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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับนักเรียน
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 2) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาของนักเรียนเจ็บ
ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ�ำนวน 3 คน โดย
ใช้แบบแผนการวิจัยกรณีศึกษา 3 กรณี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิ
ปัญญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา
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ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
โดยใช้คมู่ อื การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตามแนวคิด
การฝึกเชิงพุทธิปัญญา สามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบได้ ท�ำแบบ
ฝึกหัดเรือ่ งการบวกและการลบเสร็จตามทีก่ ำ� หนดให้และสามารถท�ำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, นักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง, โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุ

Abstract

The aims of this research are 1) to develop the manual of
learning addition and subtraction management through cognitive practice
concepts for students with chronic illness 2) to investigate the results
of implementing the manual by using Case study research method.
Three students with chronic illness in Chiang Rai Prachanukroh hospital
were included in this study. 3 scenarios of case study research method
were implemented. The research instrument composed of the manual
The analysis of qualitative case studies was used for analyzing data.
The study found that the students with chronic illness
receiving learning activities according to the manual could learn
the addition and subtraction and complete the test correctly in time.

Keywords: Mathematics learning activity, Chronic illness students, Chiang Rai
Prachanukroh Hospital

บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (4) ได้บัญญัติ
ไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับและมาตรา 54 รัฐต้อง
ด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการ
ศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560: 13-14)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้
จ่าย” ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ต้องได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
เช่นเดียวกับนักเรียนปกติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3), 2553: 5) และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551
มาตรา 3 ก�ำหนดให้ “ผู้พิการ” มีสิทธิทางการศึกษาต่าง ๆ ทั้งสิทธิในการได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิในการเลือกบริการทางการศึกษา และสิทธิในการได้รับการศึกษา
ทีม่ มี าตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ (พระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ, 2551: 1-2)
จากกฎหมายดังกล่าว เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังทางการศึกษาจัดว่าเป็นเด็กพิการ
ประเภทหนึง่ ซึง่ มีความบกพร่องทางสุขภาพ มีความจ�ำเป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือทางการ
ศึกษาเป็นพิเศษ ซึ่งโรงพยาบาลหลายแห่งได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาและผลก
ระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง จึงได้ร่วมมือกับกองการศึกษาเพื่อคนพิการ (เดิมที
เรียกว่ากองการศึกษาพิเศษ: กศ.) จัดตั้งโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ขึ้น โดยการสนับสนุนด้านบุคลากร รูปแบบการจัดการศึกษาจากกองการศึกษาเพื่อคน
พิการ ครั้งแรกเริ่มโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคโปลิโอตามเตียงในโรงพยาบาลศิริราช
เมื่อปี พ.ศ. 2501 และด�ำเนินโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อ
ให้การช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเลือด โรคหัวใจ โรคไตอักเสบ และโรค
เรื้อรังอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้เด็กขาดโอกาส
ทางการศึกษาระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (พรพิมล จงเป็นสุขเลิศ, 2543: 2) และใน
ปัจจุบนั กองการศึกษาพิเศษได้เปลีย่ นเป็นส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดการศึกษาตามโครงการศูนย์การเรียน
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลโดยเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
เป็นการจัดการศึกษาที่เอื้อประโยชน์แก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่อยู่ในวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะเด็กพิการและด้อยโอกาส โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/
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ประจ�ำจังหวัด ร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์จัดตั้งโครงการศูนย์การ
เรียนส�ำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังขึ้น เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นกับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ในโรงพยาบาลที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรง
พยาบาลได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในรูปแบบพิเศษและมีโอกาสเรียนอย่างต่อ
เนื่องตามชั้นเรียนในโรงเรียนเดิมได้ ไม่ต้องซ�้ำชั้น ไม่เกิดความท้อแท้ และไม่ต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคัน ตลอดจนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ
ของครอบครัวและอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข (ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2552: 15)
นักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล แม้ไม่ใช่ผพู้ กิ ารตลอดชีวติ แต่กเ็ ป็นบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว เป็นต้น ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง จึง
ท�ำให้นักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังเหล่านี้เสียโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองควรได้รับตามสิทธิ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาเมื่อนักเรียนที่มีความบกพร่อง
เหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติภายหลังจากการรักษาตัว (ส�ำนักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ, 2559: 6) และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้เล็งเห็นนักเรียนเจ็บ
ป่วยเรื้อรังเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนส�ำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังได้มีโอกาสทางการศึกษาเหมือนกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน
ปกติและนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวที่มารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำให้เสียโอกาสทางการศึกษา
และเรียนไม่ต่อเนื่องก่อให้เกิดอุปสรรคและความล่าช้าในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น จึง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้กบั นักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังเหล่านี้ ด้วยการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบพิเศษที่เน้นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ
และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ (ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560): 14) ไม่เว้นแม้แต่ผพู้ กิ ารหรือนักเรียนเจ็บ
ป่วยเรื้อรังทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในปัจจุบันและ
การท�ำงานในอนาคต (Organisationof Economic Co-operation and Development
[OECD], 2014: 21) โดยวิชาคณิตศาสตร์เป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มี
ลักษณะเป็น “หลักสูตรแบบเกลียว” (Spiral curriculum) ซึง่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาท�ำให้นักเรียนเจ็บ
ป่วยเรือ้ รังเรียนรูใ้ นระดับชัน้ พืน้ ฐานสูร่ ะดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ตามล�ำดับ (Harden and Stamper,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1999: 17) ในขณะที่เข้ารับการรักษาตัว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
และพร้อมส�ำหรับการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติหลังจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญา เพื่อส่งเสริมความ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้ของนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล
2. เพือ่ ศึกษาผลการใช้คมู่ อื การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการ
บวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบกรณีศึกษา (Case Study) เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้กรณีศึกษา 3 กรณี ดังภาพนี้

