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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ชื่อภาษาไทย ชมสวน   
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Garden 

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  
3. ปีท่ีด าเนินการ 2558  
4. ค าส าคัญ :  

- การนับจ านวน 
 
5. เป้าหมาย :   

- เพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้พัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้ด้านการนับจ านวน 
- และเพ่ิมทักษะการนับจ านวนของเด็กท่ีมีความบกพร่องสติปัญญา  

 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

           การเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา มีข้อจ ากัดในการเรียน มีความสนใจ
สั้น มีปัญหาในการจ า การนับเลขตกๆหล่นๆ  การนับจ านวนไม่ตรงกับตัวเลข มีความเข้าใจน้อย แก้โจทย์ปัญหาที่
ซับซ้อนไม่ได้(ดารณี ธนะภูมิ .2542:142) ดังนั้นการสอนเรื่องจ านวนนับจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการและลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก ID. ควรมีสื่อ รูปแบบ และวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยเสริมการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็ก ID. ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น (สุธากร ประวาลปัทม์ .
2540:49)  

โปรแกรมการศึกษาพิเศษ อายุ 6–15 ปี ได้พัฒนาสื่อ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะกับเด็ก ID. ส่งเสริมในเรื่อง 
สมาธิ การคิด การมีส่วน ร่วมในการท ากิจกรรม  เน้นการลงมือป ฏิบัติ ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการพัฒนาในด้าน  สมาธิ  
การคิด การฟัง  การพูด  ทักษะทางสังคม และ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ื นในสังคมได้   ผู้ฝึกได้น าแนวคิด การสอน  โดยผ่านสื่อการสอนที่
ประดิษฐ์ขึน้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยเน้นสีสันและรูปแบบให้เหมาะสมกับเด็ก ID.  

 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

- การวัดผลในเรื่องทักษะวิชาการภาษาและการสื่อสาร สมาธิ  การคิด การฟัง  การพูด  ทักษะทางสังคม 
และ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยท าให้เด็ก ID สามารถเรียนรู้ได้โดยการใช้สื่อชมสวน   
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  ตารางที.่.. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 
ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

สื่อการสอนที่ท าจาก
กระดาษจะให้ความรู้สึก
สัมผัสต่อผู้ป่วยในแนว
ระนาบเท่านั้น (แบน 
ราบกับพ้ืน ) ไม่มีความ
คงทน สีสันจากวัสดุไม่
สะดุดตาต่อ ผู้ป่วย และ
เคลื่อนย้ายออกนอกห้อง
สอนไม่ได ้
 
 

ปัญหา 
     - สื่อการสอนที่ใช้ในชั้นเรียน ส่วนใหญ่เป็นกระดาษแข็ง จะให้
ความรู้สึกสัมผัสต่อผู้ป่วยในแนวระนาบเท่านั้น (แบน ราบกับพ้ืน) ความ
คงทนในการใช้งานมีน้อย ซึ่งเมื่อผู้ฝึกน ามาสอนเด็ก ID ที่บางคนอาจมี
น้ าลายไหล จึงส่งผลให้สื่อชิ้นนั้นช ารุดง่าย ไม่พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป 
และน าเชื้อโรคมาสู่ผู้อ่ืน  
      - สีสันของสื่อการสอนที่ท าจากกระดาษไม่สดใส สะดุดตาขณะสอน 
และไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกนอกห้องฝึกได้ เมื่อผู้สอนต้องการเปลี่ยน
สถานที่สอน 
 

 
7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร เช่น  

- ปรับแก้ข้ันตอน แนวคิด และการออกแบบสื่อการสอนการนับจ านวน 1-5 ให้เหมาะสมกับเด็ก ID. 
- เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง การนับจ านวน 1-5 
- แบบประเมินการนับจ านวน 1-5 
- กลุ่มตัวอย่าง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา โปรแกรมการศึกษาพิเศษ อายุ  

        6-15 ปี จ านวน 6 คน 
- ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 3 เดือน 

