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  การวิจัยครั้งนีมี้จุดประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10  ของเด็ก 
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรยีนได จากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณการ
ประกอบอาหาร  และเปรียบเทียบความสามารถดังกลาวในชวงเวลากอนและหลังการสอน  โดย
วิธีการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดและไมมีความพิการซ้ําซอน  ที่มีอายุระหวาง 6 – 12 ป  
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ชั้นพิเศษ  ภาคเรยีนที่  2  ปการศึกษา  2548  โรงเรียน
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– 10  กลุมตัวอยางไดรับการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  ดําเนินการสอนเปนเวลา 5 
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เปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนและหลังการทดลอง  ดวยวธิีของ  The  Wilcoxon  Matched - 
Pairs   
Signed – Ranks  Test 
  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเรียนไดหลังจากการจัดประสบการณของการประกอบอาหารอยูในระดับสูง 
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  The purpose of this study were to investigate the counting ability (1-10) of 
children with mild mental retardation using  cooking experience and to compare the 
counting ability of those children before and after using cooking experiences. 
  The sample of this study consisted of eight children with mild mental retadation, 
age 6-12 years old attending  Prathom Suksa I , Bangbua Elementary School in the  
Second semester in the 2005 academic year . The cooking experience was provided for 
the sample for 20 sessions, each session took 40 - 50 minutes, for 5 weeks. 
  The instruments were the teaching plans using cooking experience and the 
counting ability (1-10) test. The data were analyzed using Median, Interquartile Range 
and the Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test. 
  The results were as follows: 
 1.  The counting ability of children with mild mental retardation after using the 
cooking experience was in good level. 
 2.  The counting ability of children with mild mental retardation after using the 
cooking experience was significantly higher than that before using the cooking 
experience. 
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ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งมาโดยตลอดจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลลุวงไปดวยดี  
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แผนการทดลองที่ใชในการทําวิจัย  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรยีนบางบวั  อาจารยสุจิตรา  
สุขเกษม  และคณาจารยทกุทานที่ไดใหความสะดวกในการทดลองสอน  และขอขอบใจนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ชั้นพิเศษ ปการศกึษา  2548  ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการทําวจัิย
ครั้งนี้ 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบชูาพระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดถายทอดความรูตางๆ แกผูวิจัย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่
ชวยใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทที่  1
บทนํา

ภูมิหลัง
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4  มาตรา 22 

และ 24  ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู  ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กลาวคือ  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  การเผชญิสถานการณ  และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรูตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม
ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  ผูสอนเปนผูจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
และอํานวยความสะดวก  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา
และทุกสถานที่  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ) ดังน้ันรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาจําเปนตองจัดการปฏิรูปการศึกษาใหมในทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการศึกษาในเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ตองมุงใหเด็ก
ชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญในการเรียนมากวิชาหนึ่ง เปนวิชาทักษะที่ชวย
ใหเด็กไดใชความคิดอยางเปนระบบคิดอยางมีเหตุผลอันกอใหเกิดประโยชนในการนําไปใชแก
ปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศรีสุดา  คัมภีรภัทร. 2534 : 1) นอกจากนี้
คณิตศาสตรชวยใหผูเรียนรูจักคิด  รูจักแกปญหา  และมีเหตุผล สามารถใชเหตุผลในการแสดง
ความคิดอยางเปนระบบชัดเจน และรัดกุมซ่ึงนํามาเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูประสบการณอ่ืนๆ
ตอไป คณิตศาสตรจึงเปนวิชาจําเปนที่ตองปลูกฝงตั้งแตระดับประถมศึกษา เพ่ือใหประชาชน
ของประเทศมีคุณภาพ (บุญทัน  อยูชมบุญ. 2529)
 สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา การพัฒนาความสามารถดานพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรเปนเรื่องที่กระทําไดยาก  เน่ืองจากเด็กกลุมน้ีแตละคนมีความแตกตางกัน  
ทั้งสภาพรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม  และสติปญญาเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กปกติทั่วไปในวัย
เดียวกัน ทําใหวุฒิภาวะลาชาโดยเฉพาะทางการเรียนเน่ืองจากมีปญหาในดานการจํา ความจํา  
การรับรู  การถายโยงความรูและมีชวงความสนใจสั้น  (ผดุง  อารยะวิญู.  2542 : 45)
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จากขอจํากัดในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของเด็กที่ทีความบกพรองทางสติปญญา
ที่มีความสนใจสั้น  มีปญหาในการจํา จําตัวเลขไมได  การนับเลขตกๆ หลนๆ  การนับจํานวน
ไมตรงกับตัวเลข  รูจักคาของตัวเลขไดนอย  มีความเขาใจนอย แกโจทยปญหาที่ซับซอนไมได 
(ดารณี  ธนะภูมิ. 2535 : 142) ดังน้ันการเตรียมความพรอมขั้นพ้ืนฐานเรื่องการนับจํานวนให
แก เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากเรื่องของ
ตัวเลขและการนับจํานวน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันมากที่สุด
 ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองจํานวนสามารถสอนไดหลายวิธี ดังที่มีผูวิจัยไดใช
เกมประกอบการสอน  ทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น (วิทิตา  บุญฤทธิ์. 2540 : 47)  และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอน
คณิตศาสตร  เรื่อง จํานวน  ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได  ผล
ปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนดวยชุดการสอนสูงขึ้นอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ  (สุธากร  ประวาลปทม. 2540 : 49) ดังน้ันการสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
จํานวนจึงตองคํานงึถึงความเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการและลักษณะการเรียนรูของ
นักเรียน ควรมีสื่อ รูปแบบ และวิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม ซ่ึงจะชวยเสริมการเรียนรู  
และการรับรูของนักเรียน ทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
 การสอนคณิตศาสตรใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ถือวาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญมาก คณิตศาสตรชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถนําความรูไป
ใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได  วิธีการสอนของครูจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหเด็ก
เกิดการเรียนรูไดดี โดยเฉพาะการสอนโดยวิธีการใชประสบการณจริง  ซ่ึงหมายถึงการจัด
สภาพแวดลอมในการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ  ที่เด็กได
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองจากของจริงโดยการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  ในการเรียนรู เด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจริง  ไดสัมผัสกับสถานการณจริง  อันจะกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการในดาน
ตางๆ ดังน้ันในการสอนครูผูสอนควรเนนในเรื่องของการปฏิบัติ สอนใหเด็กเกิดการเรียนรู  
สามารถนําไปใชเพ่ือเปนประโยชนในการชวยเหลือตัวเองได  และสามารถประกอบอาชีพ
งายๆ  ไดโดยไมเปนภาระของสังคม  (วารี  ถิระจิตร.  2545 : 124)

การนําการสอนโดยการจัดประสบการณการประกอบอาหาร มาใชในวิชาคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวกับเรื่องของจํานวนและตัวเลข เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญา  เพราะเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองจากของจริง เปนวิธีการเรียนการสอนแบบ  “เรียนปนเลน“  โดยใชประสาท
สัมผัสทั้งหา  ในการเรียนรูคือ  การมองเห็น  การชิมรส  การดมกลิ่น  การสัมผัส  และการไดยิน  
นอกจากจะเด็กจะไดเรียนรูเรื่องจํานวนและตัวเลขแลว เด็กยังรูจักการทําอาหารอยางงายๆ  ซ่ึง
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จากงานวิจัยของ บุญประจักษ  วงษมงคล (2536 : 101)  
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ไดใหขอสังเกตวา  ขณะที่เด็กประกอบอาหารเด็กจะมีสวนรวมในทุกกิจกรรม เพราะเด็กเปนผูทํา
กิจกรรมเหลานั้นดวยตนเอง  ทําใหเด็กมีความมั่นใจสูงขึ้น  กลาแสดงออกมากขึ้นซึ่งจะมีผลตอ
การดํารงชีวิตประจําวัน เพราะเรื่องของการประกอบอาหารนั้นเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่คน
เราตองพบเห็นอยูทุกวัน เชนเรื่องของการนับเงินเพ่ือซ้ืออาหาร  การนับจํานวนสิ่งของตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ฯลฯ   ดังน้ัน การศึกษาวาประสิทธิภาพของการสอนเรื่องความ
สามารถในการนับจํานวน 1–10  จากการจัดประสบการณการประกอบอาหารจะมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑหรือไม ซ่ึงผลการวิจัยน้ีจะเปนแนวทางใหครูและผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอน กับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดมีความสามารถในการนับจํานวน 1–10  
จากการจัดประสบการณการประกอบอาหารตอไป

จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1–10  ของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเรียนได จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเรียนได  ระหวางกอนและหลังการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูและผูเกี่ยวของกับเด็กที่มีความบก

พรองทางสติปญญา สามารถนํากิจกรรมจากการจัดประสบการณการประกอบอาหารไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตอไป

2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเรียนไดและเด็กพิเศษกลุมอ่ืน ๆ

 ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเรียนได  มีระดับเชาวปญญาระหวาง 50–70  และไมมีความพิการซ้ําซอน อายุระหวาง   
6-12 ป

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งน้ีคือ  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เรียนไดมีระดับเชาวปญญาระหวาง  50–70 และไมมีความพิการซ้ําซอน อายุระหวาง 6–12 ป  
ที่กําลังศึกษาอยูที่ โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ จํานวน 8 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดังน้ี
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1.2.1 ศึกษาขอมูลของจํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจาก
โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

1.2.2 คัดเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนที่มีอายุระหวาง 6-12 ป พบวามี   
นักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาระหวาง  50-70  และมีอายุระหวาง  6-12  ป จํานวน  8  คนพอดี

2. การจัดประสบการณการประกอบอาหาร  หมายถึง การจัดประสบการณที่เปด
โอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติทดลองประกอบอาหารดวยตนเองจากของจริง โดยใชประสาท
สัมผัสทั้งหา ไดแก ตาดู  หูฟง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นชิมรส  มือสัมผัส เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในเรื่อง  
การนับจํานวน  1 - 10  โดยลักษณะอาหารที่จัดใหกับเด็กไดทําการปฏิบัติน้ัน  เปนอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการ มีวิธีการปรุงงายๆเหมาะสมกับวัยสวนประกอบหาไดงายในทองถิ่น โดย
จัดทําแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูเรื่องความสามารถในการการนับจํานวน 1 – 10 จากการ
ประกอบอาหารซึ่งประกอบดวย จุดประสงค เน้ือหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน และวิธีการประเมินผล แบงออกไดเปน  3  ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม  ดังน้ี
 2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน

2.1.1 สนทนากับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติกิจกรรม
  2.1.2 ชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการปฏิบัติกิจกรรมวาเปนเรื่องของการสอน
เรื่องการนับจํานวน 1-10
 2.2 ขั้นสอน
  2.2.1 ครูอธิบายเรื่องของจํานวน 1–10 และติดบัตรตัวเลข 1-10 ใหนักเรียนดู  
ใหนักเรียนนับพรอมกัน
 2.2.2 ครูอธิบายและสอดแทรกการสอนเรื่องจํานวน คาของจํานวนเลข  และ
สัญลักษณแทนตัวเลขอารบิค 1–10 พรอมกับสาธิตการประกอบอาหารที่เกี่ยวของกับจํานวนเลข
ที่ใหนักเรียนไดนับจํานวนของวัตถุดิบในการประกอบอาหารแตละครั้ง
  2.2.3 ครูใหนักเรียนทําการปฏิบัติ โดยที่นักเรียนจะตองนับจํานวนชิ้นสวน
ของวัตถุดิบที่เกี่ยวของกับการประกอบอาหาร
  2.3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปผลที่ไดจากการประกอบ
อาหาร

3. ตัวแปรที่ศึกษา  คือ ความสามารถในการนับจํานวน 1-10

นิยามศัพทเฉพาะ
ความสามารถในการนับจํานวน  1-10 หมายถึง การรูคาของจํานวน 1-10 และความ

 สามารถในการรับรูสัญลักษณแทนตัวเลขอารบิค 1-10
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดประสบการณการประกอบอาหาร

ความสามารถในการนับ
จํานวน 1-10

1.  การรูคาของจํานวนเลข
1 -1 0

 2. การรับรูสัญลักษณแทน
ตัวเลขอารบิค  1–10

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน
    1.1  สนทนากับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการปฏิบัติกิจกรรม
    1.2  ชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการปฏิบัติกิจกรรม

วาเปนเรื่องของการสอนเรื่องการนับจํานวน
1-10

 2. ข้ันสอน
     2.1 ครูอธิบายเรื่องของจํานวน 1–10  และ

ติดบัตรตัวเลข  1-10 ใหนักเรียนดู ให
นักเรียนนับพรอมกัน

     2.2 ครูอธิบายและสอดแทรกการสอนเรื่อง
จํานวน คาของจํานวนเลข  และสัญลักษณ
แทนตัวเลขอารบิค 1–10 พรอมกับสาธิต
การประกอบอาหารที่เกี่ยวของกับจํานวน
เลขที่ใหนักเรียนไดนับจํานวนของวัตถุดิบใน
การประกอบอาหารแตละครั้ง

     2.3 ครูใหนักเรียนทําการปฏิบัติ โดยที่นักเรียน
จะตองนับจํานวนชิ้นสวนของวัตถุดิบที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาหาร

 3. ข้ันสรุป
     ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปผลที่ได
จากการประกอบอาหาร

สมมุติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการนับจํานวน 1–10  ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดหลังการจัดประสบการณของการประกอบอาหารอยูในระดับสูง
2.  ความสามารถในการนับจํานวน 1–10  ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดหลังการจัดประสบการณของการประกอบอาหารสูงขึ้น



บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

 การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญาระดับเรียนได จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร มีการศึกษาเอกสารและงานที่
เกี่ยวของ นําเสนอตามลําดับดังน้ี

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความบกพรองทางสิปญญา
 1.1 ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา

 1.2 ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
 1.3 สาเหตุของความบกพรองทางสติปญญา
 1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได

1.5 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
 1.6 หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
 1.7 เทคนิควิธีในการสงเสริมการเรียนรูเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
 1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร
 2.1 ความหมายของคณิตศาสตร

 2.2 จุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตร
 2.3 จุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
 2.4 ทฤษฎีที่ใชในการสอนคณิตศาสตร
 2.5 จิตวิทยาที่ใชในการสอนคณิตศาสตร
 2.6 หลักการสอนคณิตศาสตรเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
 2.7 หลักการสอนคณิตศาสตรเรื่องจํานวน

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณ
 3.1 ความหมายของการจัดประสบการณ
 3.2 หลักการจัดประสบการณ
 3.3 หลักการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร
 3.4 รูปแบบการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณ
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมองและประสาทสัมผัสทั้งหา

 4.1 สมอง



7

 4.2 ความหมายของประสาทสัมผัสทั้งหา
 4.3 การทํางานของประสาทสัมผัสทั้งหา
 4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสาทสัมผัสทั้งหา
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

 5.1 ความหมายของการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
 5.2 จุดมุงหมายของการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
 5.3 ขอเสนอแนะในการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
 5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความบกพรองทางสติปญญา
1.1 ความหมายของภาวะความบกพรองทางสติปญญา

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (Mental Retardation) ตามคํานิยามลาสุดของ
American Association of Mental Retardation (AAMR) ซ่ึงใชกันอยูอยางกวางขวางทั้ง วงการ
แพทย และการศึกษาใหเกิดทัศนคติที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

ภาวะบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะที่มีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวา
เกณฑเฉลี่ยรวมกับ ภาวะที่มีความจํากัดทางทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 
ทักษะ ไดแก ทักษะการสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน ทักษะการใช     
สาธารณสมบัติ การควบคุมตนเองสุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิต
ประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน ทั้งน้ีตองมีภาวะความบกพรองทางสติปญญาเกิดขึ้น
กอนอายุ 18 ป  (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2539 : 1 - 2 )

ภาวะบกพรองทางสติปญญาทางการแพทยนอกจาก หมายถึง ภาวะที่มีความจํากัด
อยางชัดเจนของการปฏิบัติตน (Functioning) ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือ คือมีความสามารถทาง  
สติปญญาต่ํากวาปกติ รวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 
ทักษะดังกลาวแลว ยังรวมถึงองคประกอบสําคัญอีก 3 ประการไดแก

1. ความสามารถ (Capabilities)
2. การปฏิบัติตน (Functioning)
3. สภาพแวดลอม (Environment)

 ดังน้ันภาวะบกพรองทางสติปญญาจะปรากฏเมื่อความจํากัดทางสติปญญา และการ
ปรับตัวมีผลกระทบตอ ความสามารถในการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับความตองการในชีวิต
ประจําวัน ตามสภาพแวดลอมของสังคมปกติ ซ่ึงควรไดรับการชวยเหลือฟนฟูสงเสริมพัฒนาการ 
เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูได (ชวาลา  เธียรธนู;  และกัลยา  สูตะบุตร.  2539 : 1 - 2)
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ความหมาย AAMD ( American Association on Mental Deficiency ) ภาวะความ
บกพรองทางสติปญญาหมายถึง ระดับสติปญญาที่ดอย หรือต่ํากวาปกติ (คือระดับสติปญญาที่
ต่ํากวา 70) เน่ืองจากพัฒนาการของสมองหรือจิตใจหยุดชะงักเจริญเติบโตไมเต็มที่ ทําใหมี
ความสามารถจํากัดทางดานการเรียน ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมและมีการเจริญเติบโต   
ไมสมวัย (ศรียา นิยมธรรม. 2540 : 23)

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได (Educable Mentally Retarded) 
คือเด็กที่มีระดับสติปญญา 50–70 วัดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน มีสติปญญาและความเฉลียว
ฉลาดไมเทาเทียมกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน และมีพฤติกรรมทางสังคมไมเทาเทียมกับเด็กปกติ
ในวัยเดียวกัน และมีพฤติกรรมทางสังคมไมเหมาะสมกับวัย (ผดุง อารยะวิญู. 2542 : 42)
 สรุปไดวา ภาวะความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ภาวะที่มีพัฒนาการของสมอง
จํากัดและมีความสามารถทางสติปญญาต่ํากวาเกณฑปกติ ปรากฏรวมกับมีความจํากัดทางดาน
ทักษะดานการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะ หรือมากกวาซึ่งสงผลใหเกิดความลาชา ในการพัฒนา
ดานอ่ืน ๆ ตามมา คือ ดานรางกาย สติปญญา สังคม อารมณ ภาษา ทั้นน้ีภาวะบกพรองทาง
สติปญญา ตองเกิดขึ้นกอนอายุ 18 ป

1.2 ระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
 AAMR (American Association on Mental Retardation) แบงระดับความรุนแรงของ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตามความหมายใหมที่บัญญัติขึ้น โดยแบงระดับความ    
รุนแรงตามลักษณะของความตองการการชวยเหลือและรูปแบบของการใหความชวยเหลือ โดย
พิจารณาจากความตองการเกี่ยวกับการบริการชวยเหลือ โดยพิจารณาจากความตองการเกี่ยวกับ
การบริการชวยเหลือของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ประเมิน แบงเปน 4 ระดับ คือ
 1. ตองการความชวยเหลือเปนครั้งคราว (Intermittent)
 2. ตองการความชวยเหลือตามระยะเวลาที่กําหนด (Limited)
 3. ตองการความชวยเหลือติดตอกันตลอดไป (Extensive)
 4. ตองการความชวยเหลือในทุกๆดานอยางทั่วถึงและตองการมากที่สุด (Pervasive)

American Phychiatric Association แบงระดับความรุนแรงของภาวะความบกพรอง
ทางสติปญญา เปน 4 ระดับ ตามระดับเชาวนปญญา คือ
 1. ภาวะความบกพรองทางสตปิญญาระดับนอย (Mild Mental Retardation) มีระดับ
เชาวนปญญา 50–55 ถึง 70
 2. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation)
มีระดับเชาวนปญญา 35–40 ถึง 50–55
 3. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation) มี
ระดับเชาวนปญญาต่ํากวา 20–25 ถึง 35-40
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 4. ภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Mental 
Retardation) มีระดับเชาวนปญญาต่ํากวา 20–25
 ความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญา นอกจากสังเกตที่ระดับเชาวน
ปญญาแลวยังสามารถสังเกตที่รูปแบบของการใหความชวยเหลือไดอีกดวย ขึ้นอยูกับพฤติกรรม
ของการปรับตัว และความสามารถในการอยูรวมกันในสังคมของเด็กที่มีความบกพรองทาง    
สติปญญา (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2540 : 3 – 4)
 สรุปไดวาระดับความรุนแรงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สามารถแบงตาม
ลักษณะความตองการการชวยเหลือและรูปแบบของการใหความชวยเหลือ ตั้งแตมีความบกพรอง
ระดับนอยจนถึงมีความบกพรองระดับรุนแรงมาก เพ่ือจะไดจัดการฝกและการชวยเหลือให
เหมาะสม

1.3 สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญา (ศรีสวัสดิ์ นวมจะโปะ. 2542 : 38; 

อางอิงจาก Ashman, & Elkins. 1990) มีสาเหตุดังตอไปน้ี
1. สาเหตุจากสภาพแวดลอมทางครอบครัว สาเหตุน้ีมีองคประกอบสองสวนที่นา

พิจารณาคือ องคประกอบของครอบครัวเอง และองคประกอบจากสิ่งแวดลอมภายนอก แมจะ
สรุปไมไดวาสวนใดมีอิทธิพลมากนอยเพียงใดและในสวนใดบาง แตจากการทําวิจัยอยางตอเน่ือง 
พบวา องคประกอบสองสวนนี้มีความสําคัญตอเด็กไมยิ่งหยอนกวากันสภาพแวดลอมในที่น้ี 
หมายถึงสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงสาเหตุอาจมาจาก
 1.1 ขาดการกระตุนทางดานจิตใจและสังคม เน่ืองมาจากครอบครัวมีฐานะยากจน 
ขาดการศึกษา พอแมทําใหลูกที่เกิดมาขาดโอกาสที่ดีในการพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม
 1.2 ขาดการกระตุนดานสัมผัสการรับรูตั้งแตเล็ก เน่ืองมาจากความบกพรองทาง
ดานรางกาย หรือดานประสาทสัมผัส เชน หูหนวก ตาบอด หรือพิการอยางใดอยางหนึ่ง 
ประกอบกับพอแมขาดการเอาใจใสดูแล ทําใหเด็กไมไดรับการกระตุนพัฒนาการที่ดีพอ

2. สาเหตุจากองคประกอบทางกรรมพันธุ มีหลายประเภทคือ
 2.1 ดาวน ซินโดรม (Down Syndrome) เกิดจากโครโมโซมมีจํานวนผิดปกติ ใน
ตําแหนงคูที่ 21 หรือที่เรียกวากลุม G1 โดยมีโครโมโซมเกินมาหนึ่งแหง ซ่ึงคนปกติจะมี
โครโมโซม จํานวน 22 คู หรือ 44 ขาง และมีสวนควบคุมเกี่ยวกับเพศอีก 1 คู รวมเปน 23 คู แต
เด็กดาวน ซินโดรมจะมี 47 ขาง โดยปกติโครโมโซมจะเรียงตัวกันเปนกลุมและจับกันเปนคูๆ แต
เด็กดาวน ซินโดรมนั้น ตรงคูที่ 21 มีโครโมโซมเปน 3 ขาง ซ่ึงเกินมาอยู 1 ขาง ลักษณะเชนนี้จะ
พบประมาณ 1 ใน 600 ของอัตราการเกิด
 2.2 PKU : Phenylketonuria เกิดจากการขาดเอ็นไซมชนิดหนึ่งที่ทําหนาที่
เปลี่ยนกรดอะมิโนตัวหน่ึง คือ Phenylamine ใหเปน Tyrosine และ Melamin หรือสีของรางกาย
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ทําใหมีสารสีที่ผิวหนัง ตา และผม นอยกวาปกติ เด็กพวกนี้มีสีผมจางกวาปกติ มักมีผื่นตามผิว
หนัง และมีผิวหนังอักเสบรวมดวย
 2.3 Hypothyroidism คือ ตอมไรทอผิดปกติ หรือไมสามารถสังเคราะหฮอรโมน
ธัยรอยดได ทําใหรางกายชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น ผอมทั้งตัว จมูกเปนแผล ริมฝปาก
หนา ลิ้นใหญจุกปาก ริมฝปากแหง ทองโต ผวิซีด ชีพจรเตนชา มีอาการทางประสาท เชน เดิน
เปะปะ กลามเนื้อเปลี้ย มีอาการเกร็ง และมือสั่น