แผนภาพ แบบกรณีศึกษา (Case Study)
ระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษามีความเหมาะสมต่อการศึกษาผลการใช้คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิง
พุทธิปัญญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องจาก
มุ่งท�ำความเข้าใจหรือสร้างความหมายอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์
ที่ซับซ้อนและมีความเฉพาะเจาะจงในบริบทหนึ่งๆ โดยการอธิบายอย่างเข้มข้น (Thick
description) ทีไ่ ม่เน้นการสุม่ ตัวอย่างและการน�ำผลการวิจยั สรุปอ้างอิง (Generalization)
ไปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย (Cohen, Manian, & Marrison, 2000; Stake, 2000)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะ 1 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
บวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญา เป็นเนือ้ ทีเ่ กีย่ วการบวกและการลบ การ
บวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ทีม่ ผี ลบวกและผลลบไม่เกิน 10 ส�ำหรับนักเรียน
เจ็บป่วยเรื้อรังที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ระยะ 2 การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก่อนท�ำการจัดการเรียนการสอนผูว้ จิ ยั ปรึกษาแพทย์ทกุ ครัง้ เพือ่ ประเมินอาการ
ของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในการจัดการเรียนการสอนตามเตียงผูป้ ว่ ยห้องเรียนเด็กป่วย และ
OPD หรือ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทุกวันอังคารตอนเช้าเวลา 09.00-11.30 น. เพือ่ ให้นกั เรียน
เจ็บป่วยเรื้อรังได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและเรียนทันเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนปกติได้หลังจาก
การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณีศกึ ษาทีเ่ ป็นผูเ้ รียนนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รัง
ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ�ำนวน 3 คน ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญอันเป็นไปตามจรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้
วิจัยจะใช้นามแฝงแทนว่า นักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดยนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีพัฒนาการช้าที่มีการบกพร่องในการเรียนรู้ จะไม่ถูกเป็นผู้เข้า
ร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้และจะยังได้รับการเรียนการสอนตามปกติ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจงข้อมูลโครงการวิจัยให้กับนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังที่เข้าพักการรับ
รักษาตัวในตึกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2. เมือ่ นักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังยินยอมผูว้ จิ ยั จะท�ำการสอนนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รัง
โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ (แผนการ
สอน) ในการสอนระยะเวลา 1 เดือน จ�ำนวน 5 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที ประกอบไปด้วยในแต่ละ
ครัง้ ใช้วธิ กี ารเล่นเกมประกอบเช่น เกมการนับเลข 1-10 เกมนับต่อ เกมคณิตศาสตร์ฝกึ สมอง
เป็นต้น เพือ่ ไม่ให้นกั เรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังเครียดกับการหาค�ำตอบ เรือ่ งการบวกและการลบ ที่
มีผลบวกและผลลบไม่เกิน 10 โดยผูว้ จิ ยั จะใช้เวลาหลังจากแพทย์นดั และพักการรับรักษาตัว
ในตึกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังจะได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ท�ำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ในแต่ละครั้งจ�ำนวน 5 ข้อ ท�ำได้ 3
ข้อ ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อย 50 และวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสอนนั้นผู้วิจัยท�ำการ
สอนทุกวันอังคารและทุกวันพฤหัสบดี แต่ละครั้งห่างกัน 2 วัน
3. ผูว้ จิ ยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์
เรือ่ งการบวกและการลบเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 5 ครัง้ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน แต่ละครัง้ ใช้
เวลา 10 นาทีในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังขณะเรียน
4. ผู้วิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบหลังจากนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังท�ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบ
ว่านักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังท�ำได้กี่ข้อในแต่ละครั้งที่ให้ท�ำแบบฝึกหัดและวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
5. ให้แพทย์/พยาบาล/ผูป้ กครองบันทึกความคิดเห็นต่อคูม่ อื การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับ
นักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทใี่ ช้การจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมกับนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การวัดและประเมินผล
1. นักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังสามารถท�ำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบได้มีจ�ำนวน 5 ข้อ ท�ำได้ 3 ข้อ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
2. ผูว้ จิ ยั สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์
