวเลขให้นกั เรี ยนฟังพร้อมทั้งให้นกั เรี ยน
เต้นหรื อแสดงท่าทางประกอบเพลงตามจังหวะ
ขั้นสอน
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูตวั เลขฮินดูอารบิกตัวเลข 1 บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นครู กดปุ่ ม
เสี ยงที่ปรากฏอยูบ่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ขา้ งๆตัวเลขเพื่อให้นกั เรี ยนได้ยนิ เสี ยงตัวเลข หนึ่ง
2. ครู ให้นกั เรี ยนกดปุ่ มเสี ยงด้วยตนเอง เมื่อตัวเลข 1 ได้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ จานวน 5 ครั้ง

73
3.ครู ให้นกั เรี ยนดูตวั เลขฮินดูอารบิกตัวเลข 1 ซึ่งจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ งั
แบบที่เขียนได้ถูกต้องและไม่ถูกต้อง จากนั้นให้นกั เรี ยนเลือกโดยใช้นิ้วชี้สมั ผัสลงบนตัวเลข 1 ที่
เขียนถูกต้อง
4. ครู ดาํ เนินการตามลําดับขั้นตอนที่ 1 – 3 ตามเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็ นตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลข 2 และ 3 ตามลําดับจนครบทั้ง 3 ตัว
ขั้นสรุ ป
ครู เปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงตัวเลขฮินดูอารบิก 1-3 ให้นกั เรี ยนดู จากนั้นครู กาํ หนด
ตัวเลขที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนฟัง แล้วให้นกั เรี ยนเลือกตัวเลขที่ครู กาํ หนดโดยใช้นิ้วชี้สมั ผัสลงบน
ตัวเลขฮินดูอารบิกให้ถูกต้อง
ขั้นวัดและประเมินผล
ครู ให้นกั เรี ยนเลือกตัวเลขฮินดูอารบิก 1- 3 ตามคําสัง่ ของครู ให้ถูกต้องโดยให้ทาํ
เครื่ องหมายวงกลมล้อมรอบบนตัวเลขฮินดูอารบิกในแผ่นกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่ครู
กําหนดให้
สื่ อการเรียนรู้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
2. เพลงตัวเลข
3. แบบทดสอบตัวเลขฮินดูอารบิก 1-3
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แบบฝึ กหัดที่ 1
ตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2, 3
คาสั่ ง จงวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิกตามคาบอกของครู ให้ถูกต้อง
ข้อ 1 ครู บอกเลขฮินดูอารบิกตัวเลข 1 ให้นกั เรี ยนฟัง
ข้อ 2 ครู บอกเลขฮินดูอารบิกตัวเลข 2 ให้นกั เรี ยนฟัง
ข้อ 3 ครู บอกเลขฮินดูอารบิกตัวเลข 3 ให้นกั เรี ยนฟัง

75

76

77

78

ชุ ดที่ 2 กิจกรรมลั่นเสี ยงกลอง
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการสอนที่ 7
ระดับชั้นปฐมวัย
เรื่ อง ลัน่ เสี ยงกลอง
เวลา 40 นาที
..........................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันของคนเราจาเป็ นจะต้องพบเห็นสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกอยูเ่ สมอ เช่น
การดูเวลา การโดยสารรถประจาทางสายต่างๆ การใช้เงินเหรี ยญและธนบัตร เป็ นต้น ดังนั้นการ
เรี ยนรู้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและการเรี ยนรู ้ค่าจานวนของสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการดารงชีวิตประจาวัน
สาระการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและค่าจานวน 1, 2 และ 3
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนนี้จบลงแล้ว นักเรี ยนสามารถ
ระบุค่าจานวนของตัวเลขฮินดูอารบิก 1, 2 และ 3 ที่ครู กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ครู กล่าวทักทายนักเรี ยน จากนั้นครู พานักเรี ยนร้องเพลงเกี่ยวกับตัวเลขพร้อมให้นกั เรี ยนตี
กล้องร่ วมด้วย
ขั้นสอน
1. ครู ชูบตั รตัวเลขฮินดูอารบิกเลข 1 ให้นกั เรี ยนดู จากนั้นครู ตีกลองหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งออก
เสี ยงนับให้นกั เรี ยนฟังขณะตี
2. ครู ชูบตั รตัวเลขฮินดูอารบิกเลข 1 ให้นกั เรี ยนดูจากนั้นให้นกั เรี ยนตีกลองหนึ่งครั้งตรง
ตามจานวนบัตรที่ครู ชูโดยให้นกั เรี ยนทาซ้ าถึง 5 ครั้ง
3. ครู ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนที่ 1 – 2 ตามเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็ นบัตรตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลข 2 และ 3 ตามลาดับจนครบทั้ง 3 ตัว
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ขั้นสรุ ป
ครู ชูบตั รตัวเลขให้นกั เรี ยนดูทีละตัว 1-3 แล้วให้นกั เรี ยนตีกลองตามจํานวนบัตรตัวเลขที่ครู
ชูให้ดูให้ถูกต้อง
ขั้นวัดและประเมินผล
ครู กาํ หนดภาพที่มีรูปแสดงถึงจํานวนตั้งแต่1, 2, 3 ทีละจํานวนในกระดาษที่เป็ นโจทย์
ปัญหา แล้วให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมายวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิก ให้ตรงกับจํานวนรู ปที่อยู่
ในภาพที่นกั เรี ยนนับได้ให้ถูกต้อง
สื่ อการเรียนรู้
1. กลอง
2. เพลงตัวเลข
3. บัตรตัวเลข
4. แบบทดสอบรู ้ค่าจํานวน 1-3

