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บทคัดย่อ 

 งานวจิยันี� เป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) เพื�อพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�

มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์  2) เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 3) เพื�อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนที�มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์   กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ นักเรียนที�มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที�1 โรงเรียนวดัเบ�พาด จงัหวดักา�จนบุรี ซึ� งก�าลงัเรียนอยูใ่นภาค

เรียนที� 2  ปีการศึกษา 2560  จ�านวน 5 คน  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้

เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP) เรื�อง จ�านวน 2) แบบทดสอบความสามารถทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  ผูว้จิยัเก็บรวบรวม

ขอ้มูล  วเิคราะห์และประมวลผลขอ้ทางสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ค่าร้อยละ  ผลการวจิยั พบวา่  

1) การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของ

นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที�1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑต์��ากวา่ร้อย

ละ80 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ20 และมีคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ60 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชา

คณิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ต��ากวา่ร้อยละ80 จ�านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ20 และมีคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ80 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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3) ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ รายวิชา

คณิตศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่

ผา่นเกณฑ์ต��ากวา่ร้อยละ80 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ20 และมีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ80 จ�านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 80 

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้จากประสบการณ์,วิชาคณิตศาสตร์,นกัเรียนที�ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

 ความรวดเร็วของการเปลี�ยนของสังคมในปัจจุบนั ท�าใหรั้ฐให้ความส�าค�ักบัการศึกษาของบุคลากร

ของชาติทุกๆ ด้าน ด้วยการวางรากฐานการศึกษาที�มั�นคงให้กับบุคคลในชาติขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการให้

การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื�อเตรียมเด็กให้เติบโตเป็นผูใ้ห�่ที�มีคุณภาพ สามารถพึ�งพาตนเองได ้ด�ารงชีวิต

อยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรม สามารถปรับตวัได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี�ยนแปลง เพื�อการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุขบนพื�นฐานสิทธิขั�นพื�นฐานของความเป็นไทยรัฐธรรมนู�แห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้สนองตอบความมุ่งหวงัทางการศึกษาของคนไทยได้อย่างชัดเจน                  

ในมาตรา 43 ซึ� งบ�ั�ติัถึงสิทธิและเสรีภาพดา้นการศึกษาของชาวไทยไวว้า่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการ

รับการศึกษาขั�นพื�นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั�วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

และพระราชบ�ั�ติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที� 3) 

พ.ศ.2553  มาตรา 10 ไดก้�าหนดไวส้อดคล้องกบับทบ�ั�ติัในรัฐธรรมนู�ไวว้่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขั�นพื�นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีที�รัฐจะตอ้งจดัให้อยา่ง

ทั�วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย’’ (พระราชบ�ั�ัติการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 5, 1) และในมาตรา

เดียวกนันี� ยงัไดก้ �าหนดให้รัฐจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานให้กบัผูพ้ิการและผูด้้อยโอกาสเป็นพิเศษ และจะต้องจัด

ให้กับผูมี้ความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบอนัเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลซึ� งรวมทั� งเด็กที�มีความ

ตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ   

เด็กที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดแ้ก่บุคคลที�มีความ

ผิดปกติในการท�างานของสมองบางส่วนที�แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที�อาจเกิดขึ�นเฉพาะ

ความสามารถดา้นใดดา้นหนึ�งหรือหลายดา้นที�บกพร่องไดท้ ั�งที�มีระดบัสติปั��าปกติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552 : 61) 

 การเรียนรวมของเด็กที�มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education for children with special needs) 

เป็นการจดัการศึกษาส�าหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ ดงันี�  �) บุคคลที�มีความบกพร่องทางการ
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เห็น �) บุคคลที�มีความบกพร่องทางการได้ยิน �) บุคคลที�มีความบกพร่องทางสติปั��า �) บุคคลที�มีความ

บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื�อนไหว หรือสุขภาพ �) บุคคลที�มีปั�หาทางการเรียนรู้ �) บุคคลที�มีความ

บกพร่องทางการพูด และภาษา �) บุคคลที�มีปั�หาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ �) บุคคลออทิสติก 9) บุคคลพิการ

ซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 ) โดยจดัใหเ้ด็กเหล่านี� เขา้มาเรียนในชั�นเรียนปกติ เพื�อใหเ้ด็กที�มีความตอ้งการ

พิเศษไดรั้บการพฒันาทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปั��า สอดคลอ้งกบัความสามารถของ

เด็ก อีกทั�งยงัช่วยให้เด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตวั เพื�อสามารถเรียนร่วมกบัเด็กที�มีความต้องการพิเศษได้ 