เรือ่ งการบวกและการลบในขณะเรียนตามเตียงผูป้ ว่ ยตึกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ แต่ครั้งใช้เวลา 10 นาที ในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กป่วย
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและ
การลบโดยใช้แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบและแบบประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
(ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2554) ดังนี้
1. การเตรียมข้อมูล (preparing)
ผู้วิจัยจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ (เช่น คู่มือการจัดกิจกรรม แผนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรม แบบบันทึกความคิดเห็น
ของแพทย์ พยาบาลและผูป้ กครอง และแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม) ให้อยูใ่ นรูปแบบที่
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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พร้อมต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น คู่มือการจัดกิจกรรม แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรม แบบบันทึกความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาล
และผู้ปกครอง และแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น
2. การแตกข้อมูล (segmenting)
เมือ่ ผูว้ จิ ยั เตรียมข้อมูลทัง้ หมดเสร็จสิน้ แล้ว ก็ตอ้ งน�ำข้อมูลเหล่านัน้ มาจัดระเบียบ
(organize) และเป็นระบบเพือ่ ให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือได้ จากนัน้ นักวิจยั จะ “แตก” ข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบแล้วนัน้ ออกเป็น
หน่วยย่อยๆ (ชาย โพธิสิตา, 2552, p. 360) ตามความหมายเฉพาะของแต่ละหน่วย โดย
อาศัยลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. การให้รหัสข้อมูล (coding)
เมื่อแตกข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหน่วยย่อยๆ แล้ว ผู้วิจัยจะเลือกหน่วยที่มีความ
หมายตรงกับประเด็นที่จะวิเคราะห์มาให้ชื่อ ซึ่งเรียกว่า การให้รหัสข้อมูล (coding) การท�ำ
เช่นนี้จะท�ำให้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จ�ำนวนหลายร้อยหน้ากระดาษในตอนแรกมีขนาดเล็ก
และสั้นลงจนเป็นเพียงรายการรหัสจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่ง Miles and Huberman (1994) เรียก
กระบวนการนี้ว่า การลดทอนข้อมูล (data reduction) ก่อนที่จะให้รหัสข้อมูล นักวิจัยควร
อ่านข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้รหัสก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั่วไป (general sense) ใน
ภาพกว้างๆ เกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ นักวิจัยควรบันทึกความรู้สึกนึกคิดที่ได้จากการอ่าน
(memoing) ไว้บริเวณของคู่มือการจัดกิจกรรม แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสังเกต
และแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรม แบบบันทึกความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาลและ
ผู้ปกครอง และแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม เพราะจะช่วยให้กระบวนการให้รหัสข้อมูล
กระท�ำได้งา่ ยขึน้ นอกจากนัน้ นักวิจยั ควรอ่านข้อมูลซ�ำ้ หลายๆ ครัง้ เพราะการอ่านแต่ละครัง้
จะช่วยพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นๆ เกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ
เมื่อผู้วิจัยคุ้นเคยกับข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ดีแล้วก็เริ่มกระบวนการให้รหัส
ข้อมูลโดยการให้รหัสก็เหมือนกับการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ (segmenting) แล้วติดป้าย
ชื่อก�ำกับไว้ (labelling) ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถจ�ำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ ได้
อย่างสะดวก ซึ่งท�ำให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นๆ การให้รหัสมีหลักง่ายๆ ว่า
ข้อความทีม่ ีความหมายเดียวกันจะถูกให้รหัสชือ่ เดียวกัน ไม่วา่ ข้อความนัน้ ๆ จะสั้นหรือยาว
อาจกล่าวได้ว่า การให้รหัสข้อมูลก็คือ การจ�ำแนกความหมายของข้อมูลนั่นเอง
4. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (categorizing)
เมือ่ ให้รหัสข้อมูลแก่ขอ้ มูลทัง้ หมดแล้ว ผูว้ จิ ยั ควรรวมรายชือ่ รหัสข้อมูลทัง้ หมดไว้
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เป็นหนังสือรหัส (codebook) จากนั้นให้ลดทอนรหัสข้อมูลให้มีจ�ำนวนลดลง โดยพิจารณา
จากความซ�้ำซ้อนของรหัสข้อมูล ในขั้นตอนต่อมา ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลที่แตกเป็นหน่วยย่อยๆ
และได้รับรหัสเรียบร้อยแล้วกลับมารวมกันใหม่ (reassembling data) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นกลุ่มๆ (clustering) ตามลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มใหม่นี้จะเริ่มมีความ
หมายและเป็นประโยชน์ต่อการตอบค�ำถามวิจัยและเป็นพื้นฐานให้นักวิจัยค้นหาหมวดหมู่
(category) และแบบแผน (pattern) และข้อสรุปของปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้
5. การหาประเด็นหลักของข้อมูล (themetizing)
การจัดกลุม่ รหัสข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะร่วมหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างกันจะท�ำให้เกิด
ประเด็นหลัก (themes) ของสิง่ ทีค่ น้ พบขึน้ โดยภาพรวมจะเห็นว่าข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บรวบรวมได้
อย่างมากมายจะถูกลดทอนลงแล้วจัดกลุม่ ใหม่เกิดเป็นหัวข้อหลักเพียงไม่กหี่ วั ข้อเท่านัน้