81
แบบฝึ กหัดที่ 7
ค่ าจานวน 1, 2, 3
คาสั่ ง จงวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิกให้ตรงกับจานวนรู ปที่อยูใ่ นภาพให้ถูกต้อง
ข้อ 1 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 1 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 2 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 2 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 3 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 3 รู ป ให้นกั เรี ยน
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ชุ ดที่ 3 กิจกรรมลองนับดู

86
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการสอนที่ 13
ระดับชั้นปฐมวัย
เรื่ อง ลองนับดู
เวลา 40 นาที
..........................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันของคนเราจาเป็ นจะต้องพบเห็นสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกอยูเ่ สมอ เช่น
การดูเวลา การโดยสารรถประจาทางสายต่างๆ การใช้เงินเหรี ยญและธนบัตร เป็ นต้น ดังนั้นการ
เรี ยนรู ้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและการเรี ยนรู ้ค่าจานวนของสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการดารงชีวิตประจาวัน
สาระการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและ ค่าจานวน 1-9
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนนี้จบลงแล้ว นักเรี ยนสามารถ
ระบุค่าจานวนของตัวเลขฮินดูอารบิก 1-9 ที่ครู กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ครู กล่าวทักทายนักเรี ยน จากนั้นครู พานักเรี ยนร้องเพลงเกี่ยวกับตัวเลขพร้อมให้นกั เรี ยนทา
ท่าทางประกอบตามเนื้อเพลง
ขั้นสอน
1. ครู ชูบตั รตัวเลขฮินดูอารบิกเลข 1 ให้นกั เรี ยนดู
2. ครู บอกให้นกั เรี ยนหยิบสิ่ งของที่อยูบ่ นโต๊ะ แล้วนามาใส่ ตะกร้าที่ครู วางไว้ดา้ นหน้าให้
เท่ากับจานวนบัตรตัวเลข 1 ที่ครู ชูข้ ึนมา
3. ครู ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนที่ 1 – 2 ตามเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็ นบัตรตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลข2-9 ตามลาดับ จนครบทั้ง 9 ตัว

87
ขั้นสรุ ป
ครู ชูบตั รตัวเลขให้นกั เรี ยนดูทีละตัวตั้งแต่เลข1-9 ตามลาดับ แล้วให้นกั เรี ยนหยิบสิ่ งของ
ตามจานวนบัตรตัวเลขที่ครู ชูให้ดูโดยนาไปใส่ ในตะกร้าที่ครู เตรี ยมไว้ให้ถูกต้อง
ขั้นวัดและประเมินผล
ครู กาหนดภาพที่มีรูปแสดงถึงจานวนตัวเลขตั้งแต่ 1-9 ทีละจานวนในกระดาษที่เป็ นโจทย์
ปัญหาแล้วให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิก ให้ตรงกับจานวนรู ปที่อยู่
ในภาพที่นกั เรี ยนนับได้ให้ถูกต้อง
สื่ อการเรี ยนรู้
1. อุปกรณ์ สิ่ งของต่างๆ ได้แก่ ลูกบอล ตุก๊ ตาสัตว์ บล็อกไม้ ลูกแก้ว ห่วงหลายสี
2. เพลงตัวเลข
3. บัตรตัวเลข
4. แบบทดสอบรู ้ค่าจานวน 1-9