การเรียนรวม หรือการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที�โรงเรียน

จะต้องจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กที�มีความ

ต้องการพิเศษเด็กทุกคนที�ผูป้กครองพามาเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะต้องรับเด็กและจะต้องจัดการศึกษาให้เขา

อยา่งเหมาะสม การเรียนรวมยงัหมายถึงการศึกษาที�ไม่แบ่งแยกระดบัชั�น เช่น อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

อุดมศึกษา ตลอดจนการด�ารงชีพของคนในสังคมหลงัจบการศึกษาจะตอ้งด�าเนินไปในลกัษณะร่วมกนัที�ทุกคน

ต่างเป็นส่วนหนึ�งของสังคมและ เขาเหล่านั�นต่างก็เป็นส่วนหนึ�งของสังคมที�ตอ้งใชชี้วิตร่วมกนักบัเด็กปกติโดย

ไม่มีการแบ่งแยกซึ�งกระทรวงศึกษาธิการไดก้�าหนดความหมายของการเรียนรวมวา่ หมายถึง วธีิการจดัการศึกษา

ส�าหรับเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษได้เรียนรวมกบัเด็กปกติ เพื�อส่งเสริมให้เด็กเหล่านี� ได้มีโอกาสเรียนรู้ตาม

รูปแบบที�เหมาะสม โดยค�านึงถึงความสามารถของบุคคลนั�น ให้สามารถด�ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข การ

จดัการเรียนร่วมระหวา่งเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ 

 ทิศนา แขมมณี (2545:7) กล่าวถึงวา่ สื�อเป็นวิธีการที�หลากหลายลกัษณะ เช่น การติว (tutoring) เป็น

รูปแบบการสอนซ่อมเสริมหรือเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจในจุดที�เป็นปั�หา หรือเป็นความตอ้งการ

ของผูเ้รียน การสอนแบบก�ากบัชี�แนะ (coaching) เป็นการสอนที�ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคลประสบผลส�าเร็จใน

การเรียนรู้โดยผูท้ �าหนา้ที�สอน สาธิต และก�ากบัของผูเ้รียน ส่วนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน

ที�มีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมสามารถกระท�าได้หลายวิธี เช่นการจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ ที�

น่าสนใจสนุกสนานเพื�อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ แต่ในการจดัการเรียนการสอนของนักเรียนที�มีความ

ต้องการพิเศษเรียนรวมต้องค�านึงถึงวิธีการสอน ครูผูส้อนต้องมีการสอนซ�� าไปซ�� ามา และตอ้งใช้เวลาสอน

มากกวา่ปกติ สอนโดยไม่ให้เด็กมีความตึงเครียด และควรจดักิจกรรมให้เป็นกิจวตัรประจ�าวนัเหมือนๆ กนัทุก

วนัเพื�อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์มีรากฐานมาตั�งแต่

เริ� มเกิดมนุษย์ชาติ การเรียนรู้ในยุคนั� นจะเป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and error) โดยมีการ

ประเมินผลที�ชดัเจนคือ การอยูร่อดโดยการด�าเนินชีวิตและผลการเรียนรู้ที�ดีที�สุดก็จะเป็นแบบอยา่งให้รุ่นต่อไป

ได้จดจ �า เพื�อประยุกต์ใช้ส�าหรับตนเอง การศึกษาจากประสบการณ์จึงถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจาก
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นายจา้งสู่ลูกจา้ง จากเพื�อนสู่เพื�อน จากผูรู้้ไปผูเ้รียน จนเกิดเป็นการถ่ายทอดความรู้หลายลกัษณะ เช่น การฝึกงาน

การอาชีวะ การจดัการฝึกอบรมในหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงการสอนงาน เป็นตน้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์มี

ขอบข่ายความหมายของค�าว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์กวา้งขวางมาก ทั�งในทางปฏิบติัและทฤษฎี ต่างมี

มุมมองที�สอดคล้องกับสถานการณ์ที�แต่ละคนเผชิ�อยู่ในชีวิตประจ�าวนั ซึ� งกล่าวได้ว่า“การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ (Experiential Learning) คือกระบวนการสร้างความรู้ทกัษะและเจตคติด้วยการน�าเอาประสบการณ์

เดิมของผูเ้รียนมาบูรณาการเพื�อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆขึ�น”  

การพฒันาทกัษะปฏิบติัตามล�าดบัขั�นตอนที�ซบัซ้อนนอ้ยไปสู่ซบัซอ้นมาก � ขั�นตอน ดงันี�  