3. สาเหตุจากสมองถูกทําลาย ไดแก
 3.1 การติดเชื้อ อาจเกิดขึ้นขณะเด็กอยูในครรภ หรือหลังคลอด เม่ืออยูในวัย
ทารก หรือวัยเด็กเล็กก็ได เชน เปนไขหวัดเยอรมัน ซิฟลิส เชื้อเหลานี้เม่ือเปนกับมารดาแลวจะ
ติดตอไปยังทารกโดยตรง และทําลายสมองของทารกได เชื้อที่สามารถทําลายสมองอีกสองตัว
คือ โรคติดเชื้อในสมอง (Meningitis) และโรคติดเชื้อในเยื่อหุมสมอง (Encephalitis) ซ่ึงอาจทําให
สมองพิการ หรือพิการในภายหลังได
 3.2 สภาพแวดลอมที่เปนภัย ไดแก การถูกทุบตีที่ศีรษะหรือประสบอุบัติเหตุที่
ศีรษะอยางรุนแรง การไดรับสารพิษตางๆ เขาทางรางกายของมารดา หรือของเด็กโดยตรง เชน 
ยาเสพติดทุกชนิด สารตะกั่ว ยาบางชนิดที่รับประทานเปนเวลานาน การฉายรังสีกับมารดาที่มี
ครรภอยางไมถูกตอง การขาดสารอาหารตั้งแตทารกอยูในครรภ การคลอดกอนกําหนด หรือการ
คลอดหลังกําหนด การขาดออกซิเจนเปนเวลานาน
 วารี ถิระจิตร (2545 : 115–116) กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทาง      
สติปญญา ดังน้ีคือ
 1. กอนคลอดขณะที่อยูในครรภ อาจเกิดความพิการแกเด็กไดตั้งแตการปฏิสนธิ จน
กระทั่งถึงระยะเวลาคลอด ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน กินยาแกแพทอง กินยาผิด 
การทําแทง การรับประทานอาหารไมถูกสวน หรือการขาดอาหาร การเจ็บปวยดวยโรคบางชนิด
เชน โรคหัดเยอรมัน หรือการไดรับอุบัติเหตุตางๆ ตลอดจนการใชสิ่งเสพติด เชน บุหร่ี สุรา    
ยาเสพติด หรือมารดาไดรับสิ่งกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง อาจมีผลทําใหทารกในครรภเกิดความ
พิการได
 2. ขณะที่คลอดหรือระหวางทําการคลอด เด็กทารกอาจพิการจากสาเหตุอุบัติเหตุจาก
การใชเครื่องมือในการคลอด การคลอดที่ไมถูกวิธี การขาดออกซิเจนในรายที่คลอดยาก
 3. หลังคลอด หมายถึงระยะเวลาตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา จึงตองใหความรูแก
มารดา เพ่ือนําลูกมาตรวจสุขภาพเพื่อรับภูมิคุมกันโรคติดตอ เชน DPT, Polio , B.C.G. และ
หัดเยอรมัน ระวังภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ระวังสารพิษ เชน ตะกั่ว การไดรับอุบัติเหตุ
กระทบกระเทือนทางสมอง แนะนําการรับประทานอาหารที่มีคุณคา ระวังการชักจากไขสูง และ
ระวังอาการทองเสียอยางรุนแรงบอยๆ
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 จากสาเหตุดังกลาว สรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญานั้นอาจ
เกิดมาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน เชน กรรมพันธุ และอาจเกิดขึ้นไดในทุกระยะของการ
คลอด คือ กอนคลอดตั้งแตอยูในครรภ ขณะคลอด ระหวางทําการคลอด และหลังคลอด ซ่ึงหาก
เฝาระวังอาจปองกันไมใหเกิดขึ้นได

1.4 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได มีลักษณะดังน้ี

1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ
 1.1 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักคิดวาตนจะประสบความลมเหลวไม
วาในการเรียน หรือในการทํางานใดๆ ก็ตาม ทั้งน้ีเพราะวาเด็กเคยประสบกับความลมเหลวมา
กอน ดังน้ันเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอยางที่จะนําความลมเหลวมาให
 1.2 มักพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ แมแตปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวันทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเด็กไมแนใจในความสามารถของตนมักจะไดยินวา “ผมทําไมได”
“มันยาก ทําไมได” ดังน้ันเด็กเหลานี้จึงไดรับความชวยเหลือเสมอ
 1.3 เด็กที่มีความรูสึกไมดีตอตนเอง หมายถึง ความรูสึกที่วาตนเองไมมีความ
สามารถ ทัศนคติตอตนเองเชนนี้ มีสวนทําใหเด็กประสบความลมเหลวในการเรียนและการ
ทํางาน

2. ลักษณะการเรียนรู
 2.1 มีชวงความสนใจสั้น สนใจบทเรียนไมไดนาน
 2.2 เสียสมาธิงาย มักจะหันเหความสนใจไปจากบทเรียนเสมอ
 2.3 มีปญหาในความสัมพันธ (ความเหมือน) และการจําแนกความแตกตาง เชน 
ไมสามารถบอกความเหมือนกัน และความตางกันของรูปทรงเรขาคณิตได
 2.4 มีปญหาในดานความจํา เชน จําสิ่งที่เรียนไปแลวไมได
 2.5 มีปญหาในการถายโยงความรู เชนไมสามารถนําความรูที่เรียนมาแลวไป
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
 2.6 มีปญหาในสิ่งที่เปนนามธรรม การสอนจึงควรสอนสิ่งที่เปนรูปธรรมเปน
สําคัญ

3. ภาษาและการพูด
 มีปญหาในดานการพูดและภาษา เชน พูดไมชัด รูคําศัพทจํานวนจํากัด เขียน
ประโยคไมถูกตอง เปนตน เน่ืองจากเด็กมีขอจํากัดทางภาษา อาจเปนผลใหมีปญหาในการเรียน
วิชาอ่ืนดวย เน่ืองจากการเรียนรูเน้ือหาวิชาตางๆ ตองใชความรู ความเขาใจทางภาษาเปนสวน
ประกอบสําคัญ
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4. รางกายและสุขภาพ
 4.1 สวนสูงและน้ําหนัก อาจมีสวนสูงและน้ําหนักโดยเฉลี่ยต่ํากวาเด็กปกติ ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจาก การที่มีพัฒนาการทางรางกายชากวาปกติ
 4.2 การเคลื่อนไหว มีพัฒนาการตลอดจนความสามารถในดานการเคลื่อนไหว
ดอยกวาเด็กปกติในวันเดียวกัน
 4.3 สุขภาพ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจํานวนมากมีปญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรักษาสุขภาพทั่วไป การเจ็บปวย และปญหาเกี่ยวกับฟน

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มักมีปญหาในการเรียนแทบทุกวิชา ผลการเรียนต่ํา เรียน
ไมทันเพ่ือน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอานเพื่อความเขาใจ การเรียนคณิตศาสตร ทั้งในดาน
การบวก ลบ คูณ หาร และเลขโจทยปญหา (ผดุง  อารยะวิญู.  2542 : 44 – 46)
 พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร (2540 : 5–8) ไดกลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเรียนไดไวดังน้ีคือ

1. ดานสติปญญา เปนดานที่เด็กมีความบกพรองทางสติปญญาตางจากเด็กปกติมาก
ที่สุดเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ การวินิจฉัยดานสติปญญามักเกี่ยวของกับการเรียนรู เชน เรียนรูชา
กวาเด็กปกติ ซ่ึงจะพบลักษณะเหลานี้เม่ือเด็กเขาโรงเรียน และเร่ิมเรียนวิชาการตาง ดังน้ี
 1.1 อัตราเร็วของการเรียนรู (Rate of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญาใชเวลาในการเรียนรูมากกวาเด็กปกติ
 1.2 ระดับการเรียนรู (Level of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
มักมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาการ คือ เรียนไดระดับต่ํากวาเด็กปกติ แตเด็กที่มีความ       
บกพรองทางสติปญญาอาจพัฒนาการดีในวิชาพลศึกษา เครื่องจักรกล หรือดานศิลปะ เปนตน
 1.3 อัตราเร็วของการลืม (Rate of forgetting) เด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญามีแนวโนมที่จะลืมสิ่งที่เรียนรูไปแลวเร็วกวาเด็กปกติ หากเด็กไมมีโอกาสฝกฝนสิ่งที่เรียนรู
ไปแลว การฝกฝนในลักษณะซ้ําๆ บอยๆ และใหพักเปนระยะๆจะชวยทําใหเด็กที่มีความ      
บกพรองทางสติปญญาจําขอมูลที่เรียนไปแลวไดดีขึ้น
 1.4 การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีปญหาความยากลําบากในการถายโยงการเรียนรู จากสถานการณหน่ึงไปยังอีก
สถานการณหน่ึง ทักษะหรือความคิดรวบยอดที่กําลงัเรียนอยู เด็กสามารถนําไปประยุกตใชใน
สถานการณที่กําหนดใหขณะเรียนได แตไมสามารถนําประยุกตใชไดเลยในสถานที่แตกตางจาก
สถานการณเดิมเล็กนอยหรือแตกตางโดยสิ้นเชิง
 1.5 การเรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรมนามธรรม (Concrete versus Abstract Learning)
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถจะเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาไดดี
กวาสิ่งที่เปนนามธรรม
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 1.6 การเรียนรูโดยบังเอิญ (Incidental Learning) เด็กที่มีความบกพรองทาง   
สติปญญามีความลําบากในการเรียนรูจากกิจกรรมหรือประสบการณที่ไมมีสอนในบทเรียน
 1.7 รูปแบบการเรียนรู (Learning Set) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตอง
ใชเวลานานมากกวาเด็กปกติในการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแก
ปญหาอยางมีระบบ ใชวิธีการแกไขเปนขั้นตอนไปจนประสบความสําเร็จ เม่ือประสบความสําเร็จ
ในการแกปญหาบอยๆ มนุษยจะพัฒนารูปแบบการแกปญหาของตนเอง ซ่ึงเด็กที่มีความบก
พรองทางสติปญญามีปญหาความยากลําบากมาก แตถาใหเด็กเรียนรูกระบวนการแกปญหา
อยางมีระบบไดแลวก็สามารถทําไดเชนเดียวกับเด็กปกติ
 2. ภาษาและการสื่อสาร เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จะเรียนรูภาษาชากวา
เด็กปกติ วิชาการอื่นๆที่ตองอาศัยภาษาในการเรียนรู เชน คณิตศาสตร สังคม เปนตน ทําให
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการเรียนสูงมาก ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญและ
รับบริการกระตุนพัฒนาการโดยเฉพาะทางภาษา จากบุคลากรวิชาชีพ

3. ทักษะทางสังคม เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองตอสูแขงขันในการ
ดํารงชีวิตกับผูอ่ืน ทักษะทางสังคมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เม่ือตองอยูในสถานการณที่
แตกตางไปจากที่เคยชิน เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัว วิตกกังวล หรือพฤติกรรม
กอกวนสังคมดังนั้นโปรแกรมการเตรียมความพรอมเก่ียวกับทักษะทางสังคม จึงตองมีการ    
วางแผนอยางรอบคอบและเปนระบบ โดยเฉพาะพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behaviors) 
ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมากที่จะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
ปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. ทักษะกลไกกลามเนื้อ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอย จะมีความ
แตกตางของพัฒนาการดานรางกาย และความสามารถทางทักษะกลไกกลามเนื้อ กับเด็กปกติ
นอยมาก ดังน้ันพัฒนาการดานนี้หากมีลักษณะลาชา หรือมีความบกพรองจะสงผลใหพัฒนาการ
โดยรวมของเด็กมีความลาชาไปดวย แตตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และการ
วินิจฉัยเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มิไดขึ้นอยูกับความผิดปกติหรือลาชาทางพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งเปนเกณฑ (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2540 : 5 - 8)
 สรุปไดวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนได มีลักษณะและความ
ตองการที่แตกตางกัน มีพัฒนาการดานตางๆลาชา มีความสามารถจํากัดในการเรียนวิชาการ   
มีปญหาในการถายโยงความรู การสื่อสาร การเรียนรูภาษาไดชากวาเด็กปกติ ดานสังคม 
ลักษณะบุคลิกภาพ และพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมได เด็กมีพัฒนาการดานรางกายและ
ความสามารถทางทักษะกลไกกลามเนื้อแตกตางจากเด็กปกติบางเล็กนอย
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1.5 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
 หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับที่เรียนไดน้ัน เปนการจัด
การศึกษาที่มิไดแตกตางจากเด็กปกติแตประการใด คือเปนการจัดการศึกษาที่มุงหวัง ปลูกฝงให
ผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัย มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู อานออก เขียนได และการคิดคํานวณ
ตลอดจนสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และครอบครัวไดอยางเหมาะสม เด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาไมสามารถเรียนวิชาการตาง ๆ ไดเทาเทียมกับเด็กปกติ จึงจําเปน
ที่ครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจผูเรียน และจัดการเรียนการสอนใหถูกตองเหมาะสมกับ      
ผูเรียน โดยการปรับหลักสูตรจากเด็กปกติทั่วๆ ไป ใหสอดคลองกับความสามารถและความ
ตองการพิเศษของผูเรียน เพ่ือพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ควรจัดเนื้อหาให     
สอดคลองกับกลุมบุคคล ความสามารถและความตองการของผูเรียน เชน การฟง อาน เขียน 
และทักษะการคํานวณเบื้องตนที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน สามารถชวยเหลือตัวเอง รักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ตลอดจนสามารถทํางานและปรับตัวใหเขากับคนปกติไดอยางมีความสุข 
(พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร.  2539 : 13)

 ผดุง อารยะวิญู (2542 : 46 – 47) เสนอแนวคิดทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่
มีความบกพรองทางสติปญญา ดังน้ี คือ
 หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรครอบคลุมเน้ือหา 4 หมวดคือ

หมวดที่ 1 ความพรอมและเน้ือหาที่จําเปน
 หมวดที่ 2 การสื่อสาร (การติดตอผูอ่ืน) ภาษาและพัฒนาการทางความคิด ความจํา
 หมวดที่ 3 ทักษะในทางสังคม การดํารงชีวิต นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกลักษณะ
 หมวดที่ 4 พ้ืนฐานทางดานการงานและอาชีพ
 เน้ือหาที่กําหนดไวน้ีเปนขอบขายกวางๆ เน่ืองจากเด็กที่มีความพกพรองทางสติ
ปญญาที่เรียนหนังสือได มีความตองการแตกตางกัน และชุมชนแตละแหงสามารถสนองความ
ตองการของเด็กไดในลักษณะที่แตกตางกัน ดังน้ันหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญาประเภทนี้อาจมีรายละเอียดแตกตางกันไป หลักสูตรในแตละระดับควรเนนในสิ่งตอไปน้ี

1. ระดับกอนวัยเรียน หลักสูตรในระดับน้ีควรเนนความพรอมของเด็ก ทั้งในดาน
ความคิด ความจํา รางกาย อารมณและสังคมของเด็ก ความพรอมของเด็กเปนพ้ืนฐานสําคัญใน
การเรียนระดับประถมศึกษา การพัฒนาทักษะของเด็กในระดับน้ีควรเนนทักษะที่จําเปนที่จะชวย
ใหเด็กมีความพรอมในการเรียน เชน การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญ การฝกให
เด็กมีความสนใจในบทเรียนนานขึ้น การฝกความคิดความจํา ฝกภาษา ฝกพูด เปนตน

2. ระดับประถมศึกษา หลักสูตรในระดับน้ีควรเนนเกี่ยวกับการอาน คณิตศาสตรและ
ภาษา สวนวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษานั้นมีความสําคัญรองลงไป แตนักการศึกษายัง    
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ถกเถียงกันอยู และยังหาขอยุติไมไดวา ควรใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาประเภทนี้
เรียนวิชาสองหมวดหลังน้ีหรือไม แตสิ่งที่นักวิชาการเห็นพองกันคือ หากบรรจุเน้ือหาสองหมวด
หลังน้ีลงในหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ควรปรับปรุงเนื้อหาใหแตกตาง
ไปจากหลักสูตรสําหรับเด็กปกติ ตลอดจนเอกสารการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจ 
และความสามารถของเด็ก สวนเนื้อหาดานวิชาดนตรี และศิลปะน้ันก็ควรจัดใหเหมาะสมกับเด็ก
ประเภทนี้เชนกัน

3. ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาที่เรียนหนังสือไดในปจจุบันมีแนวโนมที่แตกตางไปจากหลักสูตรในสมัยกอนมากกลาว
คือ การจัดหลักสูตรในระดับน้ี เนนความตองการและความสามารถของเด็กเปนสําคัญ หากเด็กมี
ความสามารถในการเรียน เด็กควรไดรับการสงเสริมใหเรียนวิชาที่เหมาะสม หากเด็กไมมีความ
พรอมที่จะเรียนในหลักสูตรที่เนนวิขาการ ควรใหเด็กเรียนในดานอาชีพ และฝกทักษะที่จําเปน
ในการดํารงชีวิต จุดประสงคสําคัญในการใหการศึกษาแกเด็ก ดังน้ี เพ่ือเตรียมเด็กใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดตามสภาพของสิ่งแวดลอม และสังคมในทองถิ่นของเด็ก เพ่ือใหเด็กสามารถ
ดํารงชีพในสังคมได ควรฝกใหเด็กมีทักษะในดานตอไปน้ีคือ ทักษะทางดานการงานและอาชีพ 
การครองเรือน นันทนาการ การดูแลสุขภาพ และการดํารงชวีิตในชุมชน (ผดุง อารยะวิญู. 
2542 : 46 – 47)

ดารณี ธนะภูมิ (2542 : 42) กลาวถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ควรประกอบดวย

1. หลักสูตรหรือโปรแกรมการสอน จะตองเปนหลักสูตรการศึกษาที่ปรับปรุงเนื้อหาให
นอย และงายกวาหลักสูตรของเด็กปกติ เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูของเด็ก
แตละระดับชั้น
 2. เนนในเนื้อหาทักษะพ้ืนฐานที่เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เชน การ
เขาใจสื่อความหมาย การรูจักคาของตัวเลข
 3. พัฒนาทักษะการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการมีสวนรวมในสังคมได เชน การรูจักปรับตัว
ใหเขากับคนอ่ืนได มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายได

จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง  
สติปญญาระดับเรียนได เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ใหมี
ความพรอมที่จะใชชีวิตอยูรวมในสังคมไดอยางปกติสุข โดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคมที่
ตนอาศัยอยู หลักสูตรในแตละระดับจะจัดแตกตางกันออกไป ตามความตองการของเด็กใน
ลักษณะที่แตกตางกัน เด็กที่มีความสามารถในการเรียน จะไดรับการสงเสริมใหเรียนวิชาที่
เหมาะสม สวนเด็กที่ไมสามารถเรียนตอได จะไดรับการฝกทักษะในดานอาชีพ และทักษะที่    
จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน
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1.6 หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได จําเปนตองมีวิธีสอนที่แตก
ตางกันไปจากการสอนปกติ เพ่ือสนองความตองการพิเศษของเด็กเหลานี้ ซ่ึงมีหลักการสอนดังน้ี

1. ครูตองคํานึงถึงความพรอมทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
เพราะเด็กมีความพรอมชากวาเด็กปกติ กอนทําการสอนสิ่งใดครูจะตองเตรียมความพรอมกอน
นาน ๆ เม่ือเด็กมีความพรอมแลวครูจึงทําการสอนวิชานั้น ๆ

2. สอนตามความสามารถและความตองการของเด็กแตละคน โดยจัดสภาพการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับสภาพ และลักษณะของเด็กคนนั้น

3. สอนตามระดับสติปญญา เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับสติ
ปญญาต่ํากวาเด็กทั่วไปที่มีอายุเทากัน

4. ยอมรับความสามารถ และพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยาตามใจ  
คอยชวยเหลือ หรือลงโทษทั้งทางกาย และวาจามากเกินไป

5. พยายามฝกใหเด็กชวยตัวเองใหมากที่สุด จะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อ
ม่ันในตนเองเพิ่มขึ้น ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจในคุณคาของตน และแบงเบาภาระจากผูเลี้ยงดู

6. สอนตามการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการแบงงานเปนขั้นตอนยอยๆ
หลายๆ ขั้นเรียงลําดับจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเร็จในงาน
ซ่ึงเปนการสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหแกเด็ก

7. ใชหลักการสอนแบบ 3 R’ s คือ
7.1 Repetition คือ การสอนซ้ําและใชเวลาสอนมากกวาเด็กปกติ ใชวิธีสอน

หลายๆ วิธีในเน้ือหาเดิม
 7.2 Relaxation คือ การสอนแบบไมตึงเครียด ไมสอนเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน 
15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอนวิชาการเปนการเลน รองเพลง ดนตรี เลานิทาน หรือให
เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง
 7.3 Routine คือ การสอนใหเปนกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่จะตองทําเปน
ประจํา สมํ่าเสมอในแตละวัน

8. สอนโดยการแบงหมูตามตารางสอน สามารถทําไดดีในกรณีที่เด็กมีระดับสติ
ปญญาใกลเคียงกัน

9. เม่ือฝกเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ตองพยายามแทรกการฝกหลายดาน
 10. ตองชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดีถาเขามีความ

รูสึกประสบความสําเร็จ
 11. สอนทีละขั้นจากสิ่งใกลตัวไปหาสิ่งไกลตัว หรือจากงายไปหายาก เพ่ือไมใหเด็ก

สับสนงานบางอยางที่เด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นวางาย แตเด็กเหลานี้อาจสบัสนไมเขาใจ
 12. สอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง
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 13. สอนสิ่งที่มีความหมายสําหรับเด็กและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดย
เฉพาะสิ่งที่เปนนามธรรม ซ่ึงเปนสิ่งที่เด็กเขาใจยาก ครูตองพยายามอธิบายโดยใชคํางาย ๆ และ
ยกตัวอยางประกอบ

 14. ตองพยายามจัดการสอนใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีประสบการณ
ใหม ๆ เพ่ือฝกใหเด็กคิด

 15. สอนโดยใชของจริงหรืออุปกรณประกอบทกุครั้ง
 16. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองอาศัยแรงจูงใจ การเสริมแรง และ

มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กสม่ําเสมอ
 17. มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กในทุกดานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนําขอมูลที่

ไดไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 18. ครูตองเชื่อวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีความสามารถและศักยภาพใน

ตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพไดทุกคน

 19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา นอกจากการสอนดานวิชาการแลว
ตองคํานึงถึงการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัว ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพไปพรอม ๆ กัน เน่ืองจากสิ่งเหลานี้
เปนปจจัยที่ทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 20. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองพยายามใหเด็กลดการพึ่งพา
บุคคลอื่นลง (Step to Independence) สอนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต และแสวงหาการจาง
งานในอนาคต (พัชรีวัลย เกตุแกนจันทร. 2539 : 15 – 16 )
 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวาหลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เรียนได ควรคํานึงถึงระดับความสามารถ และความตองการของเด็กแตละคนเปนหลัก สอนทีละ
ขั้นตอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก ใหโอกาสเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงและตองทําการสอนซ้ําๆ 
เปนประจํา บรรยากาศในการเรียนการสอนไมตึงเครียดมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ มีการใช
แรงจูงใจ และใหการเสริมแรงตลอดเวลา ใชเวลาในการสอนครั้งละไมเกิน 15 นาที

1.7 เทคนิควิธีการสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
1. การวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนการจําแนกเนื้อหาที่สอนเปนขั้นตอนยอยๆ

หลายขั้นตอน และจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก และมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ของแตละขั้นตอนอยางครบถวน

2. การกระตุนใหเด็กทําตาม (Prompting) หมายถึง การกระตุนเด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาในขณะทํากิจกรรม เพ่ือใหเด็กเรียนรูไดดีขึ้นเม่ือการเรียนรูเกิดขึ้น อาจ
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ลดการกระตุนลงเม่ือพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กคงที่แลว จึงหยุดการกระตุน การกระตุนอาจ
ทําไดหลายทางเชน การกระตุนทางกาย ทางวาจา การเนน และการเลียนแบบ
 2.1 การกระตุนทางกาย (Physical Prompts) เปนการชวยเหลือเด็กในการ
เคลื่อนไหว เชน เด็กเอ้ือมมือหยิบของไมถึง ครูชวยอุมเด็กขึ้น ครูจับมือเด็กลากเสนในครั้งแรกๆ 
เปนตน
 2.2 การกระตุนทางวาจา (Verbal prompts) เปนการกระตุนเด็กโดยการใชเสียง 
เชน ในการเรียนเร่ืองสี ครูสอนสไีปแลว 3 สี คือ สีนํ้าเงิน แดง เหลือง เด็กตอบสีเหลืองไมคอย
ได ครูจะถามวา “น่ีสีอะไร” เม่ือเด็กไมตอบ ครูบอกวา “สีเหลือง” ดวยเสียงดังชาๆ ครูถามเชนนี้
หลายๆ ครั้ง และตอบหลายๆ ครั้ง ในการตอบครั้งตอๆมาลดความดังของเสียงทีละนอย จนไมมี
เสียงในที่สุด
 2.3 การเนน (Highlighting) เปนการเนนดวยเสียงหรือดวยเสนก็ได การแทนดวย
เสยีง ไดแก การเปลงเสียงคําตอบดังๆ เปนตน การเนนดวยเสียง เชน ขีดเสนสีขาวรอบเครื่อง
มือที่เปนอันตราย แลวอธิบายใหเด็กเขาใจจนกระทั่งเด็กเขาใจดีแลวจึงลบเสนออกเปนตน
 2.4 การเลียนแบบ (Modeling) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาชอบเลียนแบบ
ครูและผูที่ตนชอบ ครูจึงควรเปนตัวอยางที่ดีในทุกดาน
 2.5 การจัดสภาพแวดลอม (Classroom environment) การจัดสภาพแวดลอม
เปนสิ่งที่มีความหมาย เพ่ือใหครูกับเด็กสื่อสารกันไดดี เชน จัดโตะเปนรูปวงกลม จัดหองใหมี
ขนาดเล็ก จัดอุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนรู เปนตน (ผดุง  อารยะวิญู.  2542 : 55 – 56)

