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 บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  สร้างส่ือเกมกระดานช่วยสอนวชิาคณิตศาสตร์เร่ือง
จ านวนนบัส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  และเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลงั
การใชเ้กมกระดานท่ีส่งผลต่อการรู้ค่าจ านวน  1-5   กรณีศึกษา คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  ของโรงเรียนสวนบวั  กรุงเทพมหานคร  ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนนบั 1-5 ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงจ านวน  2 คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  ผูศึ้กษาสร้างข้ึนประกอบดว้ย  1)  แบบทดสอบวดัการรู้ค่า
จ านวนนบั  1-5    2)  ส่ือเกมกระดาน  3)แผนการสอนเฉพาะบุคคล  ทั้งน้ีโดยใหก้รณีศึกษาเรียน
โดยใชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน  ใชเ้วลาศึกษา  4  คร้ัง  คร้ังละ  1  
ชัว่โมง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชค่้าจ านวนและร้อยละเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรู้ค่า
จ านวนนบั  1-5  ของกรณีศึกษาก่อนและหลงัการใชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ีคือ  หลงัจากกรณีศึกษาใชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบัแลว้
พบวา่กรณีศึกษาสามารถรู้ค่าจ านวนนบั  1-5  ไดเ้พิ่มมากข้ึน  โดยมีคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนคิดเป็นร้อยละ  23.33  แบบทอสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ  86.66  คะแนนเพิ่มข้ึน  คิด
เป็นร้อยละ  63.33 
 

 
*นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการศึกษาเพ่ือการพฒันา  เอกจิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ  ภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
**รองศาสตราจารย ์ ดร.  ประจ าวชิาพ้ืนฐานการศึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
  



ผลการศึกษาพบว่า 
 จากการท่ีไดใ้ชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั ควบคู่ไปกบัการใชแ้ผนการสอนเฉพาะ
บุคคล   (IIP)  ก่อนและหลงัใช ้ แผนการสอนน้ีมีความแตกต่างกนั  โดยหลงัใชว้ธีิสอนโดยใช้
ส่ือเกมกระดาน  และแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP)  เดก็สามารถเรียนรู้เร่ืองจ านวนนบั  1-5  
ไดเ้พิ่มมากข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการอ่าน  การเขียน  การบอกจ านวน  ทั้ง 3  
ทกัษะ 
 

บทน า 
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ทางดา้นคณิตศาสตร์เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวชิา

ท่ีเป็นนามธรรมและประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ดงันั้นอาจยากต่อการเรียนรู้และเขา้ใจ  โดยเฉพาะ
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์  อาจมีลกัษณะความบกพร่อง
ดา้นดงักล่าวแตกต่างกนัไป  เช่น  เดก็บางคนมีปัญหาในการรับรู้เก่ียวกบัสัญลกัษณ์ซ่ึงส่งผลใหมี้
ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์  โดยความรุนแรงของปัญหาในดา้นการเรียนคณิตศาสตร์อาจ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  ดงันั้นเพื่อใหก้ารสอนคณิตศาสตร์ไดผ้ลดี  ครูผูส้อนควรท าความ
เขา้ใจกบัเดก็ประเภทน้ีเสียก่อนวา่มีปัญหาอะไรบา้ง  หลงัจากนั้นจึงเลือกด าเนินการสอน
คณิตศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของเดก็  อาจจะช่วยใหเ้ดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้  เรียน
คณิตศาสตร์ไดดี้ข้ึน(ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์2544  หนา้  9) 

 ความล าบากของเดก็ในการเรียนคณิตศาสตร์การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์  
หลกัการสอนคณิตศาสตร์  และวธีิสอนคณิตศาสตร์หลกัการและวธีิการบางอยา่งอาจเหมาะ
ส าหรับเดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้โดยเฉพาะ  ในบางวธีิสามารถน ามาใชใ้นการสอนเดก็ปกติได ้ 
ดงันั้นครูจึงเลือกน าหลกัการและวธีิการมาใชอ้ยา่งเหมาะสม  จึงจะเกิดผลดี  