ผลการวิจัย

1. ผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล
ส�ำหรับนักเรียน ก มีดังนี้
ครัง้ ที่ 1 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 ใช้เวลา 45 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 และเกมนับต่อ เพือ่ ไม่ให้นกั เรียนเครียดกับการหา
ค�ำตอบ เรือ่ งการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อและการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ทีม่ ผี ลบวก
และผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ
และการลบท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ แต่นกั เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในเวลาท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ ง
การบวกและการลบ บางครั้งไม่อยากเรียนรู้เพราะอยากระบายสีรูปภาพการ์ตูนที่นักเรียน
ชอบก่อนที่จะท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบ ผู้วิจัยให้นักเรียนระบายสีรูปภาพ
การ์ตูนก่อน เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
ครัง้ ที่ 2 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อและการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและผล
ลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้ จ�ำนวน 5 ข้อ และ
การลบท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ เหมือนกับครัง้ ที่ 1 เพราะนักเรียนตัง้ ใจท�ำแบบฝึกหัด แต่นกั เรียน
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

504

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

มีพฤติกรรมในเวลาท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบ นักเรียนมีความตั้งใจท�ำแบบ
ฝึกหัดและท�ำแบบฝึกหัดเสร็จ
ครัง้ ที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 3 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบ
ฝึกหัดและเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 และเกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้
นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการ
ลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด
การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการลบท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบต่อไป
ครัง้ ที่ 4 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 4 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและ
ผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ และ
การลบท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการบวกและการ
ลบด้วยตนเองและนักเรียนมีพฤติกรรมเวลาเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ งการบวกและการ
ลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความตัง้ ใจท�ำแบบฝึกหัดและมีความรับ
ผิดชอบต่องานที่ท�ำ
ครัง้ ที่ 5 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 5 ใช้เวลา 45 นาที ในการท�ำแบบ
ฝึกหัดและเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝกึ สมอง เพือ่ ไม่ให้นกั เรียนเครียดกับการหาค�ำ
ตอบ เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวก
และผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถท�ำการบวกได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการลบได้จ�ำนวน 4
ข้อ นักเรียนท�ำผิด 1 ข้อ เพราะว่า เวลานักเรียนได้รับยาเคมีบ�ำบัดแล้ว นักเรียนรู้สึกเบื่อกับ
การเรียนรู้และการท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบ และเวลาท�ำแบบฝึกหัดการลบ
นักเรียนคิดนานกว่าการบวก และการลบท�ำได้จ�ำนวน 4 ข้อ แต่นักเรียนสามารถเรียนทัน
เพื่อนหลังจากการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและสามารถกลับไปเรียนหนังสือกับเพื่อน
ที่อยู่ในโรงเรียนตามปกติได้ และนักเรียนมีพฤติกรรมเวลาท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการบวกและ
การลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความตั้งใจท�ำแบบฝึกหัด มีความ
รับผิดชอบงาน มีความสะอาดเรียบร้อยและท�ำแบบฝึกหัดเสร็จตรงต่อเวลา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 2 | July - December 2020