(Harrow 1972:96-99,อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี ����:��-38) 

1) ขั�นการเลียนแบบ ผูเ้รียนสังเกตการกระท�าที�ตอ้งการให้ท�าไดรั้บรู้สังเกตเห็นวา่มีขั�นตอนอะไรบา้ง

แมจ้ะไม่ละเอียดครบถว้น 

2) ขั�นการลงมือท�าตามค�าสั�งท�าตามโดยไม่มีแบบให้เห็นท�าให้ไดป้ระสบการณ์ในการลงมือท�าอาจ

คน้พบปั�หาต่างๆซึ�งช่วยใหเ้กิดเรียนรู้และการปรับการกระท�าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ขึ�น 

3) ขั�นการกระท�าอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนจนท�าไดถู้กตอ้งสมบูรณ์โดยไม่จ�าเป็น 

ตอ้งมีตน้แบบหรือค�าสั�ง ท�าไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ 

4) ขั�นการแสดงออก ขี� ผูเ้รียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ� นจนกระทั�งสามารถท�าสิ� งนั� นได้ถูกต้อง

สมบูรณ์แบบอยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื�น และดว้ยความมั�นใจ 

5) ขั�นการกระท�าอยา่งเป็นธรรมชาติ ท�าอยา่งสบายสบาย อตัโนมติั ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามเป็นพิเศษ

จึงตอ้งอาศยัการปฏิบติับ่อยๆในสถานการณ์ที�หลากหลายจนช�านา� 

เพื�อให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นทกัษะการปฏิบติัอยา่งตอ้งสมบูรณ์แสดงออกและกระท�าอยา่งเป็น

ธรรมชาติ 

 ดังนั�น ผูว้ิจัยจึงสนใจที�จะพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที�มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางคณิตศาสตร์ การลงมือ

ปฏิบติัและใชเ้วลาอยา่งต่อเนื�อง อาจท�าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

1. วัตถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื�อพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้

จากประสบการณ์ 

 2. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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 3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 

 2. สมมุติฐานการวจิัย 

 1. นักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ มี

คะแนนไม่ต��ากวา่ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 2. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้

คะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ80 

 3. นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ในระดบัดี 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 จ�านวน 5 คน 

โรงเรียนวดัเบ�พาด  

 2. ตวัแปรที�ใช้ในการวิจยั 

 ตวัแปรตน้    การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 ตวัแปรตาม  ความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากประสบการณ์ 

   ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

   พฤติกรรมของนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

 3. เนื�อหา 

 ในการวิจัยการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์  เรื� อง จ�านวน ส�าหรับนักเรียนที�มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้   

4. ระยะเวลาที�ใช้ในการวิจยั 

ระยะเวลาที�ใช้ทดลองจ�านวน 20 คาบ ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา  2560   

 

 

 

378365382380381
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4. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เรื�อง จ�านวน  

2.  แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   

3.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

5. ขั�นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยั เรื�อง การพฒันาความสามารถนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนวดัเบ�พาด  ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ����  

จ�านวน � คน 

ซึ� งผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั�นตอนดงันี�  

1. ประชุมผูป้กครองนกัเรียนที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื�อชี�แจงวตัถุประสงคข์องงานวิจยั และ 

2. ขออนุ�าตทดลองและเก็บขอ้มูล  

3. ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองของนกัเรียนแต่ละคนเพิ�ม เพื�อวางแผน ท�า IEP  

4. จดัท�าแผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP)  

5. ผูว้จิยัจดักลุ่มนกัเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนกัเรียนปกติ 

6. ผูวิ้จยั ชี�แจงและท�าความเขา้ใจเกี�ยวกบัการเรียนการสอน ใหแ้ก่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

7. พฒันาแบบทดสอบความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื�อง จ�านวน ตาม Individualized 

Education Program (IEP) จ�านวน 1 หน่วยการเรียนรู้  

8. น�าแผนไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

9. เมื�อสิ�นสุดกิจกรรมในแต่ละแผนใหน้กัเรียนปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีครู 

10. ดูแลอย่างใกลชิ้ดเพื�อให้ความช่วยเหลือเมื�อนกัเรียนมีปั�หาและช่วยแกไ้ขจนนกัเรียนสามารถ

ปฏิบติัได ้ทั�งนี� ครูผูส้อนจะให้คะแนนความสามารถในการปฏิบติั สังเกตพฤติกรรมในขณะที�

นกัเรียนก�าลงัเรียนรู้ บนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 

11. รวบรวมขอ้มูล เพื�อน�าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัได้วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดย 