 ดงัจะเห็นไดว้า่  การสอนใหน้กัเรียนในวยัประถมศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอด
และทกัษะเบ้ืองตน้ทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่  และส่ิงท่ีส าคญัยิง่กวา่คือวธีิสอน  ซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีของครูจะตอ้งหาวธีิการสอนวา่จะสอนอยา่งไรใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีมี
ธรรมชาติเป็นสาระท่ียาก  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า  และท่ี
ส าคญันกัเรียนมีทศันคติท่ีไม่ค่อยดีต่อวชิาคณิตศาสตร์  หากครูสามารถสอนใหน้กัเรียนเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมีความสุข  เกิดความชอบ  มีความสนุกสนาน  ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป



และท่ีส าคญัท่ีสุดคือมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์และยงัเขา้ใจเน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์
ไปพร้อม ๆ กนัดว้ยแลว้จะเป็นการดีมากส าหรับนกัเรียนผูป้กครองและครู 

 โดยธรรมชาติของนกัเรียนในวยัน้ีจะชอบเล่นมากกวา่เรียน  ชอบสนุกสนาน  มากกวา่
เคร่งเครียด  ชอบเคล่ือนไหวมากกวา่นัง่น่ิง ๆ  ชอบการแข่งขนั  ชอบพูดแสดงความคิดเห็น  
ชอบเล่นเกม  ชอบใหเ้พื่อนและครูยอมรับ  ดงันั้น  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีจะท าใหน้กัเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ  สนุกสนาน  ชอบคณิตศาสตร์ไดน้ั้นครูจะตอ้ง
จดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหน้กัเรียนไดท้ ากิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้จะช่วยใหน้กัเรียนทุกคน
ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ได ้ หรืออยา่งนอ้ยนกัเรียนจะมีทศันคติท่ีดีต่อวชิา
คณิตศาสตร์ได ้

 วธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยการใหน้กัเรียนมีโอกาส
ไดคิ้ด  ไดล้งมือท า  ไดส้ัมผสักบัโอกาสท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูอ่ื้นจะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้เชิงจ านวน (Number  Sense)  ไดน้ัน่หมายถึงนกัเรียนจะ
ไดค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขนาดของจ านวน  ปฏิบติัการเก่ียวกบัจ านวน  และความสัมพนัธ์
ระหวา่งจ านวนต่าง ๆไดดี้ข้ึน  นกัเรียนจะสามารถคิดค านวณในสถานการณ์ต่าง ๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสามารถเรียนคณิตศาสตร์ไดด้ว้ยความเขา้ใจมีความสุข 

 ดงันั้น  ส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเรียนคือการเล่น  แต่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมายกจ็ะได้
แต่ความสนุกสนานเพียงอยา่งเดียวไม่เกิดความรู้ข้ึนมาได ้ แต่หากน าการเล่นนั้นมาท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้ข้ึนไดด้ว้ยจะเป็นการดีมาก  เพราะนกัเรียนจะชอบเล่นมากกวา่เรียนและโดยธรรมชาติ
ของนกัเรียนในระดบัประถมส่วนใหญ่จะเรียนคณิตศาสตร์อยา่งไม่เตม็ใจ  เรียนดว้ยความรู้สึก
วา่ถูกบงัคบั  หรือเรียนไปตามท่ีครูบอกความรู้ใหเ้กิดความรู้สึกวา่เป็นวชิาท่ียาก  ไม่น่าสนใจ  
ท าใหเ้กิดการปิดกั้นโอกาสท่ีเดก็จะไดพ้ฒันาความรู้ทางคณิตศาสตร์ตรงกนัขา้กบัการเล่น  
ผูเ้รียนจะสนุกสนานผอ่นคลายโดยธรรมชาติของเดก็จะอยากเล่นมากกวา่อยากเรียน  หากครูมี
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการเล่นแต่ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนกเ็กิดการเรียนรู้จากการ
เล่นนั้นได ้  จะเป็นการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

จากการท่ีไดศึ้กษาและส ารวจเกมท่ีใชเ้ป็นส่ือในการสอนนั้น  จะเป็นเกมท่ีใชส้อนในเดก็
ปกติ  ส่วนเดก็ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่กจ็ะเป็นเกมประเภทจบัคู่บตัรค า ต่าง ๆยงั