505

2. ผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล
ส�ำหรับนักเรียน ข มีดังนี้
ครัง้ ที่ 1 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 ใช้เวลา 44 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 และเกมนับต่อ เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการ
หาค�ำตอบ เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อและการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผล
บวกและผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และ
การลบท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกเวลาท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการ
บวกและการลบ นักเรียนไม่มีความสะอาดเรียบร้อยเวลาท�ำแบบฝึกหัด เพราะว่า นักเรียน
ไม่ค่อยสนใจ เรื่องความสะอาด
ครัง้ ที่ 2 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
เรือ่ งการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ทีม่ ผี ลบวกและผล
ลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการลบท�ำได้
จ�ำนวน 4 ข้อ นักเรียนท�ำผิด 1 ข้อ เพราะว่า นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ค่อยมีความสนใจ ไม่มี
ความขยัน อดทนในการเรียนรู้ และชอบเล่มเกมในมือถือ
ครัง้ ที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 3 ใช้เวลา 45 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 และเกมคณิตศาสตร์ฝกึ สมอง เพือ่ ไม่ให้นกั เรียน
เครียดกับการหาค�ำตอบ เรือ่ งการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน
5 ข้อ ที่มีผลบวกและผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด การบวก
ท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ และการลบท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ และนักเรียนมีพฤติกรรมเวลาท�ำแบบฝึกหัด
เรือ่ งการบวกและการลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความตัง้ ใจท�ำแบบ
ฝึกหัด มีความรับผิดชอบต่องาน มีความสะอาดเรียบร้อย และท�ำแบบฝึกหัดเสร็จตรงต่อเวลา
ครัง้ ที่ 4 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 4 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
เรือ่ งการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ทีม่ ผี ลบวกและผล
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ลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการลบท�ำได้
จ�ำนวน 4 ข้อ นักเรียนท�ำผิด 1 ข้อ เพราะว่า นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ค่อยมีความสนใจ ไม่มี
ความขยัน อดทนในการเรียนรูแ้ ละชอบเล่มเกมในมือถือเวลาให้ทำ� แบบฝึกหัด เรือ่ งการบวก
และการลบ
ครัง้ ที่ 5 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 5 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและ
ผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ และ
การลบท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และนักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองและ
สามารถเรียนทันกับเพื่อนหลังจากการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว สามารถน�ำความ
รู้กลับไปเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนตามปกติได้ นักเรียนมีพฤติกรรมเวลาเรียนรู้และท�ำ
แบบฝึกหัด เรือ่ งการบวกและการลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความ
ตั้งใจท�ำแบบฝึกหัด มีความรับผิดชอบงาน มีความสะอาดเรียบร้อยและท�ำแบบฝึกหัดเสร็จ
ตรงต่อเวลาตามก�ำหนดให้ได้
3. ผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล
ส�ำหรับนักเรียน ค มีดังนี้
ครัง้ ที่ 1 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 ใช้เวลา 45 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ เรื่อง
การบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อและการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ทีม่ ผี ลบวกและผลลบไม่
เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการลบ
ท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ และนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกเวลาท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ งการบวกและ
การลบ นักเรียนไม่คอ่ ยมีความสะอาดเรียบร้อยเวลาท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ งการบวกและการลบ
ครัง้ ที่ 2 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบ
ฝึกหัดและเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝกึ สมอง เพือ่ ไม่ให้นกั เรียนเครียดกับการหาค�ำ
ตอบ เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวก
และผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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และการลบท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และนักเรียนมีพฤติกรรมเวลาเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด เรื่อง
การบวกและการลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความตั้งใจท�ำแบบ
ฝึกหัด มีความรับผิดชอบงาน มีความสะอาดเรียบร้อยและท�ำแบบฝึกหัดเสร็จตรงต่อเวลา
ตามก�ำหนดให้ได้
ครัง้ ที่ 3 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 3 ใช้เวลา 45 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ เรื่อง
การบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและผลลบ
ไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จำ� นวน 4 ข้อ และการลบ
ท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ การบวกนักเรียนท�ำผิด 1 ข้อ เพราะว่า เมือ่ นักเรียนได้รบั ยาเคมีบำ� บัดแล้ว
นักเรียนรู้สึกเบื่อกับการเรียนรู้และการท�ำแบบฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบ แต่นักเรียน
สามารถท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ งการบวกและการลบเสร็จ และนักเรียนมีพฤติกรรมเวลาท�ำแบบ
ฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความตั้งใจท�ำแบบฝึกหัด มีความรับผิดชอบงาน มี
ความสะอาดเรียบร้อยและท�ำแบบฝึกหัดเสร็จตรงต่อเวลาตามก�ำหนดให้ได้ เพราะว่านักเรียน
ชอบเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการต่อเนื่องและสามารถกลับไปเรียน
หนังสือกับเพื่อนได้หลังจากการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ครัง้ ที่ 4 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 4 ใช้เวลา 43 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมการนักเลข 1-10 เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ เรื่อง
การบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและผลลบ
ไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จำ� นวน 4 ข้อ และการลบ
ท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ การบวกนักเรียนท�ำผิด 1 ข้อ เพราะว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเวลาท�ำแบบ
ฝึกหัด เรื่องการบวกและการลบ นักเรียนไม่ค่อยมีความสะอาดเรียบร้อยเวลาท�ำแบบฝึกหัด
และชอบเล่มเกมในมือถือ
ครัง้ ที่ 5 นักเรียนสามารถเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาและท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 5 ใช้เวลา 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัด
และเล่นเกมประกอบ เกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ
เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวกและ
ผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จำ� นวน 4 ข้อ และ
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การลบท�ำได้จ�ำนวน 4 ข้อ การบวกและการลบนักเรียนท�ำผิดอย่างละ 1 ข้อ เพราะว่า เมื่อ
นักเรียนได้รับยาเคมีบ�ำบัดแล้ว นักเรียนรู้สึกเบื่อกับการเรียนรู้และการท�ำแบบฝึกหัด เรื่อง
การบวกและการลบ แต่นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ งการบวกและการลบ
เสร็จ นักเรียนมีพฤติกรรมเวลาท�ำแบบฝึกหัด นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้
มีความตัง้ ใจท�ำแบบฝึกหัด มีความรับผิดชอบงาน มีความสะอาดเรียบร้อยและท�ำแบบฝึกหัด
เสร็จตรงต่อเวลาตามที่ก�ำหนดให้