1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนได
 สุมิตรา เจณณวาสิน  (2530 : บทคัดยอ) การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของการตูน
เรื่องที่มีผลตอความเขาใจในการฟงของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผลการวิจัยพบวา
ความเขาใจในการฟงของเด็กที่เสนอดวยหนังสือการตูนสีลักษณะของจริง มีคาเฉลี่ยสูงกวาคา
เฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่เสนอดวยหนังสือการตูนสีลักษณะเลียนของจริงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05
 สุทธากร  ประวาลปทม (2540 : บทคัดยอ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องจํานวน 1-9 โดยการใชชุดการสอน สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเรียนไดผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุดการสอนเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากงานวิจัยดังกลาวสรุปวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดสามารถ
พัฒนาความสามารถในดานตางๆ ได ถาไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร
2.1 ความหมายของคณิตศาสตร

 คณิตศาสตรเปนเรื่องเก่ียวกับตัวเลข เปนศาสตรของการคิด คํานวณ และการวัด มี
การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนภาษาสากล เพ่ือใหสื่อความหมายและเขาใจกันได 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัย.  2537 : 7)

บุญเยี่ยม จิตรดอน  (2526 : 250-251) กลาววาวิชาคณิตศาสตร เปนความรูเบื้องตน
ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนคณิตศาสตรในเรื่อง การเรียงลําดับ การวัด การจับคูหน่ึงตอหน่ึง การนับ 
กอนที่จะเรียนเร่ืองตัวเลข และการคํานวณ ประสบการณทางคณิตศาสตรเปรียบเสมือนบันได
ขั้นหนึ่ง ซ่ึงชวยเตรียมเด็กใหพรอมที่จะกาวไปสูประสบการณพ้ืนฐานขั้นตอไป

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา คณิตศาสตรเปนเรื่องเก่ียวกับคํานวณ และตัวเลข 
เนนในดานความคิดความเขาใจ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสังเกต การเปรียบเทียบ การวัด
การนับโดยจัดใหมีความสัมพันธกัน และคํานึงถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

2.2 จุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตร
ในการสอนคณิตศาสตร ครูตองศึกษาความมุงหมายของการสอนใหเขาใจ เพ่ือจะได

ทําการสอนนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาไดเสนอความมุงหมายของการสอน
คณิตศาสตรไวหลายทัศนะ ดังน้ี คือ
 โสภณ บํารุงสงฆ และสมหวัง ไตรตนวงษ (2520 : 19) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการ
สอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาดังน้ี

1. ใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2. ใหนักเรียนนําไปใชทางวิทยาศาสตร
3. ใหนักเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณ
4. ใหนักเรียนเขาใจพื้นฐานของคณิตศาสตร
5. ใหนักเรียนไดใชความคิดริเริ่ม มีเหตุผล และรูโครงสรางทางคณิตศาสตร
6. ใหนักเรียนแกปญหาตาง ๆ ที่เปนปญหาจริงจากชีวิตประจําวัน
7. ใหนักเรียนสามารถแปลโจทยปญหาเปนประโยคคณิตศาสตรได
8. ใหนักเรียนเลือกใชวิธีที่ดีที่สุด และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง
วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2542 : 59) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตรดังนี้
1. เพ่ือใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลกทางดานกายภาพ กอนเขาไปสูโลกของ

การคิดดานนามธรรม
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2. เพ่ือใหมีการพัฒนาทางดานคณิตศาสตรเบื้องตน ไดแก การจัดหมวดหมู การนับ 
การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การจัดทํากราฟ การจัดการดานจํานวน การสังเกต การเพิ่มขึ้น
และการลดลง

3. เพ่ือขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยเรียงลําดับจากงาย
ไปหายาก

4. เพ่ือฝกทักษะ เบื้องตนในการคิดคํานวณ โดยเสริมสรางประสบการณแกเด็กในการ
เปรียบเทียบรูปทรงตาง ๆ บอกความแตกตางของขนาด นํ้าหนัก ระยะเวลา จํานวนสิ่งของตางๆ 
ที่อยูรอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ–เล็ก หรือ สูง–ต่ํา ซ่ึงทักษะเหลานี้     
จะชวยใหเกิดความพรอมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอ ๆ ไป
 สรุปวาการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
ในการคิดคํานวณ สามารถคิดแกปญหาได มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และที่สําคัญที่สุดคือ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

2.3 จุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตรเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
1. ชวยใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีการพัฒนาในดานการคิดคํานวณที่

เกี่ยวของกับสภาพในชีวิตประจําวัน
2. เพ่ือใหเด็กไดรับโอกาสและการสนับสนุนในการใชทักษะพ้ืนฐานจากการเรียนเพ่ือ

การแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน (อุนเรือน  อําไพพัสตร.  2542 : 129)

2.4 ทฤษฎีที่ใชในการสอนคณิตศาสตร
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร
บรูเนอร  (วัลนา ธรจักร. 2544 : 28; อางอิงจาก Bruner. 1969 : 55-68) ไดศึกษาถึง

ความเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดรวบยอดของเด็ก โดยที่ทฤษฎีของบรูเนอรมีความคลายคลึง
กับทฤษฎีของเพียเจทมาก บรูเนอรกลาววา การเรียนรูของเด็กเกิดจากกระบวนการการทํางาน
ภายในอินทรีย (Organism) เขาเนนความสําคัญของสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมวาจะสงผลตอ
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก บรูเนอร เชื่อวาครูสามารถชวยจัดประสบการณใหเด็กเกิด
ความพรอมที่จะเรียนได โดยเสนอวา การสอนนั้นตองคํานึงถึงทฤษฎีพัฒนาการวา เปนตัวเชื่อม
ระหวางความรู และการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนตองสอดคลองกับพัฒนาการ และความ
สามารถของเด็ก และการสอนตองใหเด็กเปนผูลงมือกระทําดวยตัวเอง เพ่ือใหเกิดประสบการณ
ตรงทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว บรูเนอรแบงพัฒนาการทางสติปญญาเปน 3 ขั้นคือ

1. ขั้นการเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive Stage) เปนขั้นที่การเรียนรูสวนใหญเกิด
ขึ้นจากการกระทําและประสาทสัมผัส
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2. ขั้นการเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูใน
การมองเห็น อาจมีจินตนาการบาง แตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งและยังไมสามารถจําแนกสิ่งตาง 
ๆ ไดอยางมีเหตุผล

3. ขั้นการเรียนรูโดยใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนขั้นที่เด็กเริ่มเขาใจในสิ่ง
ตางๆ อยางมีเหตุผลได สามารถใชภาษา หรือสัญลักษณเปนเครื่องมือในการคิด และถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ และเปนขั้นสูงสุดของการพัฒนาสติปญญา

จากทฤษฎีของบรูเนอรสรุปไดวา เด็กเรียนรูไดโดยการกระทําและประสบการณตรง 
การแกปญหา และการใชเหตุผลอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ดังน้ันการจัดประสบการณ และ   
สิ่งแวดลอมใหกับเด็ก ควรคํานึงถึงพัฒนาการความสามารถของเด็กเปนสําคัญ โดยฝกใหเด็กได
ใชประสาทสัมผัส ไดลงมือกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง จะทําใหเด็กเกิดการคนพบจดจําสิ่งตางๆ 
ไดดี และเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือพัฒนาในดานทักษะตางๆ ตอไป

2.5 จิตวิทยาที่ใชในการสอนคณิตศาสตร
สุรชัย  ขวัญเมือง  (2522 : 32-33) กลาวไววาจิตวิทยาที่ใชในการสอนคณิตศาสตรมี

ดังน้ี
1. ใหนักเรียนมีความพรอมกอนที่จะเรียน
2. สอนจากสิ่งที่นักเรียนมีประสบการณ หรือไดพบอยูเสมอสอนใหนักเรียนเขาใจ 

และมองเห็นความสัมพันธระหวาง สวนยอยกับสวนยอย และสวนใหญกับสวนใหญ
3. สอนจากงายไปหายาก
4. ใหนักเรียนเขาใจในหลักการ และรูจักวิธีที่จะใชหลกัการ
5. ใหนักเรียนไดฝกหัดทําซ้ําๆ จนกวาจะคลองและมีการทบทวนอยูเสมอ
6. ตองใหเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
7. ควรใหกําลังใจแกนักเรียน
8. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2.6 หลักการสอนคณิตศาสตรเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
การสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาสติปญญาจําเปนตองมีวิธีสอนตาง

ไปจากปกติ ซ่ึงมีหลักการสอนดังน้ี  (ผดุง อารยะวิญู. 2542 : 56 – 59)
 1. สอนเฉพาะเนื้อหาที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของเด็ก
 2. สอนหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตร เชน การเพิ่มขึ้น (การบวก การคูณ) การลดลง 
(การลบและการหาร) เฉพาะที่จําเปน การสอนควรเนนการนําไปใชในชีวิตประจําวันดวย
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 3. เม่ือเด็กเขาใจกฎเกณฑ และวิธีการทางคณิตศาสตรแลวควรใหเด็กเลิกใชน้ิวมือใน
การนับเพราะเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ครูอาจใชวิธีอ่ืน เชน 5 อาจขีด 5 เสน /////
 4. การคํานวณในทางคณิตศาสตร ควรใชตัวอยางที่ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันใหมาก
ที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือใหพวกเขาสามารถถายโยงความรูได
 5. ควรเนนความหมายของคําควบคูไปกับการสอนหลักเกณฑทางคณิตศาสตรดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับโจทยปญหา หากเด็กไมเขาใจความหมายของศัพททาง
คณิตศาสตร ครูควรอธิบาย สาธิต ยกตัวอยางใหเด็กเขาใจเสียกอนจึงจะสอนเนื้อหาทาง
คณิตศาสตรได

6. ควรสอนทักษะในการอานโจทย และแปลความหมายของโจทยเลขควบคูกันไปกับ
การสอนหลักคณิตศาสตร

7. จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับระดับความสามารถของเด็ก ไมควรงายเกินไป เพราะจะ
ทําใหเด็กขาดความสนใจ และไมควรงายเกินไป ซ่ึงก็จะทําใหเด็กหมดความสนใจเชนเดียวกัน 
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน เน้ือหาจึงอาจสูงกวาระดับความสามารถของเด็กเพียง  
เล็กนอย

8. ควรเนนความถูกตองและความรอบคอบ ครูจะตองสอนใหเด็กรูจักตรวจทานให
เรียบรอยกอนตอบ ตลอดจนวิธีตรวจสอบที่ถูกตอง

9. ควรสอนเนนเกี่ยวกับเรื่องเวลาและกิจกรรมที่นักเรียนกระทําในเวลาที่แตกตางกัน
ในแตละวัน เม่ือเด็กเขาใจเกี่ยวกับเวลาในหนึ่งวันแลว จึงสอนเกี่ยวกับวันในลําดับถัดไป ควร
เนนเกี่ยวกับลําดับของเวลาและวันดวย เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหเด็กเขาใจปฏิทินและการอานเวลาซึ่ง
จําเปนในชีวิตประจําวัน

 10. กอนจะสอนเนื้อหาในลําดับถัดไป ควรตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวา เด็กมีทักษะ
เพียงพอแลว เพ่ือใหเด็กสามารถเรียนเร่ืองใหมไดดีขึ้น หากพบวาเด็กยังขาดทักษะในดาน
กระบวนการ วิธีการ ครูควรใหเด็กทําแบบฝกหัดซ้ําอีกจนแนใจวาเด็กมีทักษะแลวจึงสอนเนื้อหา
ใหมตอไป

 11. หม่ันทบทวนบทเรียนอยูเสมอ โดยเฉพาะบทเรียนที่เรียนไปแลว การทบทวน   
บทเรียนจะชวยใหเด็กยังคงจําบทเรียนได

 12. การฝกทักษะไมควรใชเวลานานจนเกินไป มิฉะนั้นเด็กจะขาดความสนใจ ทําให
การเรียนการสอนไมเกิดผลดีเทาที่ควร ครูควรใชระยะเวลาอันสั้น และเปลี่ยนกิจกรรมบอย ๆ ใน
เน้ือหาเดียวกัน เพ่ือใหเด็กยังคงความสนใจในเรื่องนั้นไว ซ่ึงจะชวยใหเด็กเรียนรูมากขึ้น

ดารณี  ธนะภูมิ  (2535 : 143) เสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตรสําหับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา คือ หลักการสอนทักษะคณิตศาสตร จะตองสอนใหเด็กเกิดความเขาใจ
และรูคาของตัวเลขและจํานวน ความแตกตางของจํานวนและการเปรียบเทียบปริมาณ สิ่งที่เด็ก
ที่มีความบกพรองทางสตปิญญาควรจะเรียนรูในระดับชั้นประถม ดังน้ี
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1. ภาษาทางคณิตศาสตรซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการคิดเลข ไดแกความหมายของคําตางๆเ
1.1 ขนาดและการเปรียบเทียบเชน ใหญ–เล็ก สั้น-ยาว ฯลฯ
1.2 ปริมาณและจํานวน เชน เทากัน นอย มาก นอยกวา ฯลฯ
1.3 ความหมายของจํานวนเชน 1 คู = 2 อัน 1 โหล = 12 อัน
1.4 ระยะทางเชน ใกล ไกล แคบ กวาง

2. การเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงตางๆ เชน วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ฯลฯ
3. การจําแนกเปนหมวดหมู เชน ของเหมือนกันอยูในประเภทเดียวกัน
4. เซตตางๆเชน เซตของสิ่งของ 2 อยาง ของหมา 3 ตัว ฯลฯ
5. การนับจํานวนและความเขาใจในคาของตัวเลข เชน นับเรียงลําดับ นับทีละ 2 นับ

ทีละ 5 และ 10 เปนตน
6. การเรียงลําดับที่เชน ที่ 1, 2, 3 คนแรก คนกลาง คนสุดทาย
7. การจับคูสิ่งของกับจํานวนเลข เชน ภาพดินสอ 2 แทง คูกับเลข 2 ฯลฯ
8. การจับคูตัวเลขกับสัญลักษณ เชน 1 คูกับ หน่ึง
9. การบวก ลบ งายๆ และการคูณหารเบื้องตน

 10. ปริมาตรและความจุที่ตางกัน เชน เต็ม ครึ่ง
 11. การชั่ง ตวง วัด งายๆ เชน กิโลกรัม ขีด ลิตร น้ิว เซนติเมตร เมตร และกิโลเมตร
 12. เวลา เชน ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมง ตอนเชา ตอนเที่ยง ฯลฯ
 13. คาของเงินเบื้องตน เชน 1 บาท แลกเหรียญสลึงได 4 เหรียญ 5 บาท แลกเหรียญ

บาทได 5 เหรียญ ฯลฯ  (ดารณี  ธนะภูมิ.  2535 : 143)
จากรายละเอียดตางๆ สรุปไดวา หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความ     

บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดน้ัน จําเปนตองมีวิธีสอนตางไปจากปกตินักเรียนจึงจะ
สามารถเรียนรูได และครูจําเปนจะตองเลือกหาวิธีการตาง ๆ ที่จะสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู 
ความเขาใจในวิชาคณิตศาสตร โดยเนนเฉพาะเนื้อหาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

2.7 หลักการสอนคณิตศาสตรเรื่องจํานวน
ประยูร  อาษานาม  (2537 : 29-30) ไดกลาวไววา การสอนคณิตศาสตรแนวเกา    

มักจะเริ่มจากการนับ ซ่ึงมักจะเปนการนับปากเปลา (Rote Counting) แต “การนับ” จะเกี่ยวพัน
กับ “ปริมาณ” ซ่ึงเปน “นามธรรม” เพราะเราไมเขาใจความเปนหนึ่ง ความเปนสองและตอ ๆ ไป
ได ดังน้ี การสอนการนับอยางมีเหตุผล (Rational Counting) จึงเปนเปาหมายที่พึงประสงคของ
การเรียนรูเรื่องการนับ
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ความหมายของจํานวน
จํานวน (Number) เปนคําที่แสดงถึงปริมาณ วามากหรือนอย เชน 6 คน มากกวา    

4 คน จํานวนเปนนามธรรม ซ่ึงมนุษยทุกชาติทุกภาษามีความเขาใจตรงกัน แตชื่อที่ใชเรียก
จํานวน “หน่ึง” “สอง” “สาม” ฯลฯ ยอมแตกตางกันไปตามภาษาของชนชาติตาง ๆ (บุญทัน    
อยูชมบุญ.  2529 : 95)

ลักษณะของจํานวนมี 3 ลักษณะ ดังน้ีคือ (ดวงเดือน ออนนวม. 2535 : 44 - 45)
1. จํานวนนับ การเริ่มตนจากจํานวน 1,2,3,.. จํานวน 0 (ศูนย) ไมเรียกวาจํานวนนับ
2. จํานวนเชิงการนับ เปนการนับเพ่ือทราบจํานวน เชน ผีเสื้อ 3 ตัว 3 จึงเปนจํานวน

เชิงการนับ
3. จํานวนเชิงอันดับที่เปนการนับเพ่ือทราบตําแหนงหรืออันดับที่ เชน หนูแดงเปน

บุตรคนที่ 4 จึงเปนจํานวนเชิงอันดับที่

ความหมายของตัวเลข
ตัวเลข (Numeral) เปนสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่ใชเขียนแทนจํานวนหนึ่ง ๆ เขียน

แทนไดดวยตัวเลขตาง ๆ กัน ตัวเลขที่ใชเปนสากลในปจจุบัน ไดแกตัวเลขฮินดูอารบิค 1,2,3...
จํานวนและตัวเลขที่เปนสิ่งคูกันแยกออกจากกันไมได โดยเฉพาะในการสอน

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ซ่ึงเด็กจะตองเช่ือมโยงความคิด ความเขาใจในบทเรียน โดยเริ่ม
นับสิ่งของ (ของจรงิ) แลวเปลี่ยนเปนภาพ (จําลองจากของจริงที่มีจํานวนเทากัน) หลังจากนั้นจึง
เปลี่ยนเปนตัวเลข ซ่ึงเปนสัญลักษณแสดงจํานวนสิ่งของที่นับได (บุญทัน อยูชมบุญ. 2529 : 95)

การสอนการนับจํานวน
แนวทางการสอนการนับจํานวนของ บุญทัน อยูชมบุญ (2529 : 99-100) ไดกลาวไว

ดังน้ีคือ
1. การนับโดยใชของจริง จากสิ่งแวดลอมหรือวัตถุที่อยูรอบตัว
2. ฝกการนับโดยใชภาพ และสัญลักษณ โดยใหนักเรยีนฝกการสังเกตจากกิจกรรมที่

ใชตัวเลขควบคูอยูกับหลาย ๆครั้ง
ประไพจิต เนติศักดิ์ (2534 : 55-56) กลาวถึงเรื่องการสอนนับวา การสอนนับควรใหรู

จักนับจากจํานวนนอยไปกอน ตอไปจึงเปนการเพิ่มจํานวนนับ การสอนตองสอดคลองกับการ
เรียนรูของเด็ก โดยเริ่มตนจากนับของจริง (รูปธรรม) นับจากภาพ (กึ่งรูปธรรม) และนับดวย
สัญลักษณ (นามธรรม) การนับควรเริ่มตนจาก 1 -9 ในปจจุบันหลักสูตรคณิตศาสตรใชระบบ
ฮินดู–อารบิค (Hindu–Arabic) ที่สําคัญ 2 ประการคือ คาประจําหลักและเลขฐานสิบ ซ่ึงมีตัวเลข 
10 ตัว ตั้งแตตัวเลข 0–9 เม่ือมีการนับเกิน 9 ตองใชสัญลักษณเปนตัวเลข 2 ตัว เรียกวา ตัวเลข
สองหลัก
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 ตัวเลขระบบฐานสิบมีตัวเลขอยู 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เม่ือมีการนับ
เกิน 9 ตองใชสัญลักษณเปนตัวเลขสองตัว หรือเรียกวาตัวเลขสองหลักไดแก 10 (ซ่ึงประกอบ
ดวยตัวเลข 1 และ 0) ตัวเลขในระบบนี้มีมาตรฐานการนับเปนสิบ หรือมีการนับจํานวนเปนหมูละ 
10 จึงเรียกวาระบบฐานสิบ (ดวงเดือน  ออนนวม.  2535 : 4)

ดังน้ันการนับจํานวนจึงเริ่มจาก 1–9 และ 0 โดยอาศัยการสอนแบบประสบการณการ
เรียนรู การนับจํานวนจากรูปธรรมที่เปนวัตถุ การนับจํานวนกึ่งรูปธรรมโดยใหนักเรียนขีดหรือ
วงจํานวนใหเทากับจํานวนสิ่งของที่นับอยูน้ัน และการนับจากนามธรรมโดยใหนักเรียนไดเขียน
ตัวเลขกํากับจํานวนสิ่งของตางๆ ที่นับ

การสอนเรื่องจํานวนไมควรเริ่มตนดวยศูนย เพราะเปนนามธรรมที่ยากแกการเชาใจ 
และควรสอนจํานวนนอยไปสูจํานวนที่มากขึ้นตามลําดับ (ประไพจิต  เนติศักดิ์.  2529 : 56; และ 
วงเดือน  อภิชาต.  2532 : 78)

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร นอกจากการคํานึงถึงพัฒนาการทาง
สติปญญาที่เกี่ยวของกับวุฒิภาวะ และชวงอายุของเด็กในการเรียนการสอนแลว สําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได สามารถที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนรูไดน้ัน 
ตองประกอบดวยปจจัยตาง ๆ เชน สภาพแวดลอม สื่อตางๆ และหลักการสอนที่เหมาะสมกับ
เด็กในแตละคน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดประสบการณ
3.1 ความหมายของการจัดประสบการณ

การจัดประสบการณหมายถึง การจัดกิจกรรมตามแผนประสบการณ และการจัด
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน โดยใหไดรับประสบการณจากการเลน การลงมือ
ปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี และเพื่อสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาตามวัยครบทั้ง 4 ดาน 
ซ่ึงไดแก ดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยมิไดมุงจะใหอานออกเขียนได
ดังเชนในระดับประถมศึกษา แตเปนการปูพ้ืนฐานใหโดยคํานึงถึงความสามารถของเด็กเปนหลัก
และเนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีจากประสบการณตรง ฉะนั้นการจัดประสบการณที่ดีควรให
เด็กไดมีการลงมือทําดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2536 : 58)

ภรณี คุรุรัตนะ (2540 : 49) กลาววา การจัดประสบการณหมายถึง การจัดประสบ
การณที่เด็กควรไดรับ มีการกําหนดจุดประสงค การดําเนินกิจกรรม โดยเนนใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ และในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครู
กับเด็ก เด็กกับเด็ก การจัดหาสื่ออุปกรณใหเด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัย โดยคํานึงถึง
ความครอบคลุมของการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
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ประสบการณ หมายถึง กระบวนการในการไดรับความรู หรือการเกิดทักษะโดยการ
กระทําหรือการเห็นสิ่งตางๆ หรือกระบวนการของจิตสํานึกในการรับรูถึงความรู ทักษะและทัศ
นคติ โดยการมีสวนรวมในการกระทําสิ่งตางๆ (เยาวพา เตชะคุปต. 2542 ข : 117 ; อางอิงจาก 
Good. 1959 : 214) 

ดังน้ัน การจัดประสบการณหมายถึง การจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอมทั้งในและ
นอกหองเรียน หรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดทักษะการเรียนรู ดวย
การลงมือปฏิบัติโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา เพ่ือสงเสริมพัฒนาการใหครบทุกดานทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การจัดประสบการณสําหรับเด็กจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง และจะตองจัดประสบการณใหเหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
ของแตละคน

3.2 หลักการจัดประสบการณ
สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  (2538 : 10 -11)  ไดกลาวถึงหลักในการจัดประสบการณ

ไวดังน้ี
1. สงเสริมใหเด็กเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคมและสติ

ปญญาและใชวิธีการแบบบูรณาการ ซ่ึงมีจุดมุงหมายอันแทจริงของการจัดประสบการณ โดยเนน
ที่การเรียนรูของเด็กใหเกิดจากการผสมผสาน มิใชเกิดจากการเรียนเฉพาะเนื้อหาที่เจาะจง การ
เรียนรูของเด็กควรสงเสริมและสงผลกระทบตอตัวเด็กทุกดาน ไมใชเฉพาะเพียงดานใดดานหนึ่ง
เทานั้น

2. การวางแผนแนวการจัดประสบการณ ควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ การสังเกตของครู
การจดบันทึกขอมูลควรสนใจเฉพาะเด็กแตละคน รวมทั้งความกาวหนาทางพัฒนาการของเด็ก
โดยใชเกณฑคํานึงถึงความเหมาะสมของอายุ ขอมูลของเด็กแตละคนที่เกี่ยวกับความตองการ 
จุดเดน และความสนใจ

3. การวางแผนประสบการณวิธีการเรียนรูน้ัน เนนหลักการมีปฏิสัมพันธโดยที่ครูจัด
เตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กใชการสํารวจอยางกระตือรือรน การมีปฏิสัมพันธกับผูใหญ กลุม
เพ่ือนและวัสดุอุปกรณ สําหรับการประเมินนั้นใชเกณฑตัดสินจากการที่เด็กทํากิจกรรมดวย   
ตัวเอง มิใชเกิดจากการตัดสินความถูกจองจากผูใหญ

4. การจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนเนนในรูปของจริง เปนรูปธรรมและสัมพันธกับชีวิต
จริงของเด็ก โดยเด็กเรียนรูจากของจริง ความรูจะเกิดขึ้นในขณะที่เด็กจับตองสัมผัส ทดลองกับ
สิ่งของตางๆ ไดเลนกับเพ่ือนๆ ในที่สุดจากประสบการณเด็กจะเกิดความคิดรวบยอด เกิดการ
พัฒนาเรียนรูสัญลักษณภาษาทีละนอยๆ ความเขาใจในเรื่องรูปธรรมทางดานสัญลักษณจะมีเพ่ิม
ขึ้น ครูควรเลานิทาน นํารูปภาพมาใชในการสอนบอยๆ สําหรับสมุดแบบฝกหัด กระดาษใหเด็ก
เขียนคําตอบ รวมทั้งรูปแบบจําลองตางๆ เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมสําหรับเด็ก เพราะการใหเด็ก
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เรียนโดยลอกแบบ ไมเหมาะสมสําหรับเด็กวัยชวงนี้ เด็กในวัยที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ขวบ จะมี
พัฒนาการแสดงการเพิ่มพูนความสามารถในการเรียน เขียน และการแสดงออกทางการพูด สื่อ
ที่เหมาะสมสําหรับการจัดประสบการณ คือ ทราย นํ้า ดินเหนียว ภาพตัดตอ บล็อกไม อุปกรณ
ทางวิทยาศาสตร หนังสือ การศึกษานอกสถานที่ การแกปญหาและการมีปฏิสัมพันธกับวัสดุทาง
ศิลปะ ผูใหญและเพื่อนๆ

5. การจัดเตรียมประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กนั้น ใหคํานึงถึงความแตกตางทาง
ดานความสนใจและความสามารถ มากกวาความแตกตางของชวงอายุปฏิทิน ครูเตรียมแผนการ
ชวยเด็กที่มีพัฒนาการตางจากเพื่อนในกลุม โดยคํานึงถึงชวงความแตกตางของเด็กหางกัน 12 
เดือน ถึงสูงสุด 2 ขวบ ความสลับซับซอนของวัสดุอุปกรณและการใชงาน ควรสอดคลองกับชวง
อายุของเด็ก เชน ถาเด็กอายุ 3 ถึง 5 ขวบ อยูรวมกัน ครูควรจัดวัสดุอุปกรณตางๆ ที่มีความ
ยากงายและสลับซับซอนตางๆ กัน

6. การจัดเตรียมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณตางๆ หลายๆ แบบ ครูควรเตรียมและรูจัก
เพ่ิมความยากสลับซับซอนและการทาทายในการทํากิจกรรม ทั้งน้ี โดยใหเด็กเปนผูลงมือกระทํา
ดวยตนเอง ซ่ึงวิธีการนี้ชวยใหเด็กพัฒนาความเขาใจและทักษะตางๆ ในขณะที่เด็กทํากิจกรรม
ตางๆ ครูควรฟง สังเกตคําถามเด็ก และใหขอเสนอแนะตางๆ

วราภรณ รักวจัิย (2542 : 101) กลาวถึงรูปแบบการจัดประสบการณวา การจัด      
กิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ เปนการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับผูเรียน โดยเปดโอกาสให
นักเรียนเปนผูคนพบหรือสรางองคความรูดวยตนเอง นักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่    
นักเรียนสนใจ ซ่ึงเปนหลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child–
Centered)

จากที่กลาวมาสรุปไดวา หลักการจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็ก ตองเปน
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทุกๆ ดาน โดยเนนการเลนเปนหัวใจของการเรียนรู และใหสอด
คลองกับระดับพัฒนาการของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง

3.3 หลักการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร
ในการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรใหแกเด็กมีดังน้ี
1. เด็กเรียนจากประสบการณตรงจากของจริง ฉะนั้นการสอนจะตองหาอุปกรณ ซ่ึง

เปนของจริงใหมากที่สุด และเริ่มจากการสอนแบบรูปธรรมไปหานามธรรมคือ
1.1 ขั้นใชของจริงเม่ือจะใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบสิ่งของ ที่หามาใหเด็กนับหรือ

หรือเปรียบเทียบควรเปนของจริง เชน ผลไม ดินสอ ฯลฯ
1.2 ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง ถาหากของจริงหาไมไดก็เขียนรูปภาพแทน
1.3 ขั้นกึ่งรูปภาพ คือสมมุติเครื่องหมายตางๆ แทนภาพ หรือจํานวนซึ่งจะใหเด็ก

เด็กนับหรือคิด
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2. เริ่มจากสิ่งที่งายๆ ใกลตัวเด็กจากงายไปหายาก
3. สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจําโดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง หัด

ตัดสินใจเองโดยการถาม ใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจ
4. ฝกใหเด็กคิดจากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็กเพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธ

กับประสบการณเดิม
5. จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนาน และไดรับความรูไปดวยเชน

5.1 เลนเกมตอภาพ จัดคูภาพ ตอตัวเลข
5.2 เลนตอบล็อกซึ่งมีรูปรางและขนาดตาง ๆ
5.3 การเลนมุมในบาน เลนขายของ
5.4 แบงสิ่งของเครื่องใช แลกเปลี่ยนสิ่งของกัน
5.5 ทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน
5.6 รองเพลงเกี่ยวกับการนับ
5.7 เลนทายปญหาและตอบปญหาเชาว (สํานักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแหงชาติ.  2529 : 4)
บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532 : 243-244) ไดกลาวถึงแนวทางการจัดประสบการณทาง

คณิตศาสตรไวดังน้ี คือ
1. เด็กเรียนจากประสบการณตรง จากของจริง ฉะนั้นการสอนจะตองหาอุปกรณซ่ึง

เปนของจริงใหมากที่สุด และเริ่มจากการสอนแบบรูปธรรมไปหานามธรรม คือ
1.1 ขั้นใชของจริง เม่ือจะใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบสิ่งของที่หามาใหเด็กนับ 

หรือเปรียบเทียบ ควรเปนของจริง เชน ผลไม ดินสอ
1.2 ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง ถาหาของจริงไมไดก็เขียนรูปภาพแทน
1.3 ขั้นกึ่งรูปภาพ คือ สมมติเครื่องหมายตาง ๆ แทนภาพหรือจํานวน ซ่ึงจะทํา

ใหเด็กนับหรือคิด
1.4 ขั้นนามธรรม ซ่ึงเปนขั้นสุดทายจึงจะใชตัวเลขหรือเครื่องหมายบวก

2. เริ่มจากสิ่งที่งาย ๆ ใกลตัวเด็ก จากงายไปหายาก
3. สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจํา โดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง หัด

ตัดสินใจเองโดยการถามใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจตอบ
4. ฝกใหคิดจากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก เพ่ือขยายประสบการณใหสัมพันธกับ

ประสบการณเดิม
5. การจัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย เชน

5.1 เลนเกมตอภาพ จับคูภาพ ตอตัวเลข
5.2 เลนตอบล็อก ซ่ึงมีรูปรางและขนาดตาง ๆ
5.3 การเลนในมุมบาน เลนขายของ
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5.4 แบงสิ่งของเครื่องใช แลกสิ่งของกัน
5.5 ทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน
5.6 รองเพลงเกี่ยวกับการนับ
5.7 เลนทายปญหาและตอบปญหาเชาว
5.8 การเลนเกมคอมพิวเตอร

6. จัดกิจกรรมใหเขาใจในขั้นตน ใหมีประสบการณใหมากแลวสรุปกฎเกณฑที่จําเปน
อันดับสุดทาย

7. จัดกิจกรรมทบทวน โดยตั้งคําถามใหตอบปากเปลา หรือสรางเรื่องราวใหคิดซ้ํา สง
เสริมใหเด็กคิดปญหาและหาเหตุผลขอเท็จจริง

3.4 รูปแบบของการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความ        
บกพรองทางสติปญญา
1. การเลนขายของ จัดมุมเลนขายของในชั้นเรียน โดยใชวัสดุเหลือใช เชน กลองสบู 

กลองยาสีฟน ฯลฯ สําหรับเด็กในชั้นระดับปลาย ควรฝกพาไปซื้อของที่รานดวยตนเอง เด็กจะ
เรียนรูการจายเงินและเลือกซื้อของที่ตนเองชอบได ซ่ึงเปนการฝกประสบการณจริงแกเด็กอีก
ดวย

2. การเลนตุกตา เชน ใสเสื้อใหตุกตา ติดกระดุม 4 เม็ด และเสื้อสีอะไร เด็กจะเรียนรู
จํานวนและสี

3. การเลนโดยการฝกมือใหสัมพันธกับตา เชน โยนโบวลิ่ง พิณลมกี่พิณ โยนถุงทราย
ลงในตะกราไดกี่ตะกรา

4. การเลนตอแทงไมบล็อก ตอกี่อัน สีอะไร
5. การเลนตอรูปภาพหรือจ๊ิกซอว ฝกการใชความคิด และสังเกตและการใชมือ
6. การเลนเกมเกี่ยวกับการนับตาง ๆ เชน โยนลูกบอลตลอดหวงไดกี่ลูก ตบลูกบอล

ไดกี่ครั้ง ฯลฯ
7. การเลนทรายและน้ํา ใชภาชนะตัก ตวง
8. การเลนทําอาหาร เชน จัดเซตเครื่องใชในครัว ใชชอนสอมกี่คู จานกี่ใบ ฯลฯ
9. การวาดภาพแดละระบายสี เชน ใหวาดสม 2 ลูก และระบายสี

 10. การรองเพลงที่เกี่ยวกับการนับจํานวน เชน เพลงจับปู
 “1 2 3 4 5 จับปูมามาได 1 ตัว
 6 7 8 9 10 ปูมันหนีบฉันตองสั่นหัว
 กลัวฉันกลัว ฉันกลัว ปหูนีบฉันที่หัวแมมือ”

(ดารณี  ธนะภูมิ.  2542 : 144)
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3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณ
อุบล เวียงสมุทร (2540 : 63–75) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางภาษา

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหุนมือโดยใชภาษากลางควบคูกับภาษาถิ่น และเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณเลาเรื่องประกอบหุนมือโดยใชภาษากลาง โดยศึกษากับเด็ก
อายุ 5 – 6 ป จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน การทดลอง
ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที ผลการทดลองพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือ โดยใชภาษากลางควบคูกับภาษาทองถิ่น มีความ
พรอมทางภาษาแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องประกอบหุนมือ 
โดยใชภาษากลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เน้ือนอง สนับบุญ (2541 : 131) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณเลานิทานที่เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือก 
เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอกับเพ่ือน และเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็ก
เลือกตอจากครู โดยศึกษากับเด็กอายุ 5 – 6 ป จํานวน 45 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 
15 คน กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน การทดลองใชเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที ผลการทดลองพบวาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือก เด็กเลาเรื่องตามรูปจาก
หนังสือที่เด็กเลือกตอกับเพ่ือน และเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอจากครู มีปฏิ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การจัดประสบการณกิจกรรมสําหรับเด็กมีหลาย
ลักษณะ และในการจัดกิจกรรมก็สามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน การเลาเรื่องจากหุนมือ      
การเลาเรื่องจากหนังสือ ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่สูงขึ้น ซ่ึงจะเปนผลทําใหเด็กมี
ประสบการณดานภาษาเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรที่จัดกิจกรรมให
เด็กเรียนรูจากประสบการณตรง จากสิ่งใกลตัวที่งายไปหายาก และเปนกิจกรรมที่สนุกสนานและ
ไดรับความรูไปดวย เชน การเลน หรือการประกอบอาหาร จะเปนการขยายประสบการณทาง
คณิตศาสตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสมองและประสาทสัมผัสทั้งหา
4.1 สมอง (Brain)

สมองของมนุษยเปนสวนที่สลับซับซอนมากที่สุด อยูในระบบประสาทสวนกลางเปน
อวัยวะที่ออนนุม ประกอบดวยเซลลประสาทมากมาย โดยทั่วไปเม่ือเจริญเต็มที่จะมีนํ้าหนัก
ประมาณ 1300 – 1500 กรัม เน้ือสมองมีลักษณะคลายไขมันอยูภายในกะโหลกศีรษะ และมีเยื่อ
หุมสมองหุมไวอีก 3 ชั้น เยื่อหุมสมองชั้นนอกจะอยูติดกับกะโหลกศีรษะ และระหวางเยื่อหุม   
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ชั้นในกับเน้ือสมองจะมีนํ้าหลอเลี้ยงสมองอยู ซ่ึงทั้งกะโหลกศีรษะ เยื่อหุมสมอง และน้ําหลอเลี้ยง
สมอง จะทําหนาที่เปนตัวคุมกันสมอง ปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสมอง (อรสา รัตนวงษ. 
2533 : 31)

4.1.1  สวนประกอบของสมอง
สมองของเด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักประมาณ 300 – 400 กรัม แลวเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

จนถึงอายุ 15 ป สมองแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ
1. Cerebrum
2. Cerebellum
3. Brainstem

1. Celebrum เปนมันสมองแทสวนใหญที่สุด มีลกัษณะสีเทา หนา 2 – 3 ม.ม. เปนรูป
ครึ่งทรงกลม 2 กอน เชื่อมดวยใยเหนียวๆ และเสนประสาท สมองสวนนี้เปนสวนที่มีความสําคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมตางๆ เชน การเรียนรู การจํา การรับรู การใชสติปญญา การคิด
หาเหตุผล และความสามารถตางๆ แบงออกเปน 4 สวน คือ

1.1 สมองสวนหนา (Frontal Lobe) เปนที่ตั้งของศูนยควบคุมกลามเนื้อที่อยูใต
อํานาจของจิตใจ ศูนยควบคุมของอารมณ การตัดสินใจ การควบคุมตนเอง มี area เชน

1.1.1 Motor area ทําหนาที่ควบคุมกลามเนื้อของรางกายทั่วไป และควบ
คุมการเคลื่อนไหวของรางกาย หากถูกทําลายจะทําใหเปนอัมพาต

1.1.2 Speech area ทําหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับการพูด
1.1.3 Associative area ทําหนาที่ควบคุมการคิด ความจํา และความฉลาด

สมองสวนกลาง (Parietal Lobe) เปนที่ตั้งเกี่ยวกับการสัมผัสตางๆ หรือความรูสึกทั่วๆ ไป เชน 
ความรูสึกรอนหนาว และความเจ็บ

1.2 สมองสวนขาง (Temperal Lobe) เปนที่ตั้งของศูนยแหง กลิ่น รส และการ
ไดยิน

1.3 สมองสวนหลัง (Occipital Lobe) เปนที่ตั้งของศูนยการเห็นตางๆ
2. Cerebellum อยูที่ทายทอย อยูใตสวนหลังของ Cerebrum มีหนาที่ชวยให    

กลามเนื้อตางๆ ทํางานประสานกัน ตลอดจนควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การเกร็ง และการ
ทรงตัว

3. Brainstem ประกอบดวย
3.1 Thalamus อยูกลางสมองเหนือ Midbrain ขึ้นไป ทําหนาที่รับสงกระแส

ประสาทรับความรูสึกผานจากไขสันหลังไปยังสมอง และจากสมองไปยังสวนตางๆ ของรางกาย



32

3.2 Hypothalamus อยูใต Thalamus ลงมา เปนศูนยควบคุมสภาพความสมดุล
ของรางกาย เชน ใหอุณหภูมิพอเหมาะ ควบคุมการฉีดโลหิต และความดันเลือดใหสมํ่าเสมอ
รวมทั้งการนอน การอยากอาหาร จํานวนน้ําในรางกาย และการเผาผลาญแปงกับไขมัน
 3.3 Midbrain ยาวประมาณ 1 น้ิว มีรอยหยักๆ มากมาย ทําหนาที่ควบคุม และ
นํากระแสประสาทขึ้นลง

3.4 Medulla อยูสวนบนของไขสันหลัง ซ่ึงเชื่อมตอกับสมอง ทําหนาที่ควบคุม
การหายใจ การกลืน การยอยอาหารตางๆ การเตนของหัวใจ และเปนทางผานของกระแส
ประสาทสูสมอง

3.5 Reticular Formation เปนกลุมประสาท (Neuron) อยูที่กานสมองทําหนาที่ 
ควบคุมการตื่นตัว เชน การหลับ และอาการงุนงงตางๆ (สุชา  จันทนเอม.  2541 : 29 – 32)

4.1.2  สมองกับการเรียนรู
เม่ือแรกเกิดสมองของคนเราจะหนักประมาณ 1 ปอนด และจะเจริญเติบโตเต็มที่ 3 

ปอนด เม่ืออายุ 18 – 20 โดยแรกเกิดจํานวนเซลลสมองมีประมาณหนึ่งแสนลานเซลล มีสายใย
ประสาทเชื่อมโยงถึงกันบางแตไมมากนัก ประมาณ 20 % เม่ือเด็กเจริญ เติบโตจํานวนเซลล
สมองไมไดเพ่ิมขึ้น แตจะขยายตัวและเพ่ิมสายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหวางเซลล ทําใหเกิดการ
เรียนรูและสงผานขอมูลเกิดการสื่อสารถึงกันได เกิดการทํางานของสมองตอไป โดยใยประสาท
จะเกิดขึ้นมากนอยหรือไมเกิดขึ้นเลย ขึ้นอยูกับประสบการณของชีวิต การกระตุนจากสิ่งแวด
ลอม อาหารที่สมบูรณเหมาะสมในวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโต ซ่ึงจะสรางใยประสาทไดเร็วกวาผู
ใหญ และยิ่งถูกกระตุนใชบอยๆ โดยขอมูลตางๆ จะผานประสาทสัมผัสทั้งหา (หู ตา จมูก ลิ้น 
ผิวหนัง) ใยประสาทก็จะแข็งแรง และเพิ่มจํานวนมากขึ้น ขอมูลก็จะเดินทางไดเร็ว ทําใหเรียนรู
ไดงายขึ้น

4.1.3  การทํางานของสมอง
ขาวสารไดเขาสูสมองโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา ขอมูลขาวสารเหลานั้นจะถูกกลั่น

กรองที่บริเวณกานสมองเขาสูทาลามัส (thalamus หรือสมองชั้นใน) เพ่ือแยกแยะขอมูลขาวสาร
เชน ถาเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเห็น ทาลามัสจะสงขอมูลขาวสารไปยังหนวยที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเห็นของเปลือกนอก (cortex) ถาเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการไดยิน ทาลามัสจะสง
ขอมูลขาวสารไปยังหนวยหรือเปลือกนอกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการไดยิน (auditory cortex) เม่ือ
ขอมูลเดินทางมาถึง ซีรีบรอล คอรเท็ค (cerebral cortex ) หรือ ซีรีบรัม (cerebrum) ก็จะตัดสิน
วาเราควรจะแสดงอาการทันที หรือบันทึกเก็บไวในหนวยความจําที่จะทําใหจดจําไดนานๆ ขึ้น
กับภาวะอารมณและเหตุการณขณะน้ัน (พท. พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี.  ม.ป.ป. : 28)
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อรสา  รัตนวงษ  (2533 : 37 - 38) ไดกลาวถึงการทํางานของสมองในสวนตางๆ ดังน้ี
1. Motor areas อยูดานหนาของ Central Fissure ทําหนาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

ของกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย การเคลื่อนไหวกลามเนื้อดานซายของรางกาย ถูกควบคุม
โดย motor area ดานขวา และการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อดานขวาจะถูกควบคุมโดย motor 
area ดานซาย ถาสวนนี้เสียไปจะทําใหเปนอัมพาตได

2. Somatosensory areas อยูดานหลังของ Central Fissure ทําหนาที่เกี่ยวกับรับ
ความรูสึกทั่วรางกาย และบอกตําแหนงจากบริเวณตางๆ ของรางกายสามารถรับรูการสัมผัส 
ความรอน ความเย็น ความเจ็บปวด และทาทางตางๆ Somatosensory area ดานขวาจะควบคุม
ความรูสึกดานซายของรางกาย และ Somatosensory area ดานซายจะควบคุมความรูสึกดาน
ขวาของรางกาย

3. Visual areas อยูดานหลังสุดของเปลือกสมองบริเวณทายทอย ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การมองเห็น หรือรับรูทางตา และแปลความหมายของภาพที่เห็นวาเปนอะไร ถาบริเวณสมอง
สวนนี้เสีย จะทําใหตาบอด ซ่ึงไมสามารถจะเปลี่ยนดวงตาแทนเพื่อใหมองเห็นได

4. Auditory areas อยูดานหลังของ Lateral Fissure ทําหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับการได
ยิน และจําแนกเสียงตางๆ ได ถาสวนนี้เสียไปจะไมไดยินเสียงเลย

5. Speech areas เปนบริเวณที่อยูดานหนาของ Motor area ทําหนาที่ควบคุมเกี่ยว
กับการเคลื่อนไหวของลิ้นและขากรรไกรในขณะพูด การพูดนี้เปนขบวนการที่คอนขางยุงยาก ถา
สวนนี้มีความบกพรอง จะทําใหไมสามารถพูดได Speech area ทั้ง 2 ขางมีความเจริญไมเทา
กันขึ้นอยูกับความเจริญของสมอง ดังน้ัน ถาคนที่ถนัดมือขวา จะแสดงวา Speech area ดาน
ซายจะเจริญและควบคุมเกี่ยวกับการพูดของบุคคลนั้น

6. Association areas เปนบริเวณทั่วๆ ไป บนสมองที่เหลือจาก 5 สวนที่กลาวมาขาง
ตน เปนบริเวณที่มีเน้ือที่มากถึง 3/4 ของเปลือกสมอง เปนสวนที่เกี่ยวของ การเรียนรู ความคิด 
ความจํา ความเขาใจ การมีเหตุผล สติปญญา บุคลิกภาพตางๆ สวนของเปลอืกสมองดานหนา
เปนสวนที่มีบริเวณของ Association area มากที่สุด เปนขบวนการที่เกี่ยวของกับความคิดในสิ่ง
ที่เปนนามธรรม และการแกปญหาโดยใชเหตุผลตางๆ สวนนี้เปนสวนที่ทําใหเห็นถึงความแตก
ตางของมนุษยกับสัตวประเภทอ่ืนๆ (อรสา รัตนวงษ. 2533 : 38)

4.1.4  การพัฒนาของสมอง
Jean Piaget ไดแบงพัฒนาการของสมองออกเปน 4 ระยะ คือ
1. Sensorimotor stage (0 – 2 ป) ระยะนี้เด็กจะพัฒนากลามเนื้อมัดใหญ และการ

มองเห็น เรียนรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมโดยสัมผัสและมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอม แกปญหาแบบ
ลองผิดลองถูก
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2. Pre – Operational stage (2 – 7 ป) พัฒนาการดานภาษาแตยังคิดเปนนามธรรม
ไมได ตองเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เชน เรียนรูธรรมชาติ วัตถุมีความคิดรวบยอดและมีเหตุผลบาง

3. Concrete Operation (7 – 11 ป) เกี่ยวกับเรื่องความคิดรวบยอด และสามารถ  
แกปญหาตางๆ ไดบาง และเรียนรูผานการกระทํา มีเหตุผลสามารถคิดกลับไปกลับมาได มอง
สิ่งตางๆ ไดหลายแงหลายมุมมากขึ้น สามารถแบงแยกหมวดหมูไดมากขึ้น

4. Formal Operation (11 – 15 ป) ความคิดเหมือนผูใหญ คิดซับซอนขึ้น มีความคิด
แบบวิจารณญาณ ไตรตรอง สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีขึ้น สามารถใชเหตุผลมา
อธิบายและแกปญหา ตัดสินใจ และมองความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได (พท. พญ.กมลพรรณ   
ชีวพันธุศรี.  ม.ป.ป. : 44 – 47 )

จากขอมูลในเรื่องของสมองดังกลาวสามารถนํามาประยุกตเพ่ือใชในการเลี้ยงและการ
ดูแลเด็กใหเหมาะสมกับความตองการของเด็กในวัยตางๆ ตลอดจนในเรื่องของการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก เพ่ือใหเด็กไดมีประสิทธิภาพและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

4.2 ความหมายของประสาทสัมผัสทั้งหา
การสัมผัสเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับมนุษย เพราะมีสวนติดตอกับสมอง และสมองทํา

หนาที่บังคับใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปตางๆ กัน นอกจากนี้การเรียนรูเกี่ยวกับ
อวัยวะรับสัมผัสจะชวยใหมนุษยปรับตัวไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการที่มนุษยรูและ
เขาใจความสําคัญของอวัยวะสัมผัสตางๆ กัน จะทําใหมนุษยรักษาดูแลไมใหอวัยวะรับสัมผัส
น้ันๆ บกพรอง และจะไดฝกฝนเพื่อใหอวัยวะสัมผัสนั้นใชการไดดีถูกตอง ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนมาก 
การมีความรูในเรื่องการสัมผัส ยังใหประโยชนเกี่ยวกับการรับรูสิ่งแวดลอมตางๆ ไดถูกตอง ซ่ึงมี
ผลตอเน่ืองไปถึงเรื่องคิด การเขาใจ และการเรียนรูของมนุษยใหไดผลดียิ่งขึ้น (โสภา ชูพิกุลชัย.
2521 : 129)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2528 : 100) ประสาทสัมผัสหมายถึง อาการรูสึก
หรือรูสัมผัส ซ่ึงเกิดจากมีสิ่งเรามากระตุนอวัยวะรับสัมผัส ทําใหเกิดความรูสึกทางรส กลิ่น เสียง 
การเห็น การกด และการทรงตัว

กัลยา สุวรรณแสง (2532 : 127) กลาวไววา สัมผัส (Sensation) หมายถึง อาการ   
ตื่นตัวของประสาท เม่ือมีสิ่งใดมาเราเปนการติดตอลําดับแรก