ไม่พบการเล่นประเภท  เกมกระดาน อาจะดว้ยปัจจยัการผลิต  วสัดุ  ขอ้จ  ากดัต่าง ๆ หรือแมแ้ต่
การคิดวธีิการ  จึงท าใหย้งัไม่เห็นการสอนท่ีใชส่ื้อเป็นเกมกระดาน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการส่งเสริมความรู้ดา้น
คณิตศาสตร์  เร่ือง  จ  านวนนบั  เพื่อน าไปสู่ศกัยภาพในการพฒันาเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในรูปแบบวธีิการเรียนรู้ผา่นเกมกระดานจะส่งผลให้
เดก็เกิดการเรียนรู้และจ า จ  านวนตวัเลขได ้ อีกทั้งยงัช่วยสร้างสมาธิและพฒันาความสัมพนัธ์กบั
เพื่อน  พฒันาทกัษะกระบวนการคิด  รู้จกัคิดวเิคราะห์ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ
และความคิดรวบยอดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อสร้างส่ือเกมกระดานในการพฒันาทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์เร่ืองจ านวนนบั
ส าหรับเด็กนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเกมกระดาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษามีขอบเขตในการศึกษาดงัน้ี 
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ปีการศึกษา  2560  ของโรงเรียนสวนบวั  จ  านวน  1  คน 
 ขอบเขตเน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เน้ือหาคณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  เร่ืองจ านวนนบั  โดยใชส่ื้อเกมกระดาน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดส่ื้อเกมกระดานท่ีใชแ้กปั้ญหาการนบัของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2.  ท าใหท้ราบผลการใชส่ื้อเกมกระดานเพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์เร่ืองจ านวน

นบัของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเกมกระดาน 
 
 



 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

1.  ส่ือเกมกระดานเร่ือง  จ  านวนนบั 
2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP)  โดยใชส่ื้อเกมกระดาน 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถในเร่ืองจ านวนนบั  1-5 

 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1  การศึกษา  2560  โดยมีขั้นตอนการศึกษา  
ดงัน้ี 

1.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ไปทดสอบกบั 
นกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาก่อนสอบแลว้บนัทึกคะแนน 

2. ด าเนินการสอนโดยใชส่ื้อเกมกระดาน 
3. เม่ือเสร็จส้ินการเรียนชัว่โมงสุดทา้ยแลว้ท าการทดสอบวดัความสามารถใน 

เร่ืองจ านวนนบั  1-5  หลงัสอนโดยใชแ้บบทดสอบชุดเดิม 
4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความสามารถในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ก่อนและหลงั

การศึกษาไปวิเคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติต่อไปน้ี 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  คือ               

การหาค่าร้อยละ  คะแนนผลการทดสอบวดัความสามารถในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ก่อน
และหลงัการศึกษาโดยใชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5 
 เม่ือ   P   แทน  ค่าร้อยละ 
   f   แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
   N  แทน  จ  านวนความถ่ีทั้งหมด    
 
ผลการศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
พบวา่  ภายหลงัท่ีนกัเรียนกรณีศึกษาไดเ้รียนโดยใชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  



นกัเรียนกรณีศึกษามีความสามารถในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  สูงข้ึนกวา่ก่อนการเรียน  ซ่ึงดูผลจาก
การทดสอบ  ก่อนเรียน  เท่ากบั  7  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  23.33  และผลการทดสอบหลงัเรียน
ไดสู้งถึง  26  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.66  โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ  63.33 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผูศึ้กษาพบวา่  เน้ือหาโครงสร้าง  ล  าดบัขั้นตอนของส่ือเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  
ช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้จ ากดัของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดงักล่าวมาขา้งตน้  ส่ือเกม
กระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ช่วยพฒันาทกัษะในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ได ้ เพราะเน้ือหาใน
แผนการสอนท่ีสร้างข้ึนสอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหายากและซบัซอ้นมากข้ึน  คือ  การอ่านก่อน  แลว้
ค่อยมาเขียน  แลว้จึงมาก าหนดจ านวนตามส่ิงของท่ีก าหนด  ส่ือเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  
สร้างมโนคติในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ของส่ือเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั 1-5  เปิดโอกาสให้
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เลือกเรียนไดด้ว้ยตนเอง  มีความสุขในการเรียนใช้
ประสบการณ์ตรง  สามารถเรียนรู้ตามขีดความสามารถของตน  วธีิการเล่นมีแรงเสริมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัเร่ืองจ านวนนบั 1-5  โดยการกระตุน้ใหน้กัเรียน
ใชค้วามคิดจากการจดัแบ่งรายละเอียดเน้ือหาของบทเรียน  สร้างความส าเร็จในเร่ืองจ านวนนบั  
1-5  ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปธรรมจากการลงมือปฏิบติั  สร้างความจ าเก่ียวกบัตวัเลข
และกระบวนการในเร่ืองของจ านวนนบั  1-5  โดยการเล่นเกมกระดานเป็นประจ าและจากการ
แจง้ผลการท าแบบทดสอบในเร่ืองจ านวนนบั  1-5  โดยทนัที 