88
แบบฝึ กหัดที่ 13
ค่ าจานวน 1-9
คาสั่ ง จงวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิกให้ตรงกับจานวนรู ปที่อยูใ่ นภาพให้ถูกต้อง
ข้อ 1 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 1 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 2 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 2 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 3 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 3 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 4 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 4 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 5 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 5 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 6 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 6 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 7 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 7 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 8 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 8 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 9 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 9 รู ป ให้นกั เรี ยน
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ชุ ดที่ 4 กิจกรรมสู่ เส้ นชั ย

99
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการสอนที่ 15
ระดับชั้นปฐมวัย
เรื่ อง สู่ เส้นชัย
เวลา 40 นาที
..........................................................................................................................................................
สาระสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันของคนเราจาเป็ นจะต้องพบเห็นสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกอยูเ่ สมอ เช่น
การดูเวลา การโดยสารรถประจาทางสายต่างๆ การใช้เงินเหรี ยญและธนบัตร เป็ นต้น ดังนั้นการ
เรี ยนรู ้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและการเรี ยนรู ้ค่าจานวนของสัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกจึงมี
ความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการดารงชีวิตประจาวัน
สาระการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้สัญลักษณ์ตวั เลขฮินดูอารบิกและ ค่าจานวน 1-9
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนนี้จบลงแล้ว นักเรี ยนสามารถ
ระบุค่าจานวนของตัวเลขฮินดูอารบิก 1-9 ที่ครู กาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
ครู กล่าวทักทายนักเรี ยน จากนั้นครู พานักเรี ยนร้องเพลงเกี่ยวกับตัวเลขพร้อมให้นกั เรี ยนทา
ท่าทางประกอบตามเนื้อเพลง
ขั้นสอน
1. ครู หยิบบัตรภาพที่มีรูปแสดงถึงจานวน 1 รู ป ขึ้นมาให้นกั เรี ยนดู
2. ครู ให้นกั เรี ยนนับรู ปจากบัตรภาพที่ครู หยิบให้ดูวา่ มีจานวนรู ปเป็ นเท่าใด จากนั้นจึงให้
นักเรี ยนเดินไปหยุดยืนอยูใ่ นช่องตัวเลขที่ตรงกับจานวนรู ปที่นกั เรี ยนนับได้
3. ครู ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนที่ 1 – 2 ตามเดิมแต่ครู จะเปลี่ยนบัตรภาพที่มีรูปที่แสดง
ถึงจานวนตัวเลขตั้งแต่ 2-9 รู ป ตามลาดับ จนครบทั้ง 9 ตัว

100
ขั้นสรุ ป
ครู ชูบตั รภาพที่มีรูปแสดงถึงจานวนตัวเลข 1-9 รู ปให้นกั เรี ยนดูทีละตัวแล้วให้นกั เรี ยนเดิน
ไปหยุดยืนอยูใ่ นช่องตัวเลขที่ตรงกับจานวนรู ปที่นกั เรี ยนนับได้ให้ถูกต้อง
ขั้นวัดและประเมินผล
ครู กาหนดภาพที่มีรูปแสดงถึงจานวนตัวเลขตั้งแต่ 1-9 ทีละจานวนในกระดาษที่เป็ นโจทย์
ปั ญหา แล้วให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิก ให้ตรงกับจานวนรู ปที่อยู่
ในภาพที่นกั เรี ยนนับได้ให้ถูกต้อง
สื่ อการเรี ยนรู้
1. ตารางตัวเลข
2. เพลงตัวเลข
3. บัตรภาพที่มีรูปแสดงถึงจานวน
4. แบบทดสอบรู ้ค่าจานวน 1-9
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แบบฝึ กหัดที่ 15
ค่ าจานวน 1-9
คาสั่ ง จงวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิกให้ตรงกับจานวนรู ปที่อยูใ่ นภาพให้ถูกต้อง
ข้อ 1 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 1 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 2 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 2 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 3 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 3 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 4 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 4 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 5 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 5 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 6 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 6 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 7 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 7 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 8 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 8 รู ป ให้นกั เรี ยน
ข้อ 9 ครู แจกกระดาษที่เป็ นโจทย์ปัญหาที่มีรูปแสดงถึงจานวน 9 รู ป ให้นกั เรี ยน