นันทนี เสถียรศักดิ์พงศ; และ อริสา พงศักดิ์ศรี (2538 : 1) ไดกลาวไววา ในการรับรู
ไมเพียงแตเปนความสามารถรับสิ่งเราจากสิ่งแวดลอม และภายในรางกายเทานั้น แตรวมไปถึง
สิ่งเราที่มากระทบไดโดยอาศัยความสัมพันธเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ผานประสาทสัมผัสทั้งหา คือ การ
รับรูสัมผัส การมองเห็น การไดยิน การรับรส และการรับกลิ่น โดยมนุษยจะตองจัดระเบียบขอมูล
จากการรับรูของตนเอง
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แสงเดือน  ทวีสิน  (2539 : 136) ไดกลาวถึงความหมายของ สัมผัส (Sensation)    
ไววา มนุษยสามารถรับรูขอมูลที่ไดจากความรูสึกสัมผัส จากอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา อันประกอบ
ไปดวย ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส มาจําแนกแยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห ดวยกระบวนการ
ทํางานของสมองแลวแปลสิ่งน้ันออกมา เพ่ือนําไปใชในการเรียนรูตอไป

จากความหมายของประสาทสัมผัส ดังที่กลาวมา สรุปไดวาการรับรูและการเรียนรูเกิด
จาก สิ่งเรามากระทบประสาทสัมผัสของอวัยวะทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และสงไปยัง
สมอง เพ่ือทําหนาที่แปลความหมายของสิ่งเรานั้น

4.3  การรับรูของอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539 : 19) ไดกลาวไววา การรับรูที่เด็กไดสัมผัสสิ่งตางๆ 

โดยการดมกลิ่นของดอกไม การชิม การฟง การมองเห็น และการสัมผัส เขาจะไดรับความรูสึก
จากสิ่งรอบตัวแปลกๆ ใหมๆ จะทําใหจิตสํานึกในการรับรูของเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาไป
อยางรวดเร็ว มาเรีย มอนเตสเซอรี (Maria Montessori) นักจิตวิทยาการศึกษาเด็กชื่อดัง ได
บันทึกความสนุกสนานในการใชประสาทสัมผัสของเด็ก กิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสและอวัยวะ
ตางๆ ในการรับความรูสึก เปนสิ่งที่ใหความสุขแกเด็ก และยังเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา
สติปญญา และความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ของเด็กเม่ือโตขึ้นอีกดวย

 โกวิทย  ประวาฬพฤกษ; และคณะ. (2541 : 19) กลาววาเราเห็นลูกโปงดวยตาของ
เรา ตาของเรามีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการเห็น เราชอบฟงเพลงไพเราะ หูของเราใชฟงเสียงและ
มีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการฟง เรารูรสดวยลิ้น ลิ้นมีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับรูรสเผ็ด 
เปร้ียว เค็ม หวาน ขม เราไดกลิ่นตางๆ ดวยจมูก จมูกมีประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับรูกลิ่น    
ผิวหนังของเรารับรูการสัมผัสของรางกายกับสภาพแวดลอม เชน รอน เย็น เปยก แหง ผิวหนัง
เปนอวัยวะที่มีประสาทสัมผัสรับรูการสัมผัส สมองเปนอวัยวะที่สําคัญคอยควบคุมการรับรู และ
ประสาทสัมผัสทั้งหา แลวสั่งการตอบรับ สัมผัสการเห็น สัมผัสกลิ่น สัมผัสรส สัมผัสกับเสียง และ
สัมผัสรอน – เย็น

สุวิทย มูลคํา. (2543 : 49) ไดกลาวไววา การรับรูถาวรที่เกิดจากประสบการณดาน
ประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เชน การทดลองหรือปฏิบัติการดู การชิม การดมกลิ่น
นอกจากนั้นตองมีการบูรณาการของขอมูลขาวสาร ความรูใหมที่ไดรับ มาผสมผสานเชื่อมโยง
ประสบการณหรือความรูเดิม เพ่ือขยายหรือสรางความรูใหม อีกทั้งมีการนําความรูมาประยุกต
เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิต ทั้งน้ีก็เพ่ือเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต

สรุปไดวา การรับรูของอวัยวะรับสัมผัสเกิดจากสิ่งเรามากระทบอวัยวะทั้งหา คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น และผิวหนัง เม่ืออวัยวะสัมผัสรับสิ่งเราที่มากระทบประสาทสัมผัสสงกระแสไปยังสมอง 
สมองจะทําหนาที่แปลความหมายของสิ่งเรานั้น ซ่ึงการแปลความหมายนี้ขึ้นอยูกับอวัยวะรับ



36

สัมผัสที่สมบูรณ สมรรถภาพของสมอง ประสบการณเดิม และความตั้งใจที่จะรับรู ซ่ึงการรับรู
จากประสาทสัมผัสแตละชนิดก็จะทําใหเกิดการเรียนรูที่แตกตางกัน

4.3 การทํางานของประสาทสัมผัสทั้งหา
การทํางานของประสาทสัมผัสตางๆ เกิดจาก การที่สิ่งเราที่เปนพลังงานหรือสสารทั้งที่

อยูภายในและภายนอกรางกายไปกระตุนอวัยวะรับสัมผัส (ตา, หู, จมูก ฯลฯ) เซลลประสาทจาก
อวัยวะรับสัมผัสตางๆ จะสงสิ่งเราไปยังสมองสวนที่รับขอมูลจากอวัยวะรับสัมผัสโดยเฉพาะ    
กลไกดังกลาวทั้งหมดนี้ เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดประสาทสัมผัส

เม่ือขอมูลถูกสงไปยังสมองแลว สมองจะทําหนาที่แปลขอมูลออกเปนประสบการณที่มี
ความหมาย ซ่ึงน่ันก็คือการรับรูน่ันเอง การรับรูจะตองอาศัยกระบวนการทางสติปญญา ซ่ึงไดแก 
การตัดสินใจ เหตุผล และความจําเขาชวย หรือเกิดจากความสนใจและแรงจูงใจในขณะนั้น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2527; อางอิงจาก Munn, Fernald; & Fernald. 1974)     
ขอมูลที่ถูกแปลเปนประสบการณที่มีความหมาย จะถูกสงผานเซลลประสาทจากสมองผาน
อวัยวะที่มีหนาที่แสดงอาการตอบสนอง ดวยการแสดงพฤติกรรมออกมา

ระบบประสาทสวนกลาง

เกิดประสาทสัมผัส เกิดการเรียนรู

เซลลประสาทไปสูระบบประสาท
สวนกลาง

เซลลประสาทจากระบบประสาท
สวนกลาง

อวัยวะรับสัมผัส ตา, หู, จมูก ฯลฯ อวัยวะแสดงอาการตอบสนอง

สิ่งเรา พฤติกรรม

ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงการสงขอมูลไปยังระบบประสาทสวนกลางเพื่อแปลขอมูลกลับ
ออกมาเปนคําสั่งใหมีการแสดงพฤติกรรม (ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา) (Vernon. 1976)

จากภาพซึ่งแสดงใหเห็นกระบวนการที่ทําใหเกิด “ประสาทสัมผัส” และ “การรับรู” น้ัน
จะเร่ิมตนจากการที่มีสิ่งเราไปกระตุนอวัยวะรับสัมผัสเชน เม่ือจมูกของเราไดกลิ่นหอม กลิ่นหอม
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เปนสิ่งเราที่มากระตุนอวัยวะรับสัมผัสกลิ่น คือ จมูก ตอนแรกเรายังบอกไมไดวาเปนกลิ่นอะไร 
และแลวกลิ่นนั้นจะผานใยประสาทหรือเซลลประสาทรับกลิ่น และสงไปยังปุมประสาทรับกลิ่น
ของสมอง ทําใหเกิดกระบวนการที่เรียกวา “ประสาทสัมผัส” ขึ้น ตอจากนั้นสมองก็จะทําหนาที่
แปลความหมายของกลิ่นนั้นโดยสงขอมูลจากสมอง สงผานเซลลประสาทไปยังอวัยวะที่แสดง
อาการตอบสนอง และสั่งใหเราแสดงพฤติกรรมออกมา กระบวนการรับรูซ่ึงสมองจะตองแปล
ความหมายของสิ่งเราจะตองอาศัยประสบการณ ความจํา เหตุผล ฯลฯ เขาชวยในการแปลความ
หมาย ซ่ึงในที่สุดเราก็สามารถใชประสบการณหรือความจําบอกไดวา กลิ่นนั้นเปนกลิ่นดอกไม 
และสามารถบอกชื่อดอกไมได

4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสาทสัมผัสทั้งหา
สรวงพร กุศลสง (2538 : 67) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบ
ประสาทสัมผัส กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปกติกับการเลนเกมการ
ศึกษาแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3–4 ป ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2537 โรงเรียนอนุบาลกุกไก สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการ
ทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบประสาทสัมผัส กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวง
กลมแบบปกติ กับการเลนเกมการศึกษาแบบปกติ มีทักษะการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบ
ปฏิบัติการทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบประสาทสัมผัสมีทักษะการแกปญหาสูงกวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปกติกับการเลนเกมการศึกษาแบบปกติ

อรพินท  เหลาสุวรรณพงษ (2541 : 56 - 58) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใช
ประสาทสัมผัสของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นกอนประถมศึกษา 
ระหวางวิธีสอนแบบมอนเตสเซอรีกับวิธีสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความ   
บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได อายุ 3 – 5 ป ไมมีความพิการซ้ําซอน ชั้นเด็กเล็ก        
โรงพยาบาลราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 จํานวน 13 คน แบง
เปนกลุมทดลองสอนดวยวิธีสอนแบบมอนเตสเซอรี จํานวน 6 คน และกลุมควบคุมสอนตาม     
คูมือครู จํานวน 7 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
ชั้นกอนประถมศึกษา ที่ไดรับการสอนแบบมอนเตสเซอรี และที่ไดรับวธิีสอนตามคูมือครูมีความ
สามารถใชประสาทสัมผัสสูงขึ้น และอยูในระดับพอใช ความสามารถใชประสาทสัมผัสของ     
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นกอนประถมศึกษาที่ไดรับวิธีสอน
แบบมอนเตสเซอรี และวิธีสอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน
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มณฑา ไรทิม (2544 : 59 – 60) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพ
ระบายสี โดยใชกิจกรรมที่ฝกประสาทสัมผัสทั้งหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
ดวยการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนตามแนวคิดของเบอรไนซ แมคคารธี 4 
แม็ท กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 40 คน โรงเรียนวัด
สระบัว สํานักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการวาด
ภาพระบายสีโดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ
กระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนตามแนวคิดของเบอรไนซ แมคคารธี 4 แม็ท แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพระบายสีจากวัสดุ
สัมผัส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา การจัดกิจกรรมโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการ
เรียนรูสามารถพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ ไมวาจะเปนกิจกรรมการวาด
ภาพระบายสีหรือกิจกรรมการเลนเกม ไดสงผลใหเด็กมีทักษะการแกปญหาสูงขึ้น สามารถสราง
สรรคผลงานศิลปะไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสงตอผลการเรียนของนักเรียนทําใหผล
การเรียนของนักเรียนดีขึ้น

กิจกรรมการประกอบอาหาร เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กไดปฏิบัติโดยใชประสาทสัมผัส
ทั้งหา ไดแก การมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส การฟง และการสัมผัสในการเรียนรู เด็กจะสน
ใจที่อยากจะเรียนรู เพราะเปนกิจกรรมที่เด็กกระทําดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหเด็กมีความเขาใจใน
สิ่งที่เรียนรูเพ่ิมมากขึ้น

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
5.1 ความหมายของการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

วไลพร พงษศรีทัศน (2533 : 113) กลาววากิจกรรมการประกอบอาหารเปนกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทดลอง และปฏิบัติการดวยตนเองจากของจริงโดยใชประสาทสัมผัสใน
การเรียนรู

ปวีณา (นามแฝง) (2539 : 113) กลาววากิจกรรมการประกอบอาหารเปนกระบวนการ
ที่ทําใหเด็กรูจักคิด ลงมือทํา และนําไปสูผลลัพธดวยตัวของเด็กเองซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญตอ
การคิดและการเรียนรูในเร่ืองอ่ืนๆดวย

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 45) กลาววาการประกอบ
อาหาร เปนกิจกรรมที่เด็กจะไดรับประสบการณตรงจากการสงัเกตการณเปลี่ยนแปลงของอาหาร
ดิบ–สุก รับรูรส และกลิ่นของอาหาร เรียนรูดวยการใชประสาทสัมผัสตางๆและเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน
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แจ็คแมน  (สนอง  สุทธาอามาตย  (2545); อางอิงจาก Jackman. 1997 : 190) กลาว
วา กิจกรรมการประกอบอาหารเปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เรียนรูจาก
ประสบการณในการทํางาน เริ่มตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการทําความสะอาดอุปกรณและสถาน
ที่ ประสบการณที่ไดรับจากการประกอบอาหารจะทําใหเด็กไดรับความรู เกิดความรูสึกประสบ
ผลสําเร็จ และเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหารที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

สรุปไดวา กิจกรรมการประกอบอาหารหมายถึง การจัดกิจกรรมหรือประสบการณที่
เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทดลอง และปฏิบัติการดวยตนเองจากของจริง โดยใชประสาทสัมผัส
ทั้ง หาในการเรียนรูจากกิจกรรม

5.2 จุดมุงหมายของการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
การประกอบอาหารเปนกิจกรรมที่สนุกนานและเราความสนใจในการเรียนรูของเด็ก

เปนอยางดี กิจกรรมนี้ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือผลงานหรืออาหารที่ทําเสร็จ แตอยูที่กระบวนการ
ระหวางการทํากิจกรรมเปนสําคัญ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2537 : 7) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
จัดประสบการณการประกอบอาหารไวดังน้ี

1. สนุกสนาน ปลูกฝงใหเด็กรักการทํางาน
2. ไดสังเกตกระบวนการเปลี่ยนแปลง
3. สรางทัศนคติที่ดีในการประกอบอาหาร
4. สงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
5. ฝกการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก การสังเกต การชิมรส การดมกลิ่น การฟง

เสียง การสัมผัส
6. รูจักขั้นตอนการเตรียม จัดเก็บและทําความสะอาด
7. เพ่ิมพูนพัฒนาการทางภาษา
8. รูจักมารยาทในการรับประทานอาหาร
9. เพ่ิมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

 10. รูจักการทํางานเปนกลุม
นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 41 – 42) กลาววาการจัดประสบการณโดยการประกอบ

อาหารมสีวนชวยใหเด็กเรียนรูในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี
1. ภาษา เด็กไดอภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนรวมกัน ไดฟงและปฏิบัติตามวิธีทํา ได

เรียนรูในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี
2. สังคมศึกษา เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมที่บาน ไดทํางานเปนกลุม ไดเรียนรูวา

อาหารมาจากไหน และขนสงมาไดอยางไร
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3. วิทยาศาสตร ไดเรียนรูวาอาหารไดมาจากอะไรบาง และมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง
อยางไร

4. คณิตศาสตร ไดชั่ง ตวง วัดเครื่องปรุง ไดเขาใจเรื่องปริมาณและการซื้อขาย
5. สุขภาพและความปลอดภัย เด็กเขาใจวามีอาหารหลายชนิดที่ชวยใหรางกายเจริญ

เติบโตเขาใจวาการทําอาหารสามารถทําไดอยางปลอดภัย เด็กไดฝกฝนเกี่ยวกับการสรางสุข
นิสัยที่ดี เชน การลางมือ การลางภาชนะ อีกทั้งชวยใหเด็กเกิดภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 
เพราะไดทําสิ่งที่มีคุณประโยชน

วาศิล (นามแฝง) (2543 :27-29) กลาวไววา การจัดประสบการณการประกอบอาหาร
ทําใหเด็กสามารถเรียนรูในดานตาง ๆ ดังน้ี

1. ดานรางกาย ไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายขณะทํากิจกรรม ไดพัฒนา
กลามเนื้อเล็ก เชน ในขณะที่ห่ันผัก

2. ดานอารมณ เด็ก ๆ มีความสขุขณะที่ไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง รูจักรอคอย 
เชน คอยอาหารสุก

3. ดานสังคม เม่ือทําอาหารรวมกับเพ่ือนก็ตองเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ รวมมือกัน
4. ดานสติปญญา เด็กจะไดความรูครอบคลุมเกือบทุกวิชา ไมวาจะเปน

4.1 คณิตศาสตร ไดจากการนับจํานวน การตวงสิ่งตาง ๆ ที่นํามาประกอบอาหาร 
เชน นํ้าตาล 2 ชอนชา ไข 5 ฟอง นํ้าตาลทราย 3 ชอน ฯลฯ หรือการแบงครึ่งแตงกวา ห่ัน
มะเขือเทศเปน 2 สวน แบงอีกครั้งเปน 4 สวน ฯลฯ

4.2 วิทยาศาสตร ไดดูจากการเปลี่ยนสถานะของสสาร เชน นํ้าตาลทรายละลาย
ในน้ํารอน นํ้าเม่ือถูกความรอนจะมีไอลอยขึ้นมา เน้ือดิบเม่ือมีการถูกความรอนจะเปลี่ยนสี เชน 
กุงกลายเปนสีสมขึ้น เปลี่ยนกลิ่นจากกลิ่นคาวกลายเปนกลิ่นหอม ชวนทาน ฯลฯ โดยที่ครูตอง
คอยตั้งคําถามใหเด็กหัดสงัเกตดวย

4.3 ภาษาไทย นอกจากจะไดเรียนรูคําศัพท ที่เปนชื่อของสวนประกอบของ
อาหารแลว เด็กยังไดพูดคุยโตตอบกับคุณครู หรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ ตลอด
เวลาที่ทํากิจกรรม อีกทั้งยังไดเห็น และไดอานปายสวนผสมที่ครูติดไว ซ่ึงทําใหเด็กๆ เขาใจและ
เห็นความสําคัญของการอานอีกดวย

นอกจากนี้ เด็กยังไดเรียนรูเรื่องสีตางๆ เชน แครอทสีสม แตงกวาสีเขียว หอมหัวใหญ
สีขาว นํ้ามันสีเหลือง ไดเปรียบเทียบสิ่งตางๆที่ไดสัมผัส ไดชิม เชน จืด - เค็ม เปร้ียว - หวาน 
เหนียว - เปอย เย็น - รอน น่ิม - แข็ง ฯลฯ รวมทั้งยังรูจักระเบียบวินัย เชน รูจักกวาด ลางทํา
ความสะอาดเก็บอุปกรณขาวของเครื่องใชตางๆ ที่นําออกมาใชหลังทําอาหารเสร็จดวย

ดาหล  (อารีรัตน ญาณะศร.  2544 ; อางอิงจาก Dahl. 1998 : 81-82) กลาวถึงจุด  
มุงหมายในการจัดประสบการณการประกอบอาหารดังน้ี

1. การอาน เด็กอานรายการอาหารซึ่งแสดงดวยรูปวาดที่มีคําหรือจํานวน
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2. คณิตศาสตร เด็กเรียนรูโดยการนับ การวัด การเรียงลําดับ การกะประมาณ
3. วิทยาศาสตร พัฒนาทักษะการใชประสาทสัมผัส เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะดม สัมผัส 

ชิม ครูใหคําถามกระตุนใหเด็กสังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. กิจกรรมสรางสรรค เด็กใชจินตนาการในการประกอบอาหาร ตกแตงรูปราง รูปทรง

การเลือกใชสี
5. เรียนรูทักษะทางสังคม เปนตัวของตัวเอง ปฏิบัติตามขอตกลง ชวยเหลอื แบงปน

และรวมมือกับผูอ่ืน
6. การวาดเขียน เด็กบันทึกประสบการณการประกอบอาหาร ที่โรงเรียนหรือที่บาน
ดังน้ัน การจัดประสบการณการประกอบอาหารมีประโยชนตอเด็กมาก ชวยใหเด็กเกิด

การเรียนรูทั้งในเรื่องภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดนตรี ศิลปะ รวมทั้งการใชกลามเนื้อเล็ก 
การรวมมือกันทํางานจนประสบความสําเร็จ อีกทั้งเด็กยังไดพัฒนาโดยองครวมทั้ง ทางรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสตปิญญา

5.3 ขอเสนอแนะในการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 40 – 41) กลาววา ในการจัดประสบการณการประกอบ

อาหารสิ่งที่ครูจะตองคํานึงถึง ดังน้ี
1. เลือกสูตรงาย ๆ ที่เด็กสามารถปฏิบัติตามไดโดยดูจากรูปภาพ
2. คอยดูแลอยางสม่ําเสมอ และพรอมที่จะใหคําแนะนํา
3. ฝกฝนและดูแลอยางใกลชิดเม่ือใชเตาและของรอน ถาไมสะดวกครูอาจทําเองเมื่อ

ถึงขั้นตอนนี้
4. สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกตอง และการปองกันอันตราย
5. ฝกใหเด็กมีนิสัยที่ถูกสุขลักษณะ น่ันคือ ลางมือใหสะอาดกอนและหลังทําอาหาร

และภาชนะตองสะอาด
6. การทําอาหารตองสัมพันธกับเนื้อเรื่องที่กําลังสอนอยู เชน วิทยาศาสตร สุขภาพ

อนามัย สังคมศึกษา และวันเทศกาล
7. วาดรูปภาพเครื่องปรุงลงบนกระดาษชารต เพ่ือใหเด็กไดดูและตรวจสอบ
8. ใหเด็กไดรูจักเครื่องชั่ง ตวง วัด กอนปฏิบัติจริง เชน ใหรูจักใชชอนตวง ถวยตวง

โดยใหตวงแปงหรือเม็ดทรายละเอียดกอน
9. พยายามเลือกการทําอาหารที่งาย ๆ เพ่ือใหเด็กสามารถทําไดเอง ไดรับความ

สําเร็จภาคภูมิใจและพึงพอใจในประสบการณที่ไดรับ
 10. ใหเวลาเด็กอยางพอเพียงในการทําอาหาร
 11. ควรใหเด็กทั้งหองทําอาหารพรอม ๆ กัน แตผลัดเปลี่ยนกันมาทํา จนกระทั่งทุกคน

ไดทําอาหารซึ่งอาจเปนขั้นตอนใดก็ได
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ดาหล และบรูเวอร  (อารีรัตน  ญาณะศร.  2544 ; อางอิงจาก (Dahl. 1998 : 82–83; 
& Brewer. 1995 : 396-397) มีความเห็นสอดคลองกันในการจัดประสบการณการประกอบ
อาหารวา มีขอเสนอแนะ และขอควรระวัง ดังน้ี

1. เลือกประกอบอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีวิธีปรุงอาหารงายๆ และสวน
ประกอบของอาหารหาไดงาย มีในทองถิ่น

2. คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก อาจใหเด็กทําเปนรายบุคคลหรือเปน
กลุม

3. คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก เชน การใชมีด หรือใหเด็กอยูหางจากแหลงที่ให
ความรอน

4. ระมัดระวังในเรื่องของความสะอาด ใหเด็กลางมือกอนและหลังการประกอบอาหาร
5. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เด็กมีอิสระในการทํางาน และแสดงความ

คิดเห็น
6. เลือกหาวิธีการปรุงอาหารที่มีขั้นตอนงาย ๆ จากมารดา ผูปกครอง หรือจาก

หนังสือตาง ๆ
พร พันธุโอสถ (2543 : 32 – 33) กลาวถึงขอที่พึงตระหนกัในการดําเนินกิจกรรมการ

ประกอบอาหาร ดังน้ี
1. เด็กควรจะมีสวนรวมตั้งแตตนจนจบ เพราะเปนการพัฒนาความคิด การมองสิ่ง

ตางๆ อยางสัมพันธตอเน่ืองกัน
2. เด็กควรจะเปนผูมีบทบาทในการทําอาหารรวมกับครู ไมใชเปนเพียงผูดู
3. ถาสามารถทําได ไมควรใชสวนผสมของอาหารซึ่งเปนแบบสําเร็จรูป เชน ไมควร

ใชกะทิสําเร็จรูปหรือผลไมกระปอง ฯลฯ
4. สวนประกอบของอาหารบางอยางซึ่งตองใชเวลาในการตระเตรียม สามารถนํามา

ทําลวงหนาในระหวางกิจกรรมเลนสรางสรรค
จะเห็นไดวา การจัดประสบการณการประกอบอาหาร มีขอเสนอแนะและขอควรระวัง

ในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย เลือกประกอบอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและมีวิธี
การปรุงงายๆ เหมาะกับวัยและความสามารถของเด็ก สวนประกอบของอาหารนั้นหาไดงายมีใน
ทองถิ่นและที่สําคัญคือ ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

 5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
วไลพร พงษศรีทัศน (2533 : 63 – 67) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบปฏิบัติ

การทดลองประกอบอาหารปกติ ที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ผล
การศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4-5 ป ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการ
ทดลองประกอบอาหาร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
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ประสบการณแบบปกติอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เม่ือวิเคราะหขอมูลเปนราย
ทักษะพบวา ทักษะการสังเกตทักษะการจําแนก ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความ
เห็น และทักษะการหามิติสัมพันธของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ สวน
ทักษะการวัดของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร 
และแบบปกติ แตกตางกันอยาง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

บุญประจักษ วงษมงคล (2536 : 94-96)ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบปฏิบัติ
การทดลองประกอบอาหาร และการจัดประสบการณแบบทั่วไป ที่มีทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ที่มีความสามารถทางสติปญญาแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 
เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4 – 5 ป ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบ
อาหาร มีทักษะพื้นฐาน มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณแบบทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเด็กปฐมวัยที่มีความ
สามารถทางสติปญญาสูง ปานกลาง และต่ํา มีทักษะคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับที่ 0.01 แสดงใหเห็นวาความสามารถทางสติปญญาที่แตกตางกัน มีผลตอทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