 
ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

สื่อการสอนที่ท าจาก
กระดาษจะให้
ความรู้สึกสัมผัสต่อ
ผู้ป่วยในแนวระนาบ
เท่านั้น (แบน ราบกับ
พ้ืน) ไม่มีความคงทน 
สีสันจากวัสดุไม่สะดุด
ตาต่อผู้ป่วย และ
เคลื่อนย้ายออกนอก
ห้องสอนไม่ได ้
 

1. ประชุมระดมสมองทีมงาน เพื่อ
หาวิธีในการแก้ไขปัญหา และ
คัดเลือกสื่อที่จะน ามาสร้างใหม่ 
โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ที่มีความ
คงทนต่อการใช้งาน 
2. รวมกันออกแบบสื่อการสอนกับ
ทีมงาน และแบ่งงานกันออกหาเศษ
วัสดุ 
 
3. ร่วมกันจัดท าสื่อการสอน 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
1 สัปดาห์ 
 
 
 
1 เดือน 
 
 

ได้มติในท่ีประชุมเพ่ือ
จะท าสื่อชื่อ “ชมสวน” 
 
 
 
 
- ได้เศษวัสดุเหลือใช้
เพ่ือน ามาประดิษฐ์ 
- ได้ต้น แบบสื่อการ
สอน 
- ได้สื่อ  1 ชุดพร้อม  
คู่มือ  
 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมครบ
และได้ชื่อสื่อ 
1 ชื่อ 
 
 
 
 
ได้วัสดุเหลือ
ใช้ส าหรับท า
สื่อครบ 100 
% 
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4. คัดเลือกเด็กแบบเจาะจงจาก
เป้าหมาย ของเด็ก ID ช่วงอายุ 6-
15 ปี  
 
5.น าสื่อการสอนชุดนี้ ไปใช้กับเด็ก 
ID สอนเด็กเป็นกลุ่ม 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ –พุธ  วัน
ละ 20 นาที  ด้วยสื่อการสอนชม
สวน 
 
 
 
 
6.น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์  
 

 
 
1 สัปดาห์ 
 
 
 
4 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
1 วัน 

 
 
-ได้เด็ก ID ช่วงอายุ 6-
15 ปี จ านวน 6 คน ที่
ไม่สามารถบอกค่าของ
จ านวน 1- 5 
- ผลการสอนมา
วิเคราะห์  เด็กมีความ
กระตือรือร้น สนใจมี
สมาธิให้ความร่วมมือ
ในการเรียนรู้มากข้ึน 
  
 
 
 
 
- ได้ผลคะแนนเกิน
ความคาดหมายคือเด็ก
ให้ความ สนใจ ความ
ร่วมมือ และมีสมาธิใน
การเรียนรู้มากขึ้น  
 

 
 
ได้สื่อ 1 ชุด
พร้อมคู่มือ 
 
 
-ได้คะแนน
จากการท า
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
 
 
 
-คะแนนจาก
การท า
แบบทดสอบ
หลังเรียน
เพ่ิมข้ึน ได้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพ่ิมข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 

     
     

 
8. บทเรียนที่ได้รับ :  

- ผู้ใช้บริการ การให้บริการต้องค านึงถึงอะไรบ้างถึงจะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ได้พัฒนางานนี้  
- มีการพัฒนาในด้าน สมาธิ  การคิด การฟัง  การพูด ทักษะทางสังคม และ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
- สื่อการสอน มีรูปแบบ สีสันเหมาะสม และ มีความปลอดภัย  
- บุคลากรผู้ปฏิบัติ  มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อการสอนนับจ านวน 1-5 
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9. การติดต่อกับทีมงาน : ระบุชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้  ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  ที่อยู่  
โทรศัพท์ 70440 – 70441 e-mail  bangon.th @ hotmail.com 

 
10. คณะท างาน : โปรแกรมการศึกษาพิเศษ ช่วงอายุ 6-15 ปี  

- นางบังอร เทพโกมุท 
 -  นางสาวสุพรทิพย์ ภุมมา 
 -  นางวนัสริน อินทรก าแหง 
 -  นางปิ่นกาญจน์ แกลเล่ย์ 
      - นางสาวจิราธิป นาคสุวรรณ 
 

 


