
 

 

1. ช่ือผลงาน   โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติก 

2. ค าส าคัญ :   การสอนบวก, บล็อกตัวเลข , เด็กออทิสติก   

3. สรุปผลงานโดยย่อ  
 ผลการศึกษา โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติก มีค่าคะแนนเฉล่ีย
พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการหาค่าประสิทธิภาพท่ีก าหนดไว้ 80/80 แล้ว พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียจากการ
ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 97.49 / 80.94 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
แสดงว่า ผลการใช้โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติก ท าให้ความสามารถหลัง
เรียนดีขึน้  

4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร 

 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

5. สมาชิกทีม  

คณะนักวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

6. เป้าหมาย  

เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติก  

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 จากข้อมูลเด็กออทิสติกท่ีมารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ปี 2557 จ านวน 9,999
ราย คิดเป็นร้อยละ  30.10 ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของผู้มารับบริการท้ังหมด ปัจจุบันได้การศึกษาโดยมีการปรับ
วิธีการและมีส่ือการสอนท าให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
ซึ่งในเด็กออทิสติกมีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์จะมีความบกพร่องด้านความเข้าใจเรื่องจ านวน ตัวเลข 
ความคิดรวบยอดในการบวก การแยกแยะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์โจทย์และการตีความโจทย์
สัญลักษณ์  ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อเด็กออทิสติกในการเรียนรู้ในด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของออทิสติกในด้านพฤติกรรม และการส่ือสาร ท าให้ไม่สามารถมีทักษะและความเข้าใจในด้าน 
ตัวเลขและจ านวน และการบวกเลขได้ ท าให้ผู้วิจัยได้สนใจได้จัดท าโครงการโปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิค 
บล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติก เพื่อหาผลการใช้โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็ก
ออทิสติกเพื่อเป็นแนวทางและต้นแบบในการสอนบวกส าหรับเด็กออทิสติกต่อไป    
 
8. กิจกรรมการพัฒนา 
  

8.1 แนวคิดในการออกแบบโปรแกรม  



 

 

การสอนแบบบล็อกตัวเลขส าหรับออทิสติก  การสอนเด็กออทิสติกในการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
เป็นส่ิงท่ียากและมีความส าคัญในการสอนของครูเป็นอย่างมากท่ีจะต้องหาวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมในการ
สอนส าหรับเด็กออทิสติก  ได้มีการศึกษาเรียนรู้รูปแบบการสอนต่าง ๆ พบว่า มีหลายรูปแบบ ดังเช่น ยุพิน  
พิพิธกุล (2545) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ไว้ว่า ควรสอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก ตลอดจน
หลักการเปล่ียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ในการสอนเด็กออทิสติกต้องเรียนรู้ จากส่ิงท่ีเป็นของจริง 
สัญลักษณ์และตัวเลข ตัวหนังสือ จะช่วยท าให้เด็ก  ออทิสติกเข้าใจและเกิดความเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้ท่ีมี
ความยากล าบากขึ้น  

นอกจากนั้น การออกแบบโปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็ก ออทิสติกนั้นใช้
หลักการศึกษาจากหลักการและแนวคิดต่างๆ เช่น หลักการสอนแบบการวิเคราะห์งาน โดยหลักของการ
วิเคราะห์งานนั้นได้แบ่งย่อยงานออกเป็นขั้นตอนย่อยจากง่ายไปหายาก จากไม่ซับซ้อนไปหาส่ิงท่ีซับซ้อน ดังท่ี 
วัฒนา  ฤทธิเจริญพร (2543) ได้กล่าวถึง วิธีการวิเคราะห์งานว่าครูจะเป็นผู้แบ่งงานแต่ละงานเป็นขั้นตอน
ย่อยๆ ได้มากเท่าท่ีครูคิดว่าจ าเป็น ครูจะระบุทักษะย่อยท่ีเป็นขั้นตอนส าคัญไว้ว่า คืออะไร สอนให้เด็กท างานท่ี
ก าหนดให้ได้ส าเร็จและ แก้ไขดัดแปลง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับเด็กบางคนท่ีต้องเรียนรู้ทักษะย่อยแต่
ละขั้นของงาน แต่บางคนฝึกงานบางช้ินไม่ได้ กรณีนี้ต้องต้ังจุดประสงค์ใหม่แทนวัตถุประสงค์เดิมท่ีวางไว้ เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น อีกท้ังโปรแกรมดังกล่าว ได้อาศัยแนวคิดของธอร์นไดค์ เช่น กฎแห่งความพอใจ 
(Law of Effect) กฎข้อนี้เป็นกฎท่ีส าคัญและได้รับความสนใจมากท่ีสุด ซึ่งจะเป็นส่ิงเช่ือมโยง (bond) ระหว่าง
ส่ิงเร้ากับการตอบสนองจะเข้มแข็งมั่นคงถ้าได้รับความพอใจ ดังนั้นการออกแบบโปรแกรมการสอนบวกด้วย
เทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติกนั้นจะต้องใส่ส่ิงท่ีเด็กออทิสติกสนใจ เช่น เป็นภาพหรือรูปแบบท่ีเด็ก
ออทิสติกจ าดี และเด็กชอบ หลักการของธอร์นไดค์ได้เน้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าถึงการใช้เทคนิคท่ีจะสร้างความพอใจให้
เกิดกับผู้เรียน เช่นด้วยวิธีสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล หรือให้ผู้เรียนได้รับผลส าเร็จ ดังนั้นในโปรแกรมนี้จะ
ออกแบบให้มีการให้รางวัลโดยมีเสียงบอก เช่น  เก่งมาก  ดีมาก และเสียงปรบมือ เป็นต้น 