อารีรัตน ญาณะศร (2544 : 60 – 65) ไดศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุม ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัด
ประสบการณ และระหวางการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาหมี
พฤติกรรมความรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติ
กรรมความรวมมือระหวางการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาหสูง
กวากอนจัดประสบการณ

วรรณวิมล เณรทรัพย (2545 : 52 – 56) ไดศึกษาความสามารถทางภาษา ของเด็กที่
มีความบกพรองทางการไดยิน ในระดับปฐมวัยจากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณแบบ
ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร ผลการศึกษาพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินใน
ระดับปฐมวัย ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร
มีความสามารถทางดานการพูดสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถ
ดานการเรียงลําดับเหตุการณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

จากเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณจากการ
ประกอบอาหาร กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติจากของจริง ไดเรียนรูผานประสาท
สัมผัสทั้งหา การประกอบอาหารทําใหเด็กไดรูจักคิด ลงมือทํา ทําใหเด็กสนใจที่อยากจะเรียนรู
เพราะเปนกิจกรรมที่เด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเอง



บทที่  3
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบก
พรองทางสติปญญาครั้งน้ี  ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2.  การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.  การดําเนินการทดลอง
4.  การวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได  

อายุระหวาง  6-12 ป  ระดับเชาวปญญาระหวาง  50 – 70  และไมมีความพิการซ้ําซอน

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เรียนได  ระดับเชาวปญญาระหวาง  50 – 70  และไมมีความพิการซ้ําซอน อายุระหวาง 6 -12 ป  
ที่กําลังศึกษาอยูที่ โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ  จํานวน 8 คน  ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงดังน้ี

1. ศึกษาขอมูลของจํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจากโรงเรียนบางบัว
2. คัดเลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนที่มีอายุระหวาง 6–12 ป  โดยไดรับความรวมมือ

จากครูประจําชั้นตรวจสอบขอมูลจากประวัติของนักเรียน  พบวามีนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญา
ระหวาง 50–70 และมีอายุระหวาง 6–12 ป จํานวน 8 คนซึ่งตรงกับกลุมตัวอยางพอดี

การกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีไดแก
1. แผนการสอนเรื่องการนับจํานวน 1-10 จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
2.  แบบทดสอบเรื่องความสามารถในการนับจํานวน 1-10
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ดําเนินการดังน้ี
1. การสรางแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน  1-10  จากการจัดประสบการณการ

ประกอบอาหาร  มีลําดับขั้นตอนดังน้ี



45

1.1 สรางแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน 1-10 จากการจัดประสบการณการ
ประกอบอาหารจํานวน  20  แผน  ซ่ึงประกอบดวยจุดประสงค  เน้ือหา  แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

1.2 นําแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน 1-10 จากการจัดประสบการณการ
ประกอบอาหารเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจและปรับปรุงแกไข เพ่ือหาความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา

1.3 นําแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน  1 - 10  จากการจัดประสบการณ การ
ประกอบอาหาร   ที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใชกบัเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได 1 คน

1.4  ปรับปรุงแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน 1-10 จากการจัดประสบการณการ
ประกอบอาหาร  จัดทําเปนฉบับจริงเพ่ือนําไปใชกลุมตัวอยางในการทดลอง

2. การสรางแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวนนับ 1–10 มีลําดับขั้นตอนดังน้ี
2.1  ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตรขั้นพ้ืนฐาน
2.2  ศึกษาแบบฝกหัดคณิตศาสตรเกี่ยวกับการนับจํานวนในระดับอนุบาล
2.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตรดังน้ี

2.3.1 การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรดวยเกมการศึกษาสําหรับเด็กที่

มีความบกพรองทางสติปญญาระดับกอนประถมศึกษาของ  นัยนา  ผดุงสงฆ  (2541)
2.3.2 ผลการเตรียมความพรอมเร่ืองการนับจํานวน 1–5  โดยใชกิจกรรม

ศิลปะสําหรับเด็กกลุมอาการดาวนระดับกอนประถมศึกษาของ  สมบุญ  อุดมมุจลินท  (2544)
2.3.3 การศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตร  เรื่องจํานวนนับ  1–5  ของเด็ก

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปฐมวัย  จากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณ
คณิตศาสตรดวยดนตรีของ  แสงจันทร  ยิ่งสัมพันธเจริญ  (2545)

2.4 นําความรูที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบทดสอบความสามารถในการนับ
จํานวน 1–10 จํานวน 20  ขอ  ซ่ึงเปนลักษณะรูปภาพใหเลอืก 1 ตัวเลือก จาก 3 ตัวเลือก

2.5 นําแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  1 – 10  จํานวน  20  ขอไป
ใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณา
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแบบทดสอบนี้สามารถวัดไดตรงตามเนื้อหาที่ศึกษา

2.6 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและนําไป
ทดลองใชกับเด็กปกติที่กําลังเรียนอยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน

2.7  ทําการวิเคราะหแบบทดสอบเปนรายขอเพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2538 : 209 - 211)  คัดเลือกขอที่มีคา
ความยากงายระหวาง  .20 - .80  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต  .20  ขึ้นไป
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เกณฑการประเมินความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10  มีดังน้ี
คะแนน  18 – 20  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในระดับดี
คะแนน  15 – 17  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในระดับพอใช
คะแนน    0 – 14  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในระดับนอย

เกณฑการใหคะแนน  ให  0  เม่ือตอบผิดหรือไมตอบ  ให  1  เม่ือตอบถูก
เกณฑดังกลาวนี้อางอิงมาจากผลงานวิจัยของ  แสงจันทร  ยิ่งสัมพันธเจริญ  

และคําแนะจากอาจารยสมานใจ  โพธิ์พิบูลย  (ผูเชี่ยวชาญ)
2.8 ปรับปรุงแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  1-10 ใหมีความ

 สมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางในการทดลอง
2.9 วิธีการทดสอบ  เม่ือผูทดสอบแจกแบบทดสอบใหนักเรียน  และอานคําสั่ง

ใหนักเรียนปฏิบัติตาม ถานักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตอง ให 1 คะแนน  ถานักเรียนปฏิบัติ
ตามคําสั่งไมถูกตองให  0  คะแนน

วิธีดําเนินการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองใชการทดลองแบบกลุม

เดียววัดกอนและหลัง  (One–Group Pretest-Posttest  Design)   (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ.  2538 : 249) ดังน้ี

      กลุม        สอบกอน        ทดลอง        สอบหลัง

E T1 X T2

E  แทน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดที่ไดรับ  การจัด
ประสบการณจากการประกอบอาหาร

T1  แทน การทดสอบความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10  กอนการจัด
ประสบการณการประกอบอาหาร

X   แทน การจัดประสบการณจากการประกอบอาหาร
T2  แทน การทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  1 – 10  หลังจากการจัด

ประสบการณการประกอบอาหาร
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 2.  ขั้นกอนการทดลอง
2.1 ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเพ่ือเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน

3  ทานในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
2.2 ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูบริหารโรงเรียน

บางบัว  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ
  3. ขั้นดําเนินการทดลอง

3.1 ทําการทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  1–10 ดวยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการนับจํานวน  1–10

3.2 ทําการสอนตามแผนการสอนการจัดประสบการณการประกอบอาหารโดยมี
ขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี

3.2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1) สนทนากับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติกิจกรรม
2) ชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการปฏิบัติกิจกรรมวาเปนเรื่องของการสอน

เรื่องการนับจํานวน 1 – 10
3.2.2 ขั้นสอน

1) ครูอธิบายเรื่องของจํานวน 1 – 10
2) ครูอธิบายและสอดแทรกการสอนเรื่องจํานวน คาของตัวเลข และ

สัญลักษณแทนตัวเลข 1–10  พรอมกับสาธิตการประกอบอาหารที่เกี่ยวของกับจํานวนเลข
3) ครูใหนักเรียนทําการปฏิบัติจากการนับจํานวนวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหาร
3.2.3 ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลที่ไดจากการประกอบอาหาร

3.3 ดําเนินการสอนตามแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน   1 -  10    จากการจัด
ประสบการณการประกอบอาหารที่สรางขึ้นโดยใชเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2548  เปนเวลา  5  สัปดาห  สัปดาหละ  4 ครั้ง ครั้งละ  40 - 50  นาที  รวม 20  ครั้ง  โดยเริ่ม
ทําการทดลองตั้งแต  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  ถึง  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2549  ดําเนินการ
สอนดวยตนเอง ตามกําหนดการสอนดังน้ี
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สัปดาห ครั้งที่ วัน ชื่อกิจกรรม เนื้อหา

1 1
2
3
4

จ.  6 ก.พ.  2549
อ.  7 ก.พ.  2549
พ.  8 ก.พ.  2549
พฤ.9 ก.พ.  2549

ขนมปงทาแยม
ขนมปงทาแยม
แซนวิช
แซนวิช

จํานวน 1  รูคาของจํานวน 1
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน 1
จํานวน 2  รูคาของจํานวน 2
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน 2

2 5
6
7
8

อ. 14 ก.พ.  2549
พ. 15 ก.พ. 2549
พฤ.16 ก.พ  2549
ศ.  17 ก.พ. 2549

ขนมตม
ขนมตม
เกี๊ยวทอด
เกี๊ยวทอด

จํานวน 3  รูคาของจํานวน 3
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน 3
จํานวน 4  รูคาของจํานวน 4
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน 4

3 9
10
11
12

จ. 20 ก.พ.  2549
อ. 21 ก.พ.  2549
พ. 22 ก.พ.  2549
พฤ.23 ก.พ. 2549

ลูกชิ้นหมูปง
ลูกชิ้นหมูปง
ไสกรอกไกปง
ไสกรอกไกปง

จํานวน  5  รูคาของจํานวน  5
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน   5
จํานวน  6  รูคาของจํานวน  6
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน   6

4 13
14
15
16

จ. 27 ก.พ.  2549
อ. 28 ก.พ.  2549
 พ. 1   มี.ค.  2549
 พฤ. 2 มี.ค.  2549

ขนมปงเย็น
ขนมปงเย็น
ลูกชิ้นไกปง
ลูกชิ้นไกปง

จํานวน  7  รูคาของจํานวน  7
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน   7
จํานวน  8  รูคาของจํานวน  8
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน   8

5 17
18
19
20

จ. 6  มี.ค.  2549
อ. 7  มี.ค.  2549
พ.  8  มี.ค.  2549
พฤ. 9  มี.ค.  2549

มันฝรั่งทอด
มันฝรั่งทอด
ขนมปงเย็น
ขนมปงเย็น

จํานวน  9  รูคาของจํานวน  9
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน   9
จํานวน 10  รูคาของจํานวน 10
รับรูสัญลักษณแทนจํานวน   10

3.3 เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองแลว  ทําการทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  
1 – 10  ดวยแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  1 - 10  ชุดเดิมอีกครั้ง
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การวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาความสามารถในการนับจํานวน   1-10   ของเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเรียนได  จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยหาคาสถิติพ้ืนฐานไดแก   จํานวนรอยละ  คามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทล  ของคะแนน
ความสามารถในการนับจํานวนคะแนน จํานวน 1-10  กอนและหลังการสอนจากการจัดประสบ
การณการประกอบอาหาร

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการนับจํานวน  1-10  กอนและหลังการสอน
จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร   ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการเปรียบเทียบคา
เฉลี่ยคะแนนระหวางกอนและหลังการทดลอง ดวยวิธีการของ Wilcoxon Matched  - Pairs  
Signed - Ranks Test 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพ้ืนฐาน

1.1 คามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตร ดังน้ี  (นิภา  ศรีไพโรจน.  2524 : 61)

สูตร Mdn  =

เม่ือ Mdn แทน คามัธยฐาน
N แทน จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู

X แทน คะแนนตัวที่
                                                      

X แทน คะแนนตัวที่

1.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile  range) ใชสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด).
2541 : 82

สูตร IR   =  Q3 – Q1
         

    เม่ือ IR       แทน   พิสัยระหวางควอไทล
Q3      แทน    P  75
Q1  แทน    P  25

X    +   XN
2

N
2 + 1

2

N
2 + 1

N
2

N
2

N
2 + 1
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2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอสอบ

กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2527 : 89-91) คํานวณไดจากสูตร
ดังน้ี

สูตร IOC    =  

เม่ือ    IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม         

   ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
    N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ             

2.2 หาคาความยากงายของแบบทดสอบ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2538 : 209 – 210)

สูตร    P    =      

    เม่ือ R    คือ จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก
N    คือ จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด

2.3 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538 : 210 – 211)

สูตร   D   =

    เม่ือ    D คือ  คาอํานาจจําแนก
   RU   คือ  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมเกง

RL    คือ  จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน
N    คือ  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน

∑R
N

R
N

RU - RL

N
2
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3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการนับจํานวน 1-10

ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได กอนและหลังการสอนจากการจัดประสบ
การณการประกอบอาหาร โดยวิธีการทดสอบของ Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks 
Test (นิภา  ศรีไพโรจน. 2533 : 91) ดังน้ี

สูตร D = Y – X

  เม่ือ    D     แทน ความแตกตางของขอมูลแตละคูกอนและหลังการทดลอง
   X    แทน คะแนนความสามารถในนับจํานวน 1–10  กอนการทดลอง
   Y    แทน คะแนนความสามารถในการนับจํานวน 1-10 หลังการทดลอง

การหาคา T   
จัดอันดับคาความแตกตางจากนอยไปหามาก
กํากับอันดับที่ดวยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ
หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวกและที่มีเครื่องหมายลบตามลําดับ
คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย) เราเรียกคานี้วาเปนคา T
(คาของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายกํากับที่นอยกวา)

สูตร E(T)   = 4
)1N(N +

S(T)   = 24
)1N2)(1N(N ++

Z   = )T(S
)T(ET−

เม่ือ T แทน คาของผลรวมอันดับภาพเครื่องหมายเพ่ือนําไปทดสอบ
เทียบกับคาในตาราง   โดยไมคํานึงถึงผลรวมที่นอยนั้นจะ
ติดเครื่องหมายบวกหรือลบ

           E(T) แทน คาเฉลี่ยของผลรวมของอันดับนอยกวา
N แทน จํานวนนักเรียน
S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Z แทน คะแนนมาตรฐาน



บทที่  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญาระดับเรียนได จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  มีผลการวิเคราะหขอมูลนํา
เสนอดังน้ี

1. การศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติ
ปญญาระดับเรียนไดจากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล
ดังมีรายละเอียดในตาราง 1

ตาราง 1 คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile range)อของความ
สามารถในการนับจํานวน 1 – 10  ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

คนที่
คะแนนความสามารถ

ในการนับกอนการทดลอง
(คะแนนเต็ม 20  คะแนน)

คะแนนความสามารถ
ในการนับหลังการทดลอง
(คะแนนเต็ม 20  คะแนน)

ผลตางของ
ของคะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8

15
12
14
13
16
11
15
12

19
16
18
15
17
13
19
18

4
4
4
2
1
2
4
6

Mdn
IR

ระดับความสามารถ

14.0
4

พอใช

17.5
3
ดี
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จากตาราง  1  แสดงวา  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดที่มีอายุ
ระหวาง 6–12 ป ที่ไดรับการจัดประสบการณการประกอบอาหารกอนการทดลองมีความสามารถ
ในการนับจํานวน 1-10 มีคาคะแนนอยูระหวาง  11–16 คะแนน  คามัธยฐานเทากับ 14.0  และ
คาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 4 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดที่มีอายุ
ระหวาง 6–12 ปมีความสามารถในการนับจํานวนอยูในระดับพอใช จํานวน 3 คน ระดับนอย
จํานวน 5 คนหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมประสบการณการประกอบอาหารแลว   มีชวงคะแนน
ระหวาง 13–19 คามัธยฐานเทากับ  17.5  และคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ  3  เด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดมีความสามารถในการนับจํานวนในระดับดีจํานวน 6 คน  
ระดับพอใชจํานวน 2 คน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยที่เสนอไวขอที่ 1 วา  ความ
สามารถในการนับจํานวน 1 -10  ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดที่มีอายุ
ระหวาง 6 – 12 ป  หลังการสอนโดยการจัดประสบการณการประกอบอาหารสูงขึ้น

2. เปรียบเทียบความสามารถเรื่องการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนไดกอนและหลังการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  ดังมีรายละเอียด
ในตาราง  2

ตาราง  2  การเปรียบเทียบความสามารถในการนับจํานวน 1-10 ของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนไดกอนและหลังการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

คะแนนความสามารถ
ในการนับจํานวน 1-10

อันดับตาม
เครื่องหมายคนที่

กอน (X) หลัง (Y)

ผลตางของ
คะแนน

D = ( Y-X )

อันดับที่ของ
ความแตกตาง

บวก ลบ
T

1
2
3
4
5
6
7
8

15
12
14
13
16
11
15
12

19
16
18
15
17
13
19
18

4
4
5
2
1
2
4
6

5
5
6

2.5
1

2.5
5
7

5
5
6

2.5
1

2.5
5
7

-
-
-
-
-
-
-
-

*0

รวม 28

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 , T .05  = 3  เม่ือ  N  =   8
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จากตาราง  2   คา  T ที่หาไดจากกลุมตัวอยางมีคาเปน  0  เม่ือ  N  =  8  เปดตาราง

คาวิกฤติของ  T ใน  The  Wilcoxon  Matched - Pairs  Signed- Ranks Test  =  .05   พบวา
คา  T ในตารางมีคาเปน  3  ซ่ึงมีคามากกวาคา  T ที่ไดจากกลุมตัวอยาง  แสดงวา  ความ
สามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได หลังจาก
ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณการประกอบอาหาร มีความสามารถในการนับจํานวน 
1–10 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่  .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 ที่เสนอไววา  
ความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได
หลังจากจัดประสบการณการประกอบอาหารสูงขึ้น



บทที่  5
สรุป อภิปลายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติ

ปญญาระดับเรียนไดจากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  มีสรุป  อภิปรายผล  และขอ
เสนอแนะดังน้ี

จุดมุงหมายของการวิจัย
1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติ

ปญญาระดับเรียนได จากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร
2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเรียนได ระหวางกอนและหลังการจัดประสบการณการประกอบอาหาร

สมมุติฐานการวิจัย
1.  ความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดหลังการจัดประสบการณของการประกอบอาหารอยูในระดับสูง

2.  ความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดหลังจากการจัดประสบการณของการประกอบอาหารสูงขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได 

มีระดับเชาวปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอนอายุระหวาง 6 – 12 ป กลุมตัว
อยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดมีระดับเชาว
ปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอน อายุระหวาง 6 – 12 ป ที่กําลังศึกษาอยูที่
โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซ่ึงไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก
1. แผนการสอนเรื่องการนับจํานวน 1–10 จากการจัดประสบการณการประกอบ

อาหาร
2. แบบทดสอบเรื่องความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10
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ดําเนินการทดลองโดยทําการทดสอบความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของกลุม
ตัวอยางเปนรายบุคคล (Pretest) กอนการศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1–10 จากการ
จัดประสบการณการประกอบอาหาร  ดวยแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน 1-10 
แลวดําเนินการสอนกลุมตัวอยางเปนกลุมดวยแผนการสอนเรื่องการนับจํานวน 1–10 จากการ
จัดประสบการณการประกอบอาหาร  โดยใชเวลาในการทดลอง  5  สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน   
วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง จํานวน 20 กิจกรรม  และเม่ือสิ้นสุดการสอนแลวไดทําการ
ทดสอบกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับขั้นกอนการทดลองเปนรายบุคคล 
(Posttest) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล  และแบบ
ทดสอบของ Willcoxon Matched – Pairs Signed – ranks Test

สรุปผลการวิจัย
1.  ความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดหลังการจัดประสบการณของการประกอบอาหารอยูในระดับสูง
2.  ความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดสูงขึ้นหลังการจัดประสบการณของการประกอบอาหาร

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของการจัดประสบการณการประกอบอาหารที่มีตอความสามารถใน

การนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดพบวา นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ที่มีอายุระหวาง 6 – 12 ป มีความสามารถในการนับ
จํานวน 1 -10  เพ่ิมขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่วา  
ความสามารถในการนับจํานวน 1 -10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดที่มี
อายรุะหวาง  6–12 ป หลังการสอนโดยวิธีจัดประสบการณการประกอบอาหาร อยูในระดับสูงขึ้น  
ดังคํากลาวของ วาศิล  (นามแฝง) (2543) ที่ไดกลาวไววา ความสามารถทางดานคณิตศาสตร
ของเด็กไดมาจากการนับจํานวน การตวงสิ่งของตางๆ ที่นํามาประกอบอาหาร  และเกียรติวรรณ  
อมาตยกุล (2539) ไดกลาวไววา การรับรูที่เด็กไดสัมผัสสิ่งตางๆ โดยการดมกลิ่น การชิม การ
ฟง การมองเห็น และการสัมผัส เด็กจะไดรับความรูสึกจากสิ่งรอบตัวแปลกๆ ใหมๆ จะทําใหจิต
สํานึกในการรับรูของเด็กไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากการจัดประสบการณการ
ประกอบอาหารที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองนั้นจะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และเกิด
แรงจูงใจในการเรียน  เพราะเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา  คือ ไดชิม  ไดเห็น  ไดดม  ไดสัมผัส
กับอาหารชนิดตางๆ เด็กจะทําไดดีกวาการเรียนการสอนที่ไมมีการปฏิบัติ  ซ่ึงแสดงวาการจัด
ประสบการณการประกอบอาหารเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยพัฒนาความสามารถในการนับจํานวน 
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ซ่ึงสอดคลองกับ  สมบุญ  อุดมมุจรินท  (2545)  พบวาความพรอมทางคณิตศาสตรเร่ืองจํานวน
นับ 1 – 5  ของเด็กกลุมอาการดาวนระดับกอนประถมศึกษาสูงขึ้นหลังจากการสอนโดยวิธีการ
จัดประสบการณคณิตศาสตรดวยศิลปะ  และบุญประจักษ  วงษมงคล (2536 : 94-96)) ไดศึกษา
ผลการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร  และการจัดประสบการณแบบ
ทั่วไปของเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถแตกตางกัน  พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบทั่วไป

ขอสังเกตจากการวิจัย
ขอสังเกตจากการวิจัยความสามารถในการนับจํานวน 1–10 ของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเรียนไดจากการจัดประสบการณการประกอบอาหาร  มีขอสังเกตที่ไดจาก
การวิจัย  ดังน้ี

1. อุปกรณหรือสิ่งของที่นํามาใหเด็กนับควรมีขนาดที่พอเหมาะที่เด็กจับตองได 
เพราะถามีขนาดที่เล็กจนเกินไป  เด็กจะจับไดไมถนัด

2. สิ่งของที่เปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารควรมีสีสันที่มองเห็นชัดเจน  จะทําให
เด็กสนใจมากขึ้น

3. เด็กๆ จะชอบเม่ือไดทํากิจกรรมดวยตัวเอง มีความรูสึกพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม  
และใหความรวมมือเปนอยางดีในขณะรวมทํากิจกรรม

4. การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณการประกอบอาหาร ทําใหเด็กมีพัฒนาการทาง
ดานอารมณ  และสังคม ทําใหเด็กมีสุขภาพจิตดี และมีความอดทนในการรอคอย

5. ควรระมัดระวังอุปกรณที่เปนไฟฟาเพราะอาจจะทําใหเกิดอันตรายได เชน ก ระทะ
ไฟฟา, หมอไฟฟา ฯลฯ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณการประกอบอาหารตอการเรียนการ

สอนคณิตศาสตรในดานอ่ืนๆ เชน การบวก  การลบ  หรือการเปรียบเทียบ เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณการประกอบอาหารในรูปแบบของ

การบูรณาการของวิชาตางๆ  ในเด็กพิเศษกลุมอ่ืน ๆ เชน  เด็กสมาธิสั้น  เด็กกลุมอาการดาวน
3. ควรสอนเรื่องความปลอดภัยและการระมัดระวังในการใชอุปกรณที่กอใหเกิด

อันตรายได เชน มีด และอุปกรณไฟฟาตางๆ
4. ควรมีการสอนเรื่องการทําขนมไทย เพราะมีขั้นตอนในการทําที่หลากหลาย เชน 

การปน  การคลึง ฯลฯ
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ภาคผนวก ก

รายนามผูเชี่ยวชาญ



67

รายนามผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการสอน คูมือแบบทดสอบและแบบทดสอบความสามารถ

ในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได

อาจารยสมานใจ  โพธิ์พิบูลย
วุฒิทางการศึกษา คบ. สาขาการประถมศึกษา
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
สถานที่ทํางาน โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  กรุงเทพมหานคร

อาจารยจิรวดี  วิจิตรานนท
วุฒิทางการศึกษา กศ.ม.  สาขาการศึกษาพิเศษ

(การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน)
ตําแหนง ครู ค.ศ. 2  หัวหนากลุมงานการศึกษาพิเศษ
สถานที่ทํางาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค  กรุงเทพมหานคร

อาจารยนิตยา  นิลคูหา
วุฒิทางการศึกษา กศ.ม.  สาขาการศึกษาพิเศษ

(การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน)
ตําแหนง ครู ค.ศ. 2
สถานที่ทํางาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค  กรุงเทพมหานคร