1. ใชส้ถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage %) ค่าเฉลี�ย 

2. แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

3. สรุปผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา อภิปรายผล 

 

7.  สรุปผลการวจิัย 

1.  ผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของ

นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบวา่ ความสามารถการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 โดยการเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์ 

นักเรียนจ �านวน 5 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑต์��ากวา่ร้อยละ80 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ20 และ

มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต��ากวา่ร้อยละ80 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

 
 

แผนภูม ิ1  แสดงผลการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของ

นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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2.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชา

คณิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ต��ากวา่ร้อยละ 80 จ�านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20 และมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

 

 
 

แผนภูมิ 2  แสดงผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

วชิาคณิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 

 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ รายวิชา

คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบว่า พฤติกรรมของ

นกัเรียนที�ไดรั้บการเรียนรู้โดยเนน้ประสบการณ์ รายวชิาคณิตศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 จ�านวน �� ครั� ง นักเรียนจ�านวน � คน เรื�องการเขียนตัวเลข  พบว่า นักเรียนมี

พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปรับปรุง จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี จ �านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 80  และ พฤติกรรมของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� � จ�านวน �� ครั� ง นกัเรียนจ�านวน � คน  

เรื� องการบวก-ลบ ตวัเลข ไม่มีการทดพบว่า พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัปรับปรุง จ�านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 20  และพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมินร้อยละ80

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนที�มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้

นักเรียนคนท่ี 1 นักเรียนคนท่ี2 นักเรียนคนท่ี3 นักเรียนคนท่ี4 นักเรียนคนท่ี5
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แผนภูมิ 3 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ รายวิชา

คณิตศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1   

 

การเปรียบเทียบผลความสามารถในการเรียนรู้และพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนที�ได้รับการ

เรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์ รายวิชาคณิตศาสตร์  ส�าหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�น

ประถมศึกษา ปีที�1 นักเรียนจ �านวน 5 คน  พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑไ์ม่ผา่นต��ากวา่

เกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 1 คน และนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 4 คน พฤติกรรมในการเรียนรู้                            

มีนกัเรียนอยู่ในระดบัปรับปรุง จ�านวน 1 คน และนกัเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัดี จ�านวน 4 คน ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลงัเรียน มีคะแนนไม่ผา่นจ�านวน 1 คน และนกัเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ จ�านวน           

4 คน สรุปไดว้่า ความสามารถการเรียนรู้ พฤติกรรม และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน พบนกัเรียนไม่ผ่านต��ากว่า

เกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ20 และนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 4 คน คิดเป็น                

ร้อยละ 80 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

คร้ังท่ี11-20 เร่ืองการบวก-ลบ ตวัเลข

คร้ังที่ 1-10 เร่ืองการเขียนตวัเลข

พฤตกิรรมของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์

นักเรียนคนที�5 นักเรียนคนที�4 นักเรียนคนที�3 นักเรียนคนที�2 นักเรียนคนที�1
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8.  อภิปรายผล 

1. ผลการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของ

นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบวา่ ความสามารถการเรียนรู้ วชิาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 โดยการเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์ 

นักเรียนจ �านวน 5 คน  นกัเรียนมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑต์��ากวา่ร้อยละ 80 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เนื�องจาก

คะแนนจากการปฏิบติัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์ที�ก �าหนด และนักเรียนที�มีคะแนน

ผา่นเกณฑ์ไม่ต ��ากวา่ร้อยละ 80 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เนื�องจากคะแนนจากการปฏิบติัในแต่ละหน่วย

การเรียนรู้สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์ที�ก �าหนดคือมีคะแนนระหว่างร้อยละ 80-100 เมื�อเป็นคะแนนภาพรวมของ

นกัเรียนจึงผา่นเกณฑต์ามที�ก �าหนดไว ้ซึ� งโคลป์ (Kolb ����) กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ� งแตกต่าง

จากการเรียนการสอนแบบเดิมที�ครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และครูเป็นผูก้ �าหนดและถ่ายทอดเนื�อหาความรู้ใหม่

ให้แก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูรั้บรู้ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�  ผู ้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ที�เป็นรูปธรรม แฮร์โรว ์ในการพฒันาทกัษะปฏิบติัตามล�าดบัขั�นตอนที�ซบัซ้อนนอ้ยไปสู่ซบัซ้อน