อภิปรายผล

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ตาม
แนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาส�ำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ นักเรียน ก ข และ ค นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 1-5 จ�ำนวน
5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัดและเล่นเกมประกอบ เกมการ
นับเลข 1-10 เกมนับต่อและเกมคณิตศาสตร์ฝกึ สมอง เพือ่ ไม่ให้นกั เรียนเครียดกับการหาค�ำ
ตอบ เรื่องการบวกและการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ที่มีผลบวก
และผลลบไม่เกิน 10 นักเรียนสามารถท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการ
ลบท�ำได้จำ� นวน 5 ข้อ ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ สนอไว้ในวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ว่า เพือ่ พัฒนาคูม่ อื การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ
ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาส�ำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และเพื่อ
ศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ
ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ซึ่งสอนคล้อง
กับส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คู่มือการด�ำเนินงานศูนย์การเรียนส�ำหรับเด็กเจ็บป่วย
เรือ้ รังในโรงพยาบาล (ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2559 : 6) พบว่า นักเรียนเจ็บป่วย
เรือ้ รังในโรงพยาบาล แม้ไม่ใช่ผพู้ กิ ารตลอดชีวติ แต่กเ็ ป็นบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสุขภาพ
เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น ซึ่งต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้นกั เรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังเหล่า
นีเ้ สียโอกาสทางการศึกษาทีต่ นเองควรได้รบั ตามสิทธิทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงอาจก่อให้
เกิดผลกระทบตามมาเมื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ
ภายหลังจากการรักษาตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรวรรณ สวนนันท์ และสุการต์พิชา
ปิยะธรรมวรากุล (ภัทรวรรณ สวนนันท์ และสุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล, 2562 : 8) พบ
ว่า การพัฒนาสมาธิสำ� หรับเด็กเจ็บป่วยเรือ้ รังโรงพยาบาลชลบุรโี ดยใช้กจิ กรรมงานประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมงานประดิษฐ์ นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้และการท�ำงาน
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะงานประดิษฐ์ของเล่นที่เลือกครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในการพัฒนาสมาธิ
สั้นที่มีความเหมาะสมกับเด็กช่วงวัยของเด็ก อีกทั้งท�ำให้เกิดความเพลิดเพลิน ช่วยพัฒนา
สติปัญญาและความคิดท�ำให้เกิดทักษะในการท�ำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงส่งผล
ให้เด็กมีสมาธิสั้นมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของชวิศา กลิ่นจันทร์ (ชวิศา กลิ่นจันทร์,
2557: บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบ
ลูมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุม่ สาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากการท�ำชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กับเกณฑ์ที่ก�ำหนด ปรากฎว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด และครั้ง
ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการท�ำชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
ตามแนวคิดของบลูม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรพิมล จงเป็นสุขเลิศ (พรพิมล จงเป็นสุขเลิศ, 2543 : 1) กล่าวว่า ปัจจุบัน
มีเด็กจ�ำนวนหนึง่ ทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต้องเจ็บป่วยอยูบ่ อ่ ย ๆ หรือเป็นโรคเจ็บ
ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด โรคฮีโมฟีเลียโรคข้ออักเสบ โรครูมาตอยด์ในเด็ก โรคเบาหวาน
โรคหัวใจรูห์มาติก โรคมะเร็ง โรคสมองติดยาฯลฯ ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าว มีสาเหตุมาจาก
พยาธิ สภาพของโรคที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อเนื่องไปยังระยะเวลาในการรักษาเพื่อกลับสู่สุขภาพ
ปกติ ซึ่งเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังก็คือเด็กคนหนึ่ง ที่มีความต้องการพื้นฐานทางการเรียนรู้เหมือน
กับเด็กปกติทวั่ ไป เมือ่ เด็กเกิดสภาวะเจ็บป่วยอาจส่งผลท�ำให้มพี ฒ
ั นาการด้านต่าง ๆ เป็นไป
ได้ชา้ กว่าปกติ ดังนัน้ การกระตุน้ พัฒนาการเด็กทัง้ ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ
ปัญญาจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เด็กสามารถมีพฒ
ั นาการได้ตามศักยภาพของเด็ก
ที่มีอยู่ ท�ำให้เด็กสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