ส่ือเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5 ท่ีสร้างข้ึน  ผูศึ้กษาคน้พบวา่  ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของนกัเรียนกรณีศึกษา  เม่ือส่ือเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5 ท่ีสร้าง
ข้ึนเป็นส่ิงเร้า  ใหน้กัเรียนกรณีศึกษา เกิดความสนใจ  จากเร่ืองราว  ภาพ  และสีสัน  จึงท าให้
นกัเรียนกรณีศึกษา  สามารถ  การอ่าน  การเขียน  ตวัเลข  1-5  และการบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการ
นบัสามารถท าไดดี้ข้ึน  ถูกตอ้งมากข้ึนเกิดการเรียนรู้มัน่คงถาวร 

การเช่ือมโยงความรู้จากการใชส่ื้อเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  น่ีสอดคลอ้งกบั 
ทฤษฎีสหสัมพนัธ์การเช่ือมโยงของ  Thorndike  ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า  
(Stimulus – S)  กบัการตอบสนอง  (Response – R)  ซ่ึงตรงกบัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองของนกัเรียนกรณีศึกษา  โดยการตอบสนองจากการใชส่ื้อเกม
กระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  เนน้การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกรณีศึกษาไดเ้รียนแบบลองผดิลอง



ถูกบา้งมีการส ารวจความพร้อมของนกัเรียนกรณีศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นตอ้งกระท าก่อนการสอน
บทเรียนเม่ือนกัเรียนกรณีศึกษาเกิดการเรียนรู้แลว้ใหฝึ้กการน าการเรียนรู้นั้นไปใชใ้นการท า
แบบฝึกหดั  เป็นส่ิงส าคญัช่วยใหน้กัเรียนกรณีศึกษาเกิดการเรียนรู้เร่ือง  การอ่าน  การเขียน  
ตวัเลข  1-5  และการบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั  คงทนข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. หากตอ้งการน าส่ือเกมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ไปใชก้บัการจดั 
กิจกรรมการเรียนการสอนควรใหมี้การฝึกฝนเล่นหลาย ๆ คร้ัง  เพื่อความคงทนในการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

2.  คุณครูตอ้งมีการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อม  เพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึน 
ในการสอนเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ทั้งในดา้นการอ่าน  การเขียน  และการบอกปริมาณท่ีไดจ้าก
การนบั  เพื่อมใหน้กัเรียนท่ีใชส่ื้อเกมกระดานน้ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในบทเรียนท่ียากข้ึน
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบั  การอ่าน  การเขียน  ตวัเลข  1-1,000  และการบอก 
ปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั  คือศึกษาในระดบัท่ียากมากข้ึน  เพื่อพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้ใน
ระดบัชั้นอ่ืนสูงข้ึน 

2.  ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในเร่ืองของ  การอ่าน  การ 
เขียน  ตวัเลข  1-5  และการบอกปริมาณท่ีไดจ้ากการนบั  ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  จากการสอนโดยใชเ้กมกระดานเร่ืองจ านวนนบั  1-5  กบัการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น  การ
จดักิจกรรมแสดงบทบาทสมมติเร่ืองการไปซ้ือของ  เป็นตน้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการน าผลการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองจ านวนนบั  1-5  ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 
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