 และปัจจุบันเป็นการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  วิจารณ์ พานิช (2552) ได้พูดถึงแนวคิดใน
การสอนของครูไว้ว่า ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก ( facilitate) การ
เรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จาก การเลียนแบบลงมือท า หรือปฏิบัติ แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ 
สมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL  (Project-Based Learning) ดังนั้นในการสอนเด็กออทิสติก
ต้องท าความเข้าใจในความแตกต่างของเด็กออทิสติกแต่ละคน  นอกจากครูมีความเข้าใจเรื่องวิธีการสอนแล้ว 
ครูควรมีความเข้าใจเรื่องทักษะและส่ือท่ีใช้สอนอีกด้วย และฐาปนีย ธรรมเมธา (มปป) ได้กล่าวถึงทักษะท่ี
จ าเป็นใน ศตวรรษท่ี 21 ข้อหนึ่ง คือ ทักษะในการใชเทคโนโลยี ดังนั้นการใช้ส่ือท่ีใช้กันอย่างมากมายเช่น แท็บ 
เล็ตคอมพิวเตอร์สามารถน ามาใช้ในเด็กออทิสติก    

จากหลักการสอนและแนวคิดข้างต้น ท าให้ผู้ท่ีศึกษาได้ประยุกต์เพื่อพัฒนาสู่การพัฒนาโปรแกรม 
โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติก 

 8.2 ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการสอนการบวกของนักวิชาการศึกษาพิเศษของสถาบันพัฒนาการเด็ก 
ราชนครินทร์ โดยใช้หลักการสอนแบบวิเคราะห์งานร่วมกับการบูรณาทฤษฎีการเรียนรู้ และน าไปให้นัก 
ออกแบบโปรแกรมสร้างโปรแกรมในแท็ปเล็ตคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)  

 8.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยน า
เครื่องมือ ท่ีสร้างขึ้นทั้ง 4 ชุด ผ่าน การพิจารณาแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 



 

 

(ภาคผนวก) พิจารณาตรวจสอบความ ถูกต้อง ความครอบคลุม ความชัดเจนของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษา และให้ข้อเสนอแนะ   
 8.4 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าโปรแกรม 
 8.3 ทดลองใช้โปรแกรม 
 8.4 เก็บรวบรวมข้อมูล  
 
9. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
 9.1 ผลเปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละการใช้โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็ก
ออทิสติกในการทดสอบ ระหว่างเรียน และ หลังเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละคือ  97.49 และค่าเฉล่ียร้อยละ 
หลังเรียน คือ 80.94 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80  เห็นว่า ค่าท่ีได้คือ 97.49 / 80.94 ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็ก     
ออทิสติกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 9.2 คะแนนความสามารถในการบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติกของกลุ่มทดลอง 
ระหว่างเข้าโปรแกรมและหลังส้ินสุดโปรแกรมมากกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และพบว่า คะแนนความสามารถในการบวกเลขระหว่างเข้าโปรแกรมมากกว่าหลังส้ินสุดโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สรุปได้ว่า เด็กออทิสติกท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขด้วยเทคนิคบล็อก
ตัวเลข มีความสามารถในการบวกเลขดีขึ้นทั้งระหว่างและหลังส้ินสุดโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า ใน
ระหว่างเข้าโปรแกรม  เด็กออทิสติกมีความสามารถในการบวกดีกว่าหลังส้ินสุดโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ 
  