มาก (Harrow 1972:96-99) ขั�นการลงมือท�าตามค�าสั�งท�าตามโดยไม่มีแบบให้เห็นท�าให้ไดป้ระสบการณ์ในการ

ลงมือท�าอาจคน้พบปั�หาต่างๆซึ� งช่วยให้เกิดเรียนรู้และการปรับการกระท�าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ขึ�น ซึ�งสอดคล้อง

กบังานวิจยัของชบา พนัธ์ุศกัดิ�  (2550:1-278) ได้วิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ 

และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่างผูป้กครองและครูเพื�อเสริมสร้างทกัษะชีวิต

ส�าหรับเด็กปฐมวยั การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์เพื�อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์ และการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่างผูป้กครองและครูเพื�อเสริมสร้างทกัษะทกัษะชีวิต

ส�าหรับเด็กปฐมวยั เพื�อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

การร่วมงานอยา่งร่วมรู้สึกระหวา่งผูป้กครองและครูเพื�อเสริมสร้างทกัษะชีวิตส�าหรับเด็กปฐมวยั มีองค์ประกอบ

ส�าค�ัคือ หลกัการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการร่วมงานอยา่งร่วมรู้สึกระหวา่งผูป้กครองและครูโดยการสร้างกลุ่ม

ของผูป้กครองและครู การปฏิบติัการของผูป้กครองและครู และการประเมินผลการปฏิบติัรูปแบบมีขั�นตอนการ

จดัการเรียนการสอน 5 ขั�นตอนคือ ขั�นที� 1 การเตรียมการก่อนรับประสบการณ์ ขั�นที� 2 การได้รับประสบการณ์

จริงเป็นการปฏิบติัของผูเ้รียนดว้ยการสืบสอบแบบกลุ่ม ขั�นที� 3 การทบทวนความคิด ขั�นที� 4 การสรุปขอ้ความรู้

และขั�นที�5 การน�าไปปฏิบติัผลการใชรู้ปแบบพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะชีวติสูงกวา่ก่อนการุทดลองอยา่งมีนยัส�าค�ั

ทางสถิติที�ระดับ .05 และ วชัรีย ์ร่วมคิด (2551:1-196) ได้วิจัยเรื� องการพ ัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิดการออกแบบยอ้นกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เพื�อเสริสร้ างความสามารถของครูอนุบาล
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ในการออกแบบและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบวา่ 1) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยความสามารถในการ

ออกแบบการสอนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคั�ทางสถิติที�ระดับ .05 2) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ย

ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าค�ัทางสถิติที�ระดบั .05                 

3) ผลผลิตของการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ เอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบ

ยอ้นกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื�อเสริมสร้างความสามารถของครูอนุบาลในการออกแบบและ

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินความสามารถในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูอนุบาล 

2. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ต��ากวา่ร้อยละ 80 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และ

มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ �านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  80 เนื� องจากคะแนนจากการท�าแบบทดสอบ                 

หลงัเรียนไม่สามารถท�าคะแนนไดต้ามเกณฑที์�ก �าหนดคิดเป็นร้อยละ 20 จ�านวน 1 คน และนักเรียนคะแนนจาก

การท�าแบบทดสอบหลงัเรียนที�มีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ� งไพศาล หวงั

พานิช (2523, หน้า 137) กล่าวไวว้า่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึงคุณลกัษณะและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที�เกิดขึ�นจากการฝึกกอบรมหรือจากการสอน จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือ

ความสัมฤทธิ� ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลว่าเรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถอย่างไร ซึ� ง

สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ จามรี ศิริจันทร์(2542 , บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจ ัยเรื� อง การพฒันามโนมติทาง 

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี ที� 1 โดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที�เน้น  ประสบการณ์ทาง

ภาษาของนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยใช้รูปแบบการ

สอนคณิตศาสตร์ที�เน้นประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียน เฉลี�ยร้อยละ ��.��   3) ความสามารถในการพฒันา

มโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที�ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที�เน้นประสบการณ์

ทางภาษาของนักเรียน เฉลี�ยร้อยละ��.�� 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ รายวิชา

คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบว่า พฤติกรรมของ

นกัเรียนที�ไดรั้บการเรียนรู้โดยเนน้ประสบการณ์ รายวชิาคณิตศาสตร์ ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� � จ�านวน �� ครั� ง นักเรียนจ�านวน � คน  เรื� องการเขียนตวัเลข พบว่า นักเรียนมี

พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปรับปรุง  จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี จ�านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 80  และ พฤติกรรมของนักเรียนที�ได้รับการเรียนรู้โดยเน้นประสบการณ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที�� จ �านวน �� ครั� ง นกัเรียนจ�านวน � คน  
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เรื� องการบวก-ลบ ตวัเลข ไม่มีการทดพบว่า พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัปรับปรุง จ�านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ20  และพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ� งฮอลตนั (ภูวดล แกว้มณี. 2551 : 

11 ; อ้างอิงจาก Halton. 1964 .pp.20-25) กล่าวไวว้่า ความตั�งใจเรียนคือความจดจ่อของจิตใจในสิ�งใดสิ�งหนึ� ง              

ท�าให้บุคคลมีสมาธิ ซึ� งการเรียนวชิาที�ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียนจะท�าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูง

กว่าผูเ้รียนที�ไม่มีความตั�งใจ และ ภูวดล แก้วมณี (2551 : 4) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการตั�งใจเรียน 

หมายถึง การที�นกัเรียนแสดงความสนใจ เอาใจใส่ในการเรียนการสอน ตวัครู และ อุปกรณ์การสอนที�ครูใช้ 

รวมทั�งติดตามการเรียนการสอนโดยการตอบค�าถามเกี�ยวกบัการเรียน ท�างานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�ครูก�าหนด 

พฤติกรรมการตั�งใจเรียนนอกจากประกอบไปดว้ยพฤติกรรมการสนใจเรียนในระหวา่งการเรียนการสอนแลว้ ยงั

รวมถึงการเอาใจใส่ และมีความรับผดิชอบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที�ผูส้อนมอบหมายในเวลาอิสระอีกด้วย 

 

9.  ข้อค้นพบ 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื�อการพฒันาความสามารถรายวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที�มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื�อง การเขียนตวัเลข และการบวก-ลบ 

ตวัเลข 1-2 หลกัไม่มีการทด  ท�าใหท้ราบวา่นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการการเรียนรู้ จ�านวน 5 คน (นักเรียน

ปกติทั�งหมด 20 คน พบนกัเรียนที�ความบกพร่องทางการเรียนรู้จ�านวน 5 คนโดยการตรวจสอบความบกพร่อง

จากแบบคดักรองบุคคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้)สามารถพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้จาก

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบติัโดยครูเป็นต้นแบบ 

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื�อการพฒันาความสามารถรายวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนที�มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� � ท�าให้พบวา่ นกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจจะ

มีอุปสรรคในเรื�องความพร้อมของนักเรียนบางคน ในด้านของสมาธิหรือสติปั��า อาจจะท�าให้การรับข้อมูล

อาจจะเขา้ใจไม่ชัดเจน จะตอ้งมีการทบทวนบ่อยครั� งจึงจะเกิดความเขา้ใจ และสามารถที�ท �าแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบได ้

 

10.  ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

 1.1 ครูผูส้อนตอ้งมีวิธีหลากหลายที�จะท�าให้นักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เกิดความ

สนใจในการเรียนรู้และตอ้งใกลชิ้ดตลอดเวลาเพื�อดึงดูดความสนใจของนกัเรียนมาสู่บทเรียนที�ตอ้งการสอน 
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 1.2 ครูผูส้อนที�จะสอนนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องศึกษาผลการวิเคราะห์การ

เรียนรู้ตามแผนการจดัการการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคล (Individualized Education Program  : IEP)  เพื�อน�ามาปรับ

ใชท้ั�งดา้นจุดเด่นและจุดดอ้ยกบันกัเรียนของตนเองได ้

 1.3 นกัเรียนที�บกพร่องทางการเรียนรู้จ �าเป็นตอ้งใชก้ารสอนและฝึกซ�� าๆและทบทวนซ�� า 

 1.4 การใชสื้�อการสอนมีความจ�าเป็นอย่างยิ�งส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สื�อ

การสอนที�ช่วยส่งเสริมการเรียน พฒันาการคิด เช่น ตวัเลขแบบรอยเชือกไดที้�มีขนาดให�่สามารถปฏิบติัได้

ชดัเจน แท่งไม่สีหรืออุปกรณ์เพื�อการนบั เป็นตน้ 

2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

 2.1  ครูผู้สอนที�น�าเค รื� องมือหรือสื� อการสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื�อการพัฒนา

ความสามารถรายวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถน�าไปปรับใช้กบั

รายวิชาอื�นไดแ้ละระดบัที�แตกต่างกนั  และน�าไปใช้ประเมินในเกณฑ์ที�ต ��ากว่าร้อยละ80 หรือขึ�นอยู่กบัความ

เหมาะสมของนักเรียน 
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