ภาคผนวก ข

คูมือและแบบทดสอบวัดความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10
กอน – หลังการทดลอง
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คูมือการใชแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน  1 – 10

ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน 1–10  แบงเปน    2 ชุด

รวม 20 ขอ  ( 20  คะแนน )
ชุดที่ 1  ดานการรูคาของจํานวน  1 – 10  จํานวน  10  ขอ

 ชุดที่  2  ดานการรับรูสัญลักษณแทนตัวเลขอารบิค 1 – 10  จํานวน  10  ขอ

ความมุงหมายของแบบทดสอบ
แบบทดสอบชุดนี้สรางขึ้นเพ่ือวัดความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบก

พรองทางสติปญญาระดับเรียนไดกอนและหลังการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอนจากประสบ
การณการประกอบอาหาร

วิธีดําเนินการสอบ
1. จัดเตรียมสถานที่ทําการทดสอบเปนรายบุคคล
2. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการทดสอบ

2.1 เครื่องเขียน
2.2 แบบทดสอบความสามารถในการนับจํานวน

เกณฑการใหคะแนน
     นักเรียนที่ทําแบบทดสอบในแตละขอไดถูกตองให  1  คะแนน
    นักเรียนที่ทําแบบทดสอบไมถูกตอง  หรือไมทําแบบทดสอบ  ให  0  คะแนน

การแปลผลคะแนน
    คะแนน   18 -  20   คะแนน     หมายถึง   มีความสามารถในระดับดี
    คะแนน   15 -  17   คะแนน     หมายถึง   มีความสามารถในระดับพอใช
    คะแนน     0 -  14   คะแนน     หมายถึง   มีความสามารถในระดับนอย
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ชุดที่  1
(การรูคาของจํานวน 1 – 10)

ใหนักเรียนเขียน    X   ทับภาพที่เทากับจํานวนที่กําหนดให
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ชุดที่  2
(การรับรูสัญลักษณแทนตัวเลขอารบิค)

      ใหนักเรียนเขียน   O   รอบตัวเลขที่เทากับจํานวนภาพ

                         

5 4 3

               

4 6 5
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แผนการทดลองการจัดประสบการณจากการประกอบอาหาร 
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ตัวอยางแผนการทดลองการจัดประสบการณการประกอบอาหาร 
แผนการทดลองที่ 1 

 
ชื่อกิจกรรม    ขนมปงทาแยม 
 

เนื้อหา          จํานวนนับ  1    
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 1 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
  2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 1 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
  

สื่อและอุปกรณ        
 1. บัตรตวัเลข 1 
 2.  ภาพเสื้อ 1 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  3.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมปงทาแยม 
  3.1  ขนมปง 
  3.2  แยมสําหรับทาขนมปง 
  3.3  ชอนและจาน 
  4.  ภาพขั้นตอนการทําขนมปงทาแยม 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูนําภาพขั้นตอนในการทาํขนมปงและวัสดุอุปกรณสาํหรับประกอบอาหารให
นักเรียนดูและสนทนากับนักเรียน 
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูชูบตัรตัวเลข 1 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนพูดตามครูวาคือ “เลขหน่ึง” 
 2. ครูนําภาพจํานวน 1 (ภาพเสื้อ 1 ตัว) ใหนักเรียนดูและอธิบายใหนักเรียนฟงวา   
“นี่คือเสื้อ 1 ตวั” และใหนักเรียนพูดตาม 
 3. ครูแจกขนมปงใหนักเรียนคนละ 1 แผน 
 4. ครูชูบตัรตัวเลขหนึ่งใหนักเรยีนดูและพูดวา “ขนมปง 1 แผน” และใหนักเรียนพูดตาม 
 5. ครูนําภาพขั้นตอนการทําขนมปงทาแยมใหนักเรียนดูและสนทนากับนักเรียน 
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 6. ครูแนะนําวสัดุและอุปกรณในการทําขนมปงทาแยม 
 7. ครูสาธติวธิีการทําขนมปงทาแยมตามลําดับขั้นตอนจากภาพประกอบ 
 8. ครูใหนักเรียนนําขนมปงที่ครูแจกออกมาทาแยมทีละคน 
 9. เม่ือทํากิจกรรมในขอที่ 8 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของ  
นักเรียนพรอมๆ กัน 
 
 ข้ันสรุป 
 1. ครูนําบตัรตวัเลข 1  แจกใหนักเรียนทุกคน 
 2. ครูใหนักเรียนชูบัตรตวัเลข 1  และนบัจํานวนขนมปงของนักเรียนทีละคน 
 
 ข้ันประเมินผล 
 1. นักเรียนสามารถนับจํานวน 1 จากจํานวนขนมปงไดอยางถูกตอง 2 ใน  3 ครั้ง 
 2. นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 1 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่ 2 
 

 

ชื่อกิจกรรม                ขนมปงทาแยม 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ  1    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 1 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 1 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
  3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 1 ไดอยางถูกตอง 
  

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข 1 
 2.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมปงทาแยม 
  2.1  ขนมปง 
  2.2  แยมสําหรับทาขนมปง 
  2.3  ชอนและจาน 
 3.  ภาพขั้นตอนการทําขนมปงทาแยม 
 4.  ดอกไม 
 5.  แกวน้ํา 
 6.  ดินสอ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน 1  โดยการนําภาพขั้นตอนในการทาํขนมปงใหนกัเรียนดูและ
สนทนากับนักเรียน 
   
 ข้ันสอน 
 1.  ครูนําภาพขั้นตอนการทาํขนมปงทาแยมใหนักเรียนดู  
 2.  ครูแจกขนมปงใหนักเรียนคนละ 1 แผน 
 3.  ครูชูบตัรตวัเลขหนึ่งใหนกัเรียนดูและพูดวา “ขนมปง 1 แผน” และให นักเรียน   
พูดตาม 
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 4.  ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณในการทําขนมปงทาแยม 
 5.  ครูใหนักเรียนนําขนมปงที่ครูแจกออกมาทาแยมทีละคน 
 6. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 5 ครบทุกคนแลว ครูแจกบัตรตวัเลข 1 ใหนักเรียน
ทุกคน 
 7.  ครูสอนใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของนักเรียนวาเปน จํานวน 1 แผน 
 8.  ครูใหนักเรียนชูบัตรตวัเลข 1 และใหนักเรยีนพูดตามครวูา “ขนมปง 1  แผน”  
 9.  ครูชูดอกไม 1 ดอก และถามนักเรียนวา “มีดอกไมกี่ดอก” ใหนักเรียนชวยกันตอบ 
และใชคําถามซ้ําอีกโดยเปลีย่นอุปกรณเปนแกวน้ํา ดินสอ ฯลฯ  
    
 ข้ันสรุป 
 ครูชูบตัรตัวเลข 1 แลวใหนกัเรียนทุกคนไปหยิบสิ่งของที่มีอยูในหองเรียนมาคนละ 1 
อยาง 
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  1  จากสิ่งของที่นักเรียนหยิบมาไดอยางถูกตอง  2 ใน  3 
ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  3 
 

 

ชื่อกิจกรรม                แซนวิช 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 2     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 2 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 2 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
    

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข 1  และ  2 
 2.  ภาพรถ  1  คัน  จํานวน 1 ภาพ 
  3.  ภาพดอกไม  2  ดอก  จํานวน 1 ภาพ 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําแซนวิช 
  4.1  ขนมปง 
  4.2  แยมสําหรับทาขนมปง 
  4.3  ชอนและจาน 
   

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนสญัลักษณและความหมายของจํานวน 1 โดยใชภาพจํานวน 1 (รถ 1 คัน)
และบตัรตัวเลข 1 
 
 ข้ันสอน 
 1. ครูชูบตัรตัวเลข 2 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนพูดตามครูวาคือ “ เลขสอง “ 
 2.  ครูนําภาพจํานวน 2 (ภาพดอกไม 2 ดอก) ใหนักเรียนดูและอธิบายใหนักเรียนฟง
วา “ นี่คือดอกไม 2 ดอก “ 
 3. ครูแจกขนมปงใหนักเรียนคนละ 2 แผน และใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของ  
นักเรียน 
 4.  ครูชูบตัรตวัเลข 2  ใหนกัเรียนดู และพูดวา “ ขนมปง 2 แผน “  และใหนักเรียน
พูดตาม 
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 5.  ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณในการทําแซนวิช 
 6.  ครูสาธติวธิีการทําแซนวิชตามลําดับขั้นตอน 
 7.  ครูใหนักเรียนนําขนมปงที่ครูแจกออกมาทาแยมทีละคน 
 8.  เม่ือนักเรยีนทํากิจกรรมในขอที่ 8 ครบทุกคนแลวครูแจกบัตรตวัเลข 2 ใหนักเรียน
ทุกคน 
 9. ครูสอนใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของนักเรียนวาเปน จํานวน 2 แผน 
  10. ครูใหนักเรียนชูบัตรตวัเลข 2 และใหนักเรยีนพูดตามครวูา “ขนมปง 2 แผน”  
    
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูชูบตัรตวัเลข 2 แลวใหนักเรียนทุกคนไปหยิบสิ่งของที่มีอยูในหองเรียน มาคน
ละ 2 อยาง 
 2.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงพรอมๆ กัน 
 
 ข้ันประเมินผล 
 1. นักเรียนสามารถนับจํานวน  2  จากจํานวนขนมปงไดอยางถูกตอง  2 ใน  3 ครั้ง 
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 2 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2  ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  4 
 

 

ชื่อกิจกรรม                แซนวิช 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 2   

   

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 2 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 2 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 2 ไดอยางถูกตอง 
  

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข 1  และ  2 
 2.  วงกลมสีแดงจํานวน 2 วง 
 3.  หนังสือนิทานจํานวน 2 เลม 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําแซนวิช 
  4.1  ขนมปง 
  4.2  แยมสําหรับทาขนมปง 
  4.3  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน 1 และ 2  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัด   
 
 ข้ันสอน 
 1.  ครูแจกขนมปงใหนักเรียนคนละ 2 แผน 
 2.  ครูชูบตัรตวัเลข  2 ใหนกัเรียนดูและพูดวา “ขนมปง 2 แผน” และใหนักเรียนพูด
ตาม 
 3.  ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณในการทําแซนวิช 
 4.  ครูใหนักเรียนนําขนมปงที่ครูแจกออกมาทาแยมทีละคน 
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 5.  เม่ือนักเรยีนทํากิจกรรมในขอที่ 4 ครบทุกคนแลวครูแจกบัตรตวัเลข 2 ใหนักเรียน
ทุกคน 
 6.  ครูสอนใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของนักเรียนวาเปน จํานวน 2แผน 
 7.  ครูใหนักเรียนชูบตัรตัวเลข 2 และใหนักเรียนพูดตามครูวา “ขนมปง 2 แผน”  
 8.  ครูนับหนังสือนิทาน 2 เลม ใหนักเรียนนับตาม 
 9.  ครูติดแผนวงกลมสีแดง  2  วง  บนกระดานดํา  และถามนักเรยีนวา “มีวงกลม    
สีแดงกี่วง ”  ใหนักเรียนชวยกันตอบ   
  10.  ครูติดบตัรตัวเลข 2 ใหนักเรียนพูดตามคร ูและอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงสิ่งของ 2 
อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 2 สามารถใชสัญลักษณตวัเลข 2 แทนกันได 
    
 ข้ันสรุป 
         ครูชูบตัรตัวเลข 2 แลวใหนกัเรียนทุกคนไปหยิบสิ่งของที่มีอยูในหองเรียน มาคนละ 2 
อยาง 
 
 ข้ันประเมินผล 
     นักเรียนสามารถนับจํานวน  2  จากสิ่งของที่นักเรียนหยิบมาไดอยางถูกตอง 2  ใน  3 
ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  5 
 

 

ชื่อกิจกรรม                ขนมตม 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 3     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 3 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 3 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
    

 สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข 1 , 2  และ  3 
 2.  ภาพไก 1 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
 3.  ภาพสุนัข 2 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  4.  ภาพแมว 3 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  5.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมตม 
  5.1  แปงขาวเหนียว 
  5.2  ช็อกโกเลต 
  5.3  มะพราว 
  5.4  ชอนและจาน 
  5.5  หมอไฟฟา 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน 1, 2   โดยคัดเลือกนกัเรียนจากการจับหมายเลขประจําตวัของ  
นักเรียน ใหออกมาหยิบภาพไก 1 ตัว  ภาพสุนัข 2 ตวั ตามลําดับ  
 
 ข้ันสอน 
 1.  ครูนําภาพแมว 3 ตวั ตดิบนกระดานดํา ครูนับใหนกัเรียนฟงพรอมกับติดบตัร   
ตัวเลขที่ดานลางของภาพแมวตามลําดบั แลวใหนักเรียนนับตาม และพูดตามครูวา “แมว 3 ตัว“  
 2. ครูเรียกนักเรยีน จํานวน 3 คน จากการจับหมายเลขประจําตวัของนักเรียนออกมา
หนาชั้นเรียน 
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 3. ครูและนักเรียนชวยกันนับจํานวนนักเรียนที่โดนคัดเลอืกออกมาครูชูบัตรตวัเลข 3 
ใหนักเรียนดูและพูดวา “ นักเรียน 3 คน” และใหนักเรยีนพูดตาม 
 4.  ครูนําภาพขั้นตอนการทาํขนมตมใหนกัเรียนดูและสนทนากับนักเรียน 
 5.  ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณในการทําขนมตม 
 6.  ครูสาธติวธิีทําขนมตมใหนักเรียนดู 
 7.  ครูแจกช็อกโกแลตใหนักเรียนคนละ 3 เม็ด และใหนักเรียนนับจํานวนของ
ช็อกโกแลตของนักเรียน 
 8.  ครูใหนักเรียนนําช็อกโกแลตที่ครูแจกออกมาทําขนมตมทีละคน 
 9.  เม่ือนักเรยีนทํากิจกรรมในขอที่ 5 ครบทุกคนแลวครูแจกบัตรตวัเลข 3 ใหนักเรียน
ทุกคน 
  10. ครูสอนใหนักเรียนนับจํานวนขนมตมของนักเรียนวาเปน จํานวน 3 ลกู 
  11.  ครูใหนักเรียนชูบัตรตวัเลข 3 และใหนักเรยีนพูดตามครวูา “ขนมตม  3  ลูก”  
    
 ข้ันสรุป 
 1. ครูแจกบัตรตวัเลข 3 ใหนักเรียนทุกคน 
 2. ครูใหนักเรียนชูบัตรตวัเลฃ 3 และนับจํานวนขนมตมของนักเรียนทีละคน 
 
 ข้ันประเมินผล 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  3  จากจํานวนขนมตมไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 3 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  6 
 

 

ชื่อกิจกรรม                ขนมตม 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 3     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 3 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 3 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 3 ไดอยางถูกตอง 
  

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข 1 , 2  และ  3 
 2.  ภาพไก 1 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
 3.  ภาพสุนัข 2 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  4.  ภาพแมว 3 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  5. วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมตม 
  5.1  แปงขาวเหนียว 
  5.2  ช็อกโกเลต 
  5.3  มะพราว 
  5.4  ชอนและจาน 
  5.5  หมอไฟฟา 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน 1 , 2 และ 3  โดยคัดเลือกนักเรียนจากการจับหมายเลขประจาํตัว
ของนักเรียน ใหออกมาหยิบภาพไก 1 ตวั  ภาพสุนัข 2 ตัว และภาพแมว 3 ตวั ตามลําดับ  
 
 ข้ันสอน 
 1. ครูนําภาพขั้นตอนการทําขนมตมใหนักเรียนดู  
 2.  ครูแจกช็อกโกแลตใหนักเรียนคนละ 3  เม็ด 
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 3.  ครูชูบตัรตวัเลข  3 ใหนกัเรียนดูและพูดวา “ ช็อกโกแลต 3 เม็ด” และใหนักเรยีน
พูดตาม 
 4.  ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณในการทําขนมตม 
 5.  ครูใหนักเรียนนําช็อกโกแลตที่ครูแจกออกมาทําขนมตมทีละคน 
 6.  เม่ือนักเรยีนทํากิจกรรมในขอที่ 5 ครบทุกคนแลวครูแจกบัตรตวัเลข 3 ใหนักเรียน
ทุกคน 
 7.  ครูสอนใหนักเรียนนับจํานวนขนมตมของนักเรียนวาเปน จํานวน 3 ลูก 
 8.  ครูใหนักเรียนชูบตัรตัวเลข 3 และใหนักเรียนพูดตามครูวา “ขนมตม  3  ลูก”  
 9.  ครูนําภาพแมว 3 ตวั และบัตรตวัเลข 3 ติดบนกระดานดําแลวใหนักเรียนชวยกันนับ 
  10. ครูติดบตัรตัวเลข 3 บนกระดานดํา ใหนักเรียนพูดตามครู และอธบิายใหนักเรียน
เขาใจถึงสิ่งของ 3 อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 3 สามารถใชสัญลักษณตวัเลข 3 แทนกันได 
    
 ข้ันสรุป 
 ครูชูบตัรตัวเลข 3 แลวใหนกัเรียนทุกคนหยิบสิ่งของทีมี่อยูในกระเปาของนักเรียน มา
คนละ 3 อยาง 
 
 ข้ันประเมินผล 
     นักเรียนสามารถนับจํานวน  3  จากสิ่งของที่นักเรียนหยิบมาไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 
ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  7 
 

 

ชื่อกิจกรรม                เกี๊ยวทอด 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 4     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  4 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 4 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
    

 สื่อและอุปกรณ        

 1.  บัตรตวัเลข  2 , 3  และ 4 
 2.  ดินสอ 4 แทง 
 3.  ไมบรรทัด 4 อัน 
 4.  ภาพหัวใจจํานวน 4 ภาพ 
  5.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําเกี๊ยวทอด 
  5.1  แปงเกี๊ยว 
  5.2  น้ํามันพืช 
  5.3  กระทะไฟฟา 
  5.4  ชอนและจาน 
  5.5  ตะหลวิ 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน  2 และ 3  โดยใหนักเรียนหยิบสิ่งของในกระเปาของนักเรียนตาม
หมายเลขทีค่รูใหนักเรียนดู  
 
 ข้ันสอน 
 1.  ครูติดบัตรตัวเลข 4 บนกระดานดําใหนักเรียนดู และใหนักเรียนพูดตามครูวา  
“เลข 4“  
 2. ครูนําภาพหัวใจจํานวน 4 ภาพมาติดบนกระดานดํา ใหนักเรียนนับ และพูดตามครู
วา “หัวใจ 4 ดวง“ 
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 3.  ครูชูบตัรตวัเลข 4 ใหนักเรียนดูและสนทนากับนักเรยีนถึงกิจกรรมที่จะใหนักเรยีนทํา 
 4.  ครูแนะนําวัสดุและอุปกรณในการทําเกี๊ยวทอด 
 5.  ครูสาธติวธิีทําเกี๊ยวทอดใหนักเรียนดู 
 6. ครูแจกแปงเกี๊ยวใหนักเรียนคนละ 4 แผน และใหนกัเรียนนับจํานวนแปงเกี๊ยวของ
นักเรียน 
 7.  ครูนําแปงเกี๊ยวของนักเรียนมาทอดในกระทะไฟฟา 
 8.  เม่ือครูทํากิจกรรมในขอที่  8  เสร็จแลว ครูเรียกนักเรียนออกมานับเกี๊ยวที่ครทูอด
แลวใสจานทีละคน  
 9. ครูใหนักเรียนนับจํานวนเกีย๊วทอดของนกัเรียนทลีะคน และใหนักเรียนพูดตามครู
วา “เกี๊ยวทอด 4 ชิ้น”  
    
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูแจกบตัรตัวเลข 3 ,4 ใหนักเรียนทกุคน 
 2.  ครูชูดินสอจํานวน 3 แทง และ ไมบรรทัดจํานวน 4 อัน ใหนักเรียนชูบตัรตวัเลฃให
ตรงกับดินสอ และไมบรรทัด  
 
 ข้ันประเมินผล 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  4  จากจํานวนเกี๊ยวทอดไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 4 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  8 
 

 

ชื่อกิจกรรม                เกี๊ยวทอด 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 4  

   

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  4 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 4 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 4 ไดอยางถูกตอง 
    

 สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  2 , 3  และ 4 
 2.  ดินสอ 4 แทง 
 3.  ไมบรรทัด 4 อัน 
 4.  ภาพหัวใจจํานวน 4 ภาพ 
  5.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําเกี๊ยวทอด 
  5.1  แปงเกี๊ยว 
  5.2  น้ํามันพืช 
  5.3  กระทะไฟฟา 
  5.4  ชอนและจาน 
  5.5  ตะหลวิ 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูนําภาพขั้นตอนการทําเกีย๊วทอดมาสนทนากับนักเรยีน 
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูทบทวนจํานวน  2 , 3 และ 4  จากสิ่งของที่ครูนํามาใหดู และใหนักเรียนเลือก
บัตรตวัเลขใหตรงกับสิ่งของที่นับได 
 2.  ครูใหนักเรียนนับแปงเกี๊ยวใหเทากับจํานวนนับ 4 ทีละคน 
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 3.  ครูใหนักเรียนทอดเกี๊ยวดวยตวัเองทลีะคนตามขั้นตอน 
 4.  เม่ือนักเรยีนทํากิจกรรมในขอที่ 3 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนับจํานวนเกี๊ยว
ทอดอีกครั้งหนึ่ง 
 5.  ครูติดบัตรตัวเลข 4 บนกระดานดําใหนักเรียนดู และใหนักเรียนพูดตามครูวา       
“เลข 4“  และ “เกี๊ยวทอด 4 ชิ้น“ 
 6.  ครูติดบัตรตัวเลข 4 ใหนกัเรียนพูดตามครู และอธบิายใหนักเรียนเขาใจถึงสิ่งของ 
4 อยาง หรือสงของที่มีจํานวน 4 สามารถใชตวัเลข 4 แทนกันได 
 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูแจกบตัรตัวเลข 2 ,3  และ 4 ใหนักเรียน 
 2.  ครูติดภาพหัวใจจํานวน  4 ดวง บนกระดานดํา และใหนักเรียนนับตามครู และครู
ใหนักเรียนทีมี่บัตรตัวเลข 4 ยืนขึ้น  
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  4  จากจํานวนเกี๊ยวทอดไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  9 
 

 

ชื่อกิจกรรม                ลูกชิ้นหมูปง 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 5     

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  5 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 5 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
    

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 5 
 2.  สมจํานวน 5 ผล 
 3.  ภาพนก 5 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  4  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําลูกชิ้นหมูปง 
  4.1  ลูกชิ้นหมู 
  4.2  ไมเสียบลูกชิ้น 
  4.3  เตาไฟฟา 
  4.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน 1 – 4 โดยการนําสมมาใหนักเรียนนับ  
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูทบทวนจํานวน  1 – 4 จากสิ่งของที่ครนูํามาใหดู และใหนักเรียนเลือกบัตร   
ตัวเลขใหตรงกับสิ่งของที่นบัได 
 2.  ครูติดบัตรตัวเลข 5 บนกระดานดํา และใหนักเรียนพูดตามครูวา “เลข 5“ 
 3.  ครูติดภาพนก 5 ตัวบนกระดานดํา ครูใหนักเรียนนับและพูดตามครูวา  “นก 5 ตัว“ 
 4.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนนกทีละคน 
 5.  ครูนําลูกชิน้หมูมาใหนักเรียนดู และสนทนาซักถามนักเรียน 
 6.  ครูสาธติวธิีการเสียบลูกชิ้นหมูใหนักเรียนดู 
 7.  ครูนับลูกชิ้นหมูแจกนักเรียนทุกคนและใหนักเรียนนับจํานวนของลูกชิ้นหมูตามครู 
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 8. ครูชูบตัรตัวเลข 5 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับลูกชิน้หมูตามจํานวนในบัตร  
ตัวเลข เพ่ือเสยีบไมทลีะคน 
 9. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 9 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนําลกูชิ้นหมูมาปง
พรอมกัน 
  10. ครูนับจํานวนลูกชิ้นหมูของนักเรียน 1 คน และใหนักเรียนนับของตวัเองทีละคน 
และใหนักเรียนพูดตามครูวา “ ลูกชิ้นหมูปง 5 ลูก “ 
 
 ข้ันสรุป 
 1. ครูแจกบัตรตวัเลข  3 - 5    ใหนักเรียนทุกคน 
 2. ครูใหนักเรียนสลับกันนับนบัจํานวนลูกชิน้หมูของเพ่ือน และใหชบูตัรตัวเลขที ่  
นักเรียนนับได 
 
 ข้ันประเมินผล 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  5  จากจํานวนลูกชิน้หมูปงไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 
ครั้ง 
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 5 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  10 
 

 

ชื่อกิจกรรม                ลูกชิ้นหมูปง 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 5     

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  5 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
  2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 5 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 5 ไดอยางถูกตอง 
    