10. บทเรียนที่ได้รับ 
 10.1 เมื่อเด็กได้เรียนรู้จ านวนท่ีเป็นรูปแบบชัดเจนแล้วท าให้เกิดการคงสภาพในเรื่องการเรียนรู้นั้นๆ 
ไปสู่การคิดย้อนกลับเมื่อเด็กเห็นตัวเลขได้ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้แนวคิดประการหนึ่ง คือ การทบทวนบทเรียนก่อน
ทุกครั้งอาจจะมีผลต่อการเรียนรู้หรือการเช่ือมโยงการเรียนรู้ และเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กออทิสติกได้ดีขึ้น และอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผู้วิจัยเห็น คือ เด็กออทิสติกมีค่ากลางของคะแนนระหว่างเรียนได้
ดีกว่าหลังเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลังจากเรียนจบบทเรียนย่อยอาจมีการทดสอบเนื้อหาหรือมีการแบ่งเนื้อใน
การสอนให้เล็กลงและมีความละเอียดของเนื้อหามากขึ้น  การแบ่งเนื้อหาให้น้อยลงจะช่วยให้เด็กออทิสติกมี
การเรียนรู้และเช่ือมโยงข้อมูล และมีความคงทนในข้อมูลได้มากขึ้น    
 
 10.2  การใช้โปรแกรมการสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติกนั้น ใช้การออกแบบ
โดยค านึงผลต่อผู้ใช้โปรแกรม ดังนั้น โปรแกรมจึงแบ่งบทเรียนเป็น 4 ส่วน และแบ่งบทย่อยๆท่ีท าซ้ าๆ และเพิ่ม
ทักษะทางการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ บทเรียนในโปรแกรมยังแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยๆ ให้เรียนทีละหน่วย เพื่อท่ี
ผู้เรียนจะได้เกิดการเรียนรู้ให้ดีท่ีสุดในแต่ละหน่วยและเกิดแรงจูงใจโดยเสริมแรงทางบวกให้ตลอดระยะเวลา
เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดจนบทเรียนแต่ละหน่วยก็ต้องเริ่มจากง่ายก่อน และโปรแกรมยังให้เด็กได้ฝึกหัดโดย
ฝึกทักษะหลายๆครั้งเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ ท าให้ผู้วิจัยได้ เช่ือว่า การสร้างโปรแกรม คือ การใช้โปรแกรม



 

 

การสอนบวกด้วยเทคนิคบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติกส่ิงส าคัญท่ีสุดคือ การออกแบบโปรแกรมให้ง่าย และ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนและเกิดการฝึกหัดทบทวนจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการใช้โปรแกรมได้    
 10.3  เด็กออทิสติกบางรายได้น าประสบการณ์เดิมหรือผลจากการเรียนรู้ในอดีต เช่น การนับนิ้ว นับ
จุดบล็อกแต่เมื่อเด็กออทิสติกได้รับประสบการณ์ใหม่หรือความรู้ใหม่แต่ยังคงเหลือร่องรอยขอประสบการณ์เดิม
หรือการเรียนรู้เดิมอยู่บทเรียนท่ีพบคือถึงแม้ว่าประสบการณ์ใหม่จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแต่กระบวนการ
การเรียนรู้หรือการบูรณาการการเรียนรู้ก็สามารถน าความรู้ใหม่และเดิมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้ 
ความรู้ใหม่อาจจะมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีเคยได้รับนั้นน่าสนใจ มากกว่า หรือมี
ประสิทธิภาพมากกว่า หากประสบการณ์ใหม่ท่ี  ได้รับนั้น ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีมากกว่า หรือเกิดความพึงพอใจ
ท่ีดีกว่า หรือท าให้เด็กได้รับการตอบสนองในทางบวกมากกว่า ความรู้ใหม่จึงมีแรงผลักดันท่ีมากพอท่ีท าให้เด็ก
ตอบสนองทางทางบวกได้ดีดังนั้นโปรแกรมการสอนบวกด้วยบล็อกตัวเลขส าหรับเด็กออทิสติกถึงแม้เป็นความรู้ 
ใหม่แต่พบว่า กระบวนการมีแรงผลักดันท่ีมากพอท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบวกได้ ดีกว่าวิธีเดิม  
 
  
11. การติดต่อกับทีมงาน   

 ขวัญใจ   สันติกุลและคณะ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนนครินทร์  196  ม.10  ต. ดอนแก้ว  
 อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่  โทร  092-6416514  E-mail : santi_kul@hotmail.com     
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