ภาคผนวก ค
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจานวนและรู้ค่าจานวน
ก่อนและหลังการทดลอง

103

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่องการอ่านจานวน
ชื่อนักเรี ยน……………………………………………………………..…ชั้น....................................
ผูป้ ระเมิน........................................................................................วันที่ประเมิน................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิกแต่ละตัวที่เขียนถูกต้อง
2. เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ 30 นาที
3. ข้อสอบมีจานวน 9 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
4. เกณฑ์การให้คะแนน
วงกลมคาตอบได้ถูกต้อง

ให้

1

คะแนน

วงกลมคาตอบไม่ถูกต้อง

ให้

0

คะแนน
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113

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่องการรู้ ค่าจานวน
ชื่อนักเรี ยน……………………………………………………………..…ชั้น....................................
ผูป้ ระเมิน.........................................................................................วันที่ประเมิน...............................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายวงกลมล้อมรอบตัวเลขฮินดูอารบิก ให้ตรงกับจานวนรู ปที่อยู่
ในภาพที่กาหนดให้
2. เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ 30 นาที
3. ข้อสอบมีจานวน 9 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
4. เกณฑ์การให้คะแนน
วงกลมคาตอบได้ถูกต้อง

ให้

1

คะแนน

วงกลมคาตอบไม่ถูกต้อง

ให้

0

คะแนน
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ภาคผนวก ง
หนังสื อขอความยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั สาหรับผูป้ กครอง

124

หนังสือยินยอมให้ เป็ นตัวอย่ างในการวิจัย

ข้ าพเจ้ า..............................................................เป็ นผู้ปกครองของ เด็กหญิงกันยารัตน์
มณี โชติ ซึ่งเป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ เตรี ยมความพร้ อม กาลังศึกษาอยู่ที่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ยินยอมที่จะให้ เด็กหญิงกันยารัตน์ มณีโชติ ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของข้ าพเจ้ าเป็ นตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั เรื่ อง การใช้ กิจกรรมด้ านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้และอ่านค่าจานวน
ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของผู้วิจยั นางสาวปั ญญานันท์ ศรี นชุ ศาสตร์ ซึ่ง
กาลังดาเนินการทดลองเพื่อเก็บข้ อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยข้ าพเจ้ าได้ รับทราบวัตถุประสงค์
และรู ปแบบการดาเนินการทดลองในครัง้ นี ้โดยละเอียดแล้ ว และเห็นว่างานวิจัยดังกล่าวจะช่วย
สร้ างเสริมความสามารถการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กหญิงกันยารัตน์ มณีโชติ ได้ เป็ นอย่างดี
จึงได้ ลงนามยินยอมการเข้ าร่วมเป็ นตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้ปกครองของตัวอย่างที่ศกึ ษา

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ผู้วิจยั

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
พยาน

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
พยาน
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หนังสือยินยอมให้ เป็ นตัวอย่ างในการวิจัย

ข้ าพเจ้ า..............................................................เป็ นผู้ปกครองของ เด็กหญิงนภัสวรรณ
สุวรรณ ซึ่งเป็ นนักเรี ยนระดับชัน้ เตรี ยมความพร้ อม กาลังศึกษาอยู่ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ยินยอมที่จะให้ เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณ ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของข้ าพเจ้ าเป็ นตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั เรื่ อง การใช้ กิจกรรมด้ านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้และอ่านค่าจานวน
ของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของผู้วิจยั นางสาวปั ญญานันท์ ศรี นชุ ศาสตร์ ซึ่ง
กาลังดาเนินการทดลองเพื่อเก็บข้ อมูลในการวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยข้ าพเจ้ าได้ รับทราบวัตถุประสงค์
และรู ปแบบการดาเนินการทดลองในครัง้ นี ้โดยละเอียดแล้ ว และเห็นว่างานวิจัยดังกล่าวจะช่วย
สร้ างเสริมความสามารถการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณ ได้ เป็ นอย่างดี
จึงได้ ลงนามยินยอมการเข้ าร่วมเป็ นตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ผู้ปกครองของตัวอย่างที่ศกึ ษา

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ผู้วิจยั

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
พยาน

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
พยาน
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยูป่ ัจจุบนั
สถานที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2558

นางสาวปั ญญานันท์ ศรี นุชศาสตร์
338/1 ถนนราชนิกลู ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
30000
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

สําเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนมารี ยว์ ิทยา
จังหวัดนครราชสี มา
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