องค์ความรู้จากงานวิจัย

มีการพัฒนาคู่มืออย่างต่อเนื่องคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรือ่ งการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญา และนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีความเข้าใจ มีความจ�ำขณะท�ำงาน และมีอารมณ์ในการ
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เรียนรูเ้ รือ่ งการบวกและการลบสูงขึน้ เมือ่ ใช้คมู่ อื การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์
เรื่องการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญา ดังนี้

สรุป

1. ผลการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การค้นคว้าเอกสาร ต�ำราและแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพือ่ น�ำข้อมูลมาพัฒนา
เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ โดยได้คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิง
พุทธิปญ
ั ญาส�ำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล วิธกี ารพัฒนาคูม่ อื การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มาตรฐานการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์และตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวกและการลบเป็นคูม่ อื ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใช้การจัดการเรียน
การสอนส�ำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล เพือ่ ให้นกั เรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังทีเ่ ข้ารับ
การรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลมีโอกาสได้เรียนหนังสือและได้ทำ� แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการบวกและการลบแล้ว เรียนทันเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนตามปกติ
2. ผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.11 No. 2 | July - December 2020

511

การลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปญ
ั ญาของนักเรียนเจ็บป่วยเรือ้ รังในโรงพยาบาล นักเรียน
ก ข และ ค นักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัดชุดที่ 1-5 จ�ำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งใช้
เวลาไม่เกิน 40 นาที ในการท�ำแบบฝึกหัดและเล่นเกมประกอบ เกมการนับเลข 1-10 เกมนับ
ต่อและเกมคณิตศาสตร์ฝึกสมอง เพื่อไม่ให้นักเรียนเครียดกับการหาค�ำตอบ เรื่องการบวก
และการลบ การบวกจ�ำนวน 5 ข้อ และการลบจ�ำนวน 5 ข้อ ทีม่ ผี ลบวกและผลลบไม่เกิน 10
นักเรียนสามารถท�ำแบบฝึกหัด การบวกท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ และการลบท�ำได้จ�ำนวน 5 ข้อ
แล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้และท�ำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองและนักเรียนสามารถเรียนทัน
เพือ่ นหลังจากการพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลและสามารถน�ำความรูก้ ลับไปเรียนกับเพือ่ น
ทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนตามปกติได้ และนักเรียนมีพฤติกรรมเวลาเรียนรูแ้ ละท�ำแบบฝึกหัด เรือ่ งการ
บวกและการลบ นักเรียนมีความสนใจ ขยัน อดทนในการเรียนรู้ มีความตัง้ ใจท�ำแบบฝึกหัด มี
ความรับผิดชอบงาน มีความสะอาดเรียบร้อยและท�ำแบบฝึกหัดเสร็จตรงต่อเวลาตามก�ำหนด
ให้และสามารถท�ำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง
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