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 5 
 2.  สมจํานวน 5 ผล 
 3.  เหรียญพลาสติกจํานวน  40  เหรียญ 
 4.  ภาพนก 5 ตัว จํานวน 1 ภาพ 
  5.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําลูกชิ้นหมูปง 
  5.1  ลูกชิ้นหมู 
  5.2  ไมเสียบลูกชิ้น 
  5.3  เตาไฟฟา 
  5.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูติดบตัรตัวเลข 1 – 5 บนกระดานดําใหนักเรียนอาน และแบงนักเรยีนออกเปน 4 
กลุม โดยใหหาสิ่งของภายในหองเรียนมากลุมละ 5 อยาง 
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูทบทวนจํานวน  4 , 5  จากสิ่งของที่ครูนํามาใหดู และใหนักเรียนเลือกบตัร
ตัวเลขใหตรงกับสิ่งของที่นบัได 
 2. ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนนับคนละ 5  เหรียญ 
 3. ครูใหนักเรียนออกมานับลูกชิ้นหมูคนละ 5 ลูก เพ่ือเสียบไมทีละคน 
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 4. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 3 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนําลกูชิ้นหมูมาปง
พรอมกัน 
 5. ครูนับจํานวนลูกชิ้นหมูของนักเรียน 1 คน และใหนักเรียนนับของตวัเองทีละคน 
และใหนักเรียนพูดตามครูวา “ ลูกชิ้นหมูปง 5 ลูก “ 
 6. ครูติดบตัรตัวเลข  5  ใหนักเรียนพูดตามครู  และอธบิายใหนักเรียนเขาใจถึง
สิ่งของ 5 อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 5 สามารถใชตัวเลข 5 แทนกันได 
 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูแจกบตัรตัวเลข 1 – 5 ใหนักเรียน 
 2.  ครูชูสมใหนักเรียนดู โดยสลับจํานวน 1 - 5  และใหนักเรียนที่มีบตัรตวัเลขที่ตรง
กับจํานวนสมที่ครูชูยืนขึ้น 
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  5  จากจํานวนลูกชิ้นหมูปงไดอยางถูกตอง  2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  11 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ไสกรอกไกปง 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 6     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  6 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 6 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
     

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 6 
  2.  ภาพปลา จํานวน 10 ภาพ 
  3.  เหรียญพลาสติกจํานวน 50 เหรียญ 
  4.  สมุดจํานวน 6 เลม 
  5.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําไสกรอกไกปง 
  5.1  ไสกรอกไก 
  5.2  ไมเสียบไสกรอก 
  5.3  เตาไฟฟา 
  5.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูทบทวนจํานวน 1 – 5 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม 
 2. ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนกลุมละ 10 เหรียญ และใหนักเรียนชวยกันนับ
เหรียญตามจาํนวนในบัตรตัวเลขที่ครชููใหดู 
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูติดบตัรตัวเลข 6 บนกระดานดํา และใหนักเรียนพูดตามครู “เลข  6” 
 2.  ครูนําภาพปลาใหนักเรยีนนับตามครู จํานวน 6 ภาพ และใหนักเรียนพูดตามครู 
“ปลา 6 ตวั” 
 3.  ครูนําภาพปลาจํานวน 10 ตัว มาใหนกัเรียนนับจํานวน 6 ทีละคน 
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 4.  ครูชูบตัรตวัเลข 6 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับไสกรอกไกตามจํานวนในบตัร
ตัวเลข เพ่ือเสยีบไมทลีะคน 
 5. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 4 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนําไสกรอกไกปง
พรอมกัน 
 6. ครูแจกบัตรตวัเลข 6 ใหนักเรียน และวางไวบนไสกรอกไกของนักเรียนใหนักเรียน
พูดตามครูวา “ ไสกรอกไก 6 ชิ้น “ 
 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูแจกบตัรตัวเลข  4 - 6    ใหนักเรียนทุกคน 
 2.  ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนคละจํานวนกันโดยไมเกิน จํานวน 6 
 3.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนเหรียญของนักเรียน และวางบตัรตวัเลขของจํานวนที่   
นักเรียนนับไดไวบนเหรยีญ 
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  6  จากจํานวนไสกรอกไกไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  12 
 

 
ชื่อกิจกรรม               ไสกรอกไกปง 

 

เน้ือหา                      จํานวนนับ 6    

  

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  6 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
  2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 6 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 6 ไดอยางถูกตอง 
    

 สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 6 
  2.  ภาพดอกไม จํานวน  6  ภาพ 
  3.  เหรียญพลาสติกจํานวน 50 เหรียญ 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําไสกรอกไกปง 
  4.1  ไสกรอกไก 
  4.2  ไมเสียบไสกรอก 
  4.3  เตาไฟฟา 
  4.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 1.  ครูทบทวนจํานวน 1 – 6 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม 
 2.  ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนกลุมละ 10 เหรียญ และใหนักเรียนชวยกันนับ
เหรียญตามจาํนวนในบัตรตัวเลขที่ครชููใหดู 
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูติดบตัรตัวเลข 6 บนกระดานดํา และใหนักเรียนแตละกลุมนําสิ่งของตางๆ      
ที่มีอยู ในหองเรียนมาใหครตูามจํานวนทีค่รูกําหนด 
 2.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมนับจํานวนสิง่ของในกลุมใหเพ่ือนฟง 
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 3.  ครูชูบตัรตวัเลข 6 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับไสกรอกไกตามจํานวนในบตัร
ตัวเลข เพ่ือเสยีบไมทลีะคน 
 4.  เม่ือนักเรยีนทํากิจกรรมในขอที่ 4 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนําไสกรอกไกปง
พรอมกัน 
 5. ครูแจกบัตรตวัเลข 6 ใหนักเรียน และวางไวบนไสกรอกไกของนักเรียน ใหนักเรียน
พูดตามครูวา “ไสกรอกไก 6 ชิ้น“ 
 6.  ครูติดบัตรตัวเลข 6 บนกระดานดํา ใหนักเรียนพูดตาม 
 7.  ครูนําสมุดจํานวน 6 เลม มาใหนักเรียนนับ และอธบิายจํานวน 6 หมายถึงสิ่งของที่
มี 6 อยางมีจํานวนภาพ6 ภาพและใชสัญลักษณเลข 6 
 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูแจกบตัรตัวเลข  4 - 6    ใหนักเรียนทุกคน 
 2.  ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนคละจํานวนกันโดยไมเกิน จํานวน 6 
 3.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนเหรียญของนักเรียน และวางบตัรตวัเลขของจํานวนที่   
นักเรียนนับไดไวบนเหรยีญ 
 
 ข้ันประเมินผล 
  นักเรียนสามารถนับจํานวน  6  จากจํานวนไสกรอกไกไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  13 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ขนมปงเย็น 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 7     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  7 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 7 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
    

 สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 7 
  2.  ตรายางรปูตางๆ และ หมึกพิมพ 
  3.  กระดาษ  A 4 
 4.  ลูกปงปอง 
  5.  รูปหัวใจ 7 รูป 
  6.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมปงเยน็ 
  6.1  ขนมปง 
  6.2  น้ําแดง 
  6.3  น้ําแข็ง 
  6.4  นมขนหวาน 
  6.5  ชอนและถวย 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 1.  ครูทบทวนจํานวน 1 – 6 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม 
 2.  ครูแจกตรายางใหนักเรยีนกลุมละ  5 อัน และใหนักเรียนชวยกันพิมพตรายาง   
รูปตางๆ ตามจํานวนในบัตรตัวเลขที่ครชูใูหดู 
   
 ข้ันสอน 
 1.  ครูติดบัตรตัวเลข 7 บนกระดานดํา และใหนักเรียนพูดตามครู วา “เลข 7“ 
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 2.  ครูนํารูปหัวใจติดบนกระดานดํา และใหนักเรียนนับและพูดตามครูวา “ หัวใจ 7 
ดวง “ 
 3.  ครูนําลูกปงปองจํานวน 7 ลูกมาใหนักเรียนนับทีละคน 
 4.  ครูสาธติวธิีทําขนมปงเย็นใหนักเรียนดู 
 5. ครูชูบตัรตัวเลข 7 ใหนักเรียนดู และนับจํานวนขนมปงใหนักเรียนใหนักเรียนนับ
ตาม  
 6. ครูแจกบัตรตวัเลข 7 ใหนักเรียนและวางไวดานขางของถวยขนมปงใหนักเรียนพูด
ตามครูวา “ ขนมปง 7 ชิ้น “ 
 7. ครูใสน้ําแข็ง, นมขนหวาน และน้ําแดงในถวยขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันประเมินผล 
  1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  7  จากจํานวนขนมปงไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครัง้ 
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 7 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  14 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ขนมปงเย็น 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 7     

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  7 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 7 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 7 ไดอยางถูกตอง 
    

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 7 
  2.  เหรียญพลาสติกจํานวน 50 เหรียญ 
  3.  ลูกปงปอง 
  4. วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมปงเยน็ 
  4.1  ขนมปง 
  4.2  น้ําแดง 
  4.3  น้ําแข็ง 
  4.4  นมขนหวาน 
  4.5  ชอนและถวย 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 1.  ครูทบทวนจํานวน 1 – 7 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม 
 2.  ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนกลุมละ 10 เหรียญ และใหนักเรียนชวยกันนับ
เหรียญตามจาํนวนในบัตรตัวเลขที่ครชููใหดู 
   
 ข้ันสอน 
 1. ครูติดบตัรตัวเลข 7 บนกระดานดํา และใหนักเรียนแตละกลุมนําสิ่งของตางๆ ที่มี
อยู ในหองเรียนมาใหครูตามจํานวนที่ครูกําหนด 
 2.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมนับจํานวนสิง่ของในกลุมใหเพ่ือนฟง 
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 3.  ครูชูบตัรตวัเลข 7 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับขนมปงตามจาํนวนในบัตรตัวเลข  
 4.  ครูแจกบตัรตัวเลข 7 ใหนักเรียนและวางไวดานขางของถวยขนมปงใหนักเรียนพูด
ตามครูวา “ ขนมปง 7 ชิ้น “ 
 5.  ครูติดบัตรตัวเลข 7 บนกระดานดํา ใหนักเรียนพูดตาม 
 6.  ครูนําลูกปงปองจํานวน 7 ลูกมาใหนักเรียนนับ และอธิบายจํานวน 7  หมายถึง  
สิ่งของที่มี 7 อยางมีจํานวนภาพ 7ภาพและใชสัญลักษณเลข 7 
 7.  ครูใสน้ําแข็ง , นมขนหวาน และน้ําแดงในถวยขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันสรุป 
 1.  ครูแจกบตัรตัวเลข  5 - 7    ใหนักเรียนทุกคน 
 2.  ครูแจกเหรียญพลาสติกใหนักเรียนคละจํานวนกันโดยไมเกิน จํานวน 7 
 3.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนเหรียญของนักเรียน และวางบตัรตวัเลขของจํานวนที่   
นักเรียนนับไดไวบนเหรยีญ 
 
 ข้ันประเมินผล 
  นักเรียนสามารถนับจํานวน  7  จากจํานวนขนมปงไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  15 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ลูกชิ้นไกปง 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 8 
    

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 8โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 8 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
   

 สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 8 
  2.  สมจํานวน 8 ลูก 
 3.  ภาพจํานวน 8 (นก, เปด) 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําลูกชิ้นไกปง 
  4.1  ลูกชิ้นไก 
  4.2  ไมเสียบลูกชิ้นไก 
  4.3  เตาไฟฟา 
  4.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูติดบตัรตัวเลข 1 - 7  บนกระดานดํา ใหนักเรียนชวยกันนับ 1 – 7  พรอมๆ กัน 
 
 ข้ันสอน 
 1. ครูทบทวนจํานวน 1 – 7 จากสิ่งของและภาพที่ครูนํามาใหดู และใหนักเรียนเลือก
บัตรตวัเลขใหตรงกับสิ่งของที่นับได 
 2. ครูติดบตัรตัวเลข 8 บนกระดานดํา และใหนักเรียนพูดตามครู วา ” เลข 8 “ 
 3. ครูติดภาพนก 8 ตัว บนกระดานดํา ครูใหนักเรียนนับและพูดตามครวูา “นก 8 ตวั“ 
 4. ครูติดภาพเปดจํานวน 8 ตวั และใหนักเรยีนนับทลีะคน 
 5. ครูนําวัสดุในการทําลูกชิ้นไกปงใหนักเรียนดูและสนทนากับนักเรียน 
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 6. ครูสาธติวธิีเสยีบลูกชิ้นไกปงใหนักเรียนดู 
 7. ครูนับลูกชิ้นไกใหนักเรียนและใหนักเรียนนับลูกชิน้ไกตามครู 
 8. ครูชูบตัรตัวเลข 8 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับลูกชิน้ไกตามจํานวนในบัตร  
ตัวเลข เพ่ือเสยีบไมทลีะคน 
 9. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 8 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนําลกูชิ้นไกมาปง
พรอมกัน 
  10. ครูนับจํานวนลูกชิ้นไกปงของครู และใหนักเรียนนับของตัวเองทลีะคน และให
นักเรียนพูดตามครูวา “ ลูกชิ้นไกปง 8 ลกู “ 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนลูกชิ้นไกของนักเรียน และเลือกบัตรตวัเลขใหครูดู 
 
 ข้ันประเมินผล 
  1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  8  จากจํานวนลูกชิน้ไกไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 8 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  16 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ลูกชิ้นไกปง 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 8    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 8โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 8 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 8 ไดอยางถูกตอง  
  

สื่อและอุปกรณ  
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 8 
  2.  สมจํานวน 8 ลูก 
  3.  ภาพจํานวน 8 ( นก , เปด ) 
  4.   วัสดุและอุปกรณสําหรับทําลูกชิ้นไกปง 
  4.1  ลูกชิ้นไก 
  4.2  ไมเสียบลูกชิ้นไก 
  4.3  เตาไฟฟา 
  4.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูทบทวนจํานวน  8  โดยการสนทนาเรือ่งการทําลูกชิน้ไกปงนักเรียน 
 
 ข้ันสอน 
 1.  ครูทบทวนจํานวน 1 – 7 จากสิ่งของและภาพที่ครนูํามาใหดู และใหนักเรียนเลือก
บัตรตวัเลขใหตรงกับสิ่งของที่นับได 
 2.  ครูติดบัตรตัวเลข 8 บนกระดานดํา และใหนักเรียนพูดตามครู วา ”เลข 8“ 
 3.  ครูติดภาพนก 8 ตัว บนกระดานดํา ครูใหนักเรียนนับและพูดตามครูวา “นก 8 ตัว“ 
 4.  ครูติดภาพเปดจํานวน 8 ตัว และใหนักเรียนนับทลีะคน 
 5.  ครูสนทนาเรื่องขั้นตอนวธิีการเสียบลูกชิ้นไกปงกับนกัเรียน 
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 6.  ครูชูบตัรตวัเลข 8 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับลูกชิ้นไกตามจํานวนในบัตร  
ตัวเลข เพ่ือเสยีบไมทลีะคน 
 7.  เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 6 ครบทุกคนแลว ครูใหนักเรียนนําลกูชิ้นไกมาปง
พรอมกัน 
 8. ครูนับจํานวนลูกชิ้นไกปงของครู และใหนักเรียนนับของตัวเองทลีะคน  และให   
นักเรียนพูดตามครูวา “ ลูกชิ้นไกปง 8 ลกู “ 
 9. ครูติดบตัรตัวเลข 8 ใหนักเรียนพูดตามคร ูและอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงสิ่งของ 8 
อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 8 สามารถใชตวัเลข 8 แทนกันได 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนลูกชิ้นไกของนักเรียน และเลือกบัตรตวัเลขใหครูดู 
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  8  จากจํานวนลูกชิ้นไกไดอยางถกูตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  17 
 

 

ชื่อกิจกรรม                มันฝรั่งทอด 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 9    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 9 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 9 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
   

สื่อและอุปกรณ        
  1.  บัตรตวัเลข  1 - 9 
  2.  ขวดนมเปรี้ยว 
  3.  ภาพจํานวน 9 (เตา, กระตาย) 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทํามันฝรั่งทอด 
  4.1  มันฝรั่ง 
  4.2  น้ํามันพืช 
  4.3  กระทะไฟฟา 
  4.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวแจกบัตรตวัเลข 1 – 8 ใหนักเรียนชวยกันเรียง
จํานวนเลขจาก 1 – 8 และใหนักเรียนนับนิ้วมือประกอบไปดวยพรอมๆ กัน 
 
 ข้ันสอน 
 1.  ครูนําขวดนมเปรี้ยวมาวางบนโตะจํานวน 8 ใบ ใหนกัเรียนชวยกนันับ 
 2.  ครูเรียกนกัเรียนออกมา 1 คน ใหเลือกบัตรตวัเลขที่ตรงกับขวดนม 
 3.  ครูชูบตัรตวัเลข 9 ใหนักเรียนดู และบอกกับนักเรียนวาเลข 9 จะตองนับตอจาก
เลข 8 
 4.  ครูนําขวดนมออกมาใหนักเรียนดูอีก 1 ใบ และวางตอจากขวดนมที่วางไว ให   
นักเรียนเริ่มนับขวดนมอีกครั้งหนึ่ง 
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 5.  ครูติดบัตรตัวเลข 9 บนกระดานดํา และใหนักเรียนพูดตามครู วา ”เลข 9“ 
 6.  ครูติดภาพเตา 9 ตัว บนกระดานดํา ครูใหนักเรียนนับและพูดตามครูวา  “เตา 9 
ตัว“ 
 7.  ครูติดภาพกระตายจํานวน 9 ตัว และใหนักเรียนนับทีละคน 
 8.  ครูนําวสัดุในการทํามันฝรั่งทอดใหนักเรียนดูและสนทนากับนักเรียน 
 9.  ครูสาธติวธิีทํามันฝรั่งทอดใหนักเรียนดู 
  10. ครูชูบตัรตัวเลข 9 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับมันฝรั่งตามจํานวน ในบัตร   
ตัวเลข  
  11. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 11 ครบทกุคนแลว ครนูํามันฝรั่งไปทอดในกระทะ
ไฟฟา 
  12. ครูใหนักเรียนนับมันฝรั่งที่ทอดแลวใสจาน จํานวน 9 ชิ้น และใหนักเรียนพูดตามครู
วา “ มันฝรั่งทอด 9 ชิ้น “ 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนมันฝรั่งของนักเรยีน และเลือกบัตรตวัเลขใหครูดู 
 
 ข้ันประเมินผล 
  1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  9  จากจํานวนลูกชิน้ไกไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
  2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 9 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  18 
 

 

ชื่อกิจกรรม                มันฝรั่งทอด 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 9    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน 9 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 9 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน 9 ไดอยางถูกตอง 
   

สื่อและอุปกรณ        
  1.  บัตรตวัเลข  1 - 9 
  2.  ภาพจํานวน 9 (เตา, กระตาย) 
  3.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทํามันฝรั่งทอด 
  3.1  มันฝรั่ง 
  3.2  น้ํามันพืช 
  3.3  หมอไฟฟา 
  3.4  ชอนและจาน 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวแจกบัตรตวัเลข 1 – 8 ใหนักเรียนชวยกันเรียง
จํานวนเลขจาก 1 – 8 และใหนักเรียนนับนิ้วมือประกอบไปดวยพรอมๆ กัน 
 
 ข้ันสอน 
 1. ครูนําบตัรจํานวน 1 – 9  ติดบนกระดานดํา และใหนกัเรียนนับพรอมๆ กัน โดยให
นักเรียนนับนิว้มือของนักเรยีนดวย 
 2.  ครูติดภาพเตา 9 ตัว บนกระดานดํา ครูใหนักเรียนนับและพูดตามครูวา  “เตา 9 
ตัว“ 
 3.  ครูติดภาพกระตายจํานวน 9 ตัว และใหนักเรียนนับทีละคน 
 4.  ครูสนทนาเรื่องการทํามันฝรั่งทอดกับนักเรียน 
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 5.  ครูนับมันฝรั่งใหนักเรียนและใหนักเรยีนนับมันฝรั่งตามคร ู
 6.  ครูชูบตัรตวัเลข 9 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับมันฝรั่งตามจํานวนในบัตร    
ตัวเลข  
 7. เม่ือนักเรียนทาํกิจกรรมในขอที่ 6 ครบทุกคนแลว ครูนํามันฝรั่งไปทอดในกระทะ
ไฟฟา 
 8. ครูใหนักเรียนนับมันฝรั่งที่ทอดแลวใสจาน จํานวน 9 ชิ้น และใหนักเรียนพูดตามครู
วา “ มันฝรั่งทอด 9 ชิ้น “ 
 9. ครูติดบตัรตัวเลข 9 ใหนักเรียนพูดตามคร ูและอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงสิ่งของ 9 
อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 9 สามารถใชตวัเลข 9 แทนกันได 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนมันฝรั่งของนักเรยีน  
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  9  จากจํานวนมันฝรั่งทอดไดอยางถูกตอง  2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  19 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ขนมปงเย็น 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 10    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  10 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 10 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
   

สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 10 
  2.  เหรียญพลาสติก 
  3.  ดินสอสี 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมปงเยน็ 
  4.1  ขนมปง 
  4.2  น้ําแดง 
  4.3  น้ําแข็ง 
  4.4  นมขนหวาน 
  4.5  ชอนและถวย 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูติดบตัรตัวเลข 1 - 10  บนกระดานดํา ใหนักเรียนชวยกันนับ 1 – 10 พรอมๆ กัน
พรอมกับนับน้ิวมือไปดวย 
 
 ข้ันสอน 
 1.  ครูนําเหรยีญพลาสติกมานับจํานวน 1 – 9 ใหนักเรียนดู 
 2.  ครูใหนักเรียนนับจํานวน 1 – 9 ตามครู 
 3.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนที่ตอจาก 9 และใหนักเรียนออกมาหยิบเหรียญเติม     จน
ครบจํานวนที ่10 
 4.  ครูใหนักเรียนนับจํานวนเหรียญ  10  เหรียญพรอมกัน  
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 5.  ครูหยิบขนมปงใหนักเรยีนนับทลีะชิ้นจนครบ 9 ชิ้น และหยิบขนมปงมาเพิ่มอีก    
1 ชิ้น ครูนับใหเด็กฟงรวมเปนขนมปง 10 ชิ้น แลวใหนักเรียนชวยกันนับขนมปง 1 – 10 ชิ้น 
และใหนักเรียนพูดตามครู วา “ขนมปง 10 ชิ้น“ 
 6.  ครูแจกถวยใหนักเรียนคนละ 1 ใบ 
 7.  ครูชูบตัรตวัเลข 10 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงใสในถวย   
 8.  ครูแจกบตัรตัวเลข 10 ใหนักเรียนและวางไวดานขางของถวยขนมปงใหนักเรียน
พูดตามครูวา “ ขนมปง 10 ชิ้น “ 
 9.  ครูติดบัตรตัวเลข 10 ใหนักเรียนพูดตามครู และอธบิายใหนักเรยีนเขาใจถึงสิ่งของ 
10 อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 10 สามารถใชตวัเลข  10 แทนกันได 
  10.  ครูใสน้ําแข็ง , นมขนหวาน และน้ําแดงในถวยขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันประเมินผล 
    นักเรียนสามารถนับจํานวน  10  จากจํานวนขนมปงไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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แผนการทดลองที่  20 
 

 

ชื่อกิจกรรม               ขนมปงเย็น 

 

เนื้อหา                      จํานวนนับ 10    

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.  นักเรียนสามารถนับจํานวน  10 โดยการหยิบสิ่งของไดอยางถูกตอง  
 2.  นักเรียนสามารถบอกสัญลักษณของเลข 10 โดยการชี้ไดอยางถูกตอง 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและคาของจํานวน10ไดอยางถูกตอง 
    
สื่อและอุปกรณ        
 1.  บัตรตวัเลข  1 - 10 
  2.  ถั่วฝกยาว 
  3.  กรรไกร 
  4.  วัสดุและอุปกรณสําหรับทําขนมปงเยน็ 
  4.1  ขนมปง 
  4.2  น้ําแดง 
  4.3  น้ําแข็ง 
  4.4  นมขนหวาน 
  4.5  ชอนและถวย 
    

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 ครูติดบตัรตัวเลข 1 - 10  บนกระดานดํา ใหนักเรียนชวยกันนับ 1 – 10 พรอมๆ กัน
พรอมกับนับน้ิวมือไปดวย 
 
 ข้ันสอน 
 1. ครูหยิบขนมปงใหนักเรียนนับทีละชิ้นจนครบ 9 ชิ้น และหยิบขนมปงมาเพิ่มอีก 1 
ชิ้น ครูนับใหเด็กฟงรวมเปนขนมปง 10 ชิ้น แลวใหนักเรียนชวยกันนับขนมปง 1 – 10 ชิ้น และ
ใหนักเรียนพูดตามครู วา  “ขนมปง 10 ชิ้น“ 
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 2. ครูแจกถั่วฝกยาว และกรรไกรใหนักเรียนคนละ 1 อัน และใหใชกรรไกร ตัด      
ถั่วฝกยาวออกเปน 10 สวนตามบตัรตวัเลขที่ติดไวบนกระดาน แลวใหนักเรยีนนับพรอมๆ กัน 
 3.  ครูแจกถวยใหนักเรียนคนละ 1 ใบ 
 4.  ครูชูบตัรตวัเลข 10 ใหนักเรียนดู และใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงใสในถวยของ
นักเรียน   
 5.  ครูแจกบตัรตัวเลข 10 ใหนักเรียนและวางไวดานขางของถวยขนมปง  ใหนักเรียน
พูดตามครูวา “ ขนมปง 10 ชิ้น “ 
 6.  ครูติดบัตรตัวเลข 10 ใหนักเรียนพูดตามครู และอธบิายใหนักเรยีนเขาใจถึงสิ่งของ 
10 อยาง หรือสิ่งของที่มีจํานวน 10 สามารถใชตวัเลข  10 แทนกันได 
  7.  ครูใสน้ําแข็ง , นมขนหวาน และน้ําแดงในถวยขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันสรุป 
 ครูใหนักเรียนนับจํานวนขนมปงของนักเรียน 
 
 ข้ันประเมินผล 
 นักเรียนสามารถนับจํานวน  10  จากจํานวนขนมปงไดอยางถูกตอง 2 ใน 3 ครั้ง 
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