
รายงานนวัตกรรมการศึกษา 

 

1.ชื่อนวัตกรรม     

การใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 ที่มีต่อความสามารถในการรู้ค่าตัวเลข 1-10 ของเด็กชายชุติ
เดช  อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี 

 

2.ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม    

นางปิยะพร อินอ่อน 

 

3.ความเป็นมาและความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ  

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที่ 22  
มีนาคม 2517 ความว่า “งานช่วยผู้พิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการ
และอยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว 
จะทำให้สิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทำ ก็คือ ช่วยให้เขาได้ช่วยตนเองได้เพื่อจะ
ให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” 

การจัดการพัฒนาการเรียนรู้ได้เหมาะสมจำเป็นต้องศึกษาความต้องการความบกพร่อง การใช้สื่ออุปกรณ์
ในการสอนจะช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจแต่สื่อการสอนที่จะนำมาต้องไม่ซับซ้อนเกิดความ สามารถของ
เด็ก เช่น สื่อที่มีอยู่แล้ว เลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหา กิจกรรม วัตถุประสงค์ และสถานการณ์ คุ้มกับเวลา และการ
ลงทุน 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่เด็กสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  เพราะการดำเนิน  
ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาในเรื่องผลของการใช้
ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10 ทำให้ เด็กชายชุติเดช  อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้ 
 

4.วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 ในการพัฒนาความสามารถในการรู ้ค่า
ตัวเลข 1-10 เด็กชายชุติเดช  อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนประถมนนทรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรู้ค่าตัวเลข 1-10 ของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี ก่อนและหลังการใช้ ชุดฝึกทักษะการรับ
จำนวน 1-10 

 
 
 



5.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้รับการแก้ปัญหาการรู้ตัวเลขและ
จำนวน 1-10 ร้อยละ 60% 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการที่ดีในการรู้ตัวเลขและจำนวน 
1-10 หลังใช้ชุดฝึกเกมการศึกษาตัวเลข 1-10 

 

6.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวเลขและจำนวน 1-10 

 2. ทดสอบหรือประเมินก่อนเรียน 

 3. จัดทำแผนการสอน เรื่องการรู้ค่าการนับจำนวน 1-10   

4. จัดทำชุดฝึกทักษะการรู้ค่าการนับจำนวน 1-10   

5. จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน การรู้ค่าการนับจำนวน 1-10   

6. ทดสอบหลังเรียน การรู้ค่าการนับจำนวน 1-10   

7. บันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

7.ผลการดำเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ตารางที่ 1 แสดงความสามารถของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี ก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10  
 
 
 
 

 
 จากตาราง แสดงความสามารถของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี ก่อนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 พบว่าเด็กชาย
ชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี มี
ความสามารถก่อนการสอน คิดเป็นร้อยละ  23.00  รายละเอียดดังตาราง 
 

  
 



ตารางที่ 2 แสดงความสามารถของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี หลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10  

 
 
 
 
 
จากตาราง แสดงความสามารถของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี หลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 พบว่าเด็กชาย
ชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี มี
ความสามารถหลังการสอน คิดเป็นร้อยละ  71.67  รายละเอียดดังตาราง 

 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 
1-10  

 
 

 
จากตาราง แสดงความสามารถของเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี ก่อนและหลังการสอน พบว่าเด็กชายชุติเดช อินน้อย นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี มีความสามารถก่อนและหลังการ
สอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 ทำคะแนนก่อนการสอน ทำได้ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.00 
และหลังการสอนทำได้ 43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.00 มีความก้าวหน้าเท่ากับ 29 รายละเอียดดังตาราง 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 ที่มีต่อความสามารถในการรู้ค่า
ตัวเลข 1-10 ของเด็กชายชุติเดช  อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนประถมนนทรี พบว่าเด็กชายชุติเดช  อินน้อย มีพัฒนาการหลังการสอนจากการใช้ชุดฝึกทักษะการนับ
จำนวน 1-10 สูงขึ้นกว่าก่อนการสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 เป็นสื่อการสอนที่ทำ
ให้เด็กชายชุติเดช อินน้อย เกิดความสนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น จึงทำให้เด็กชายชุติเดช อินน้อย มีความสามารถใน
การเรียนเรื่องการรู้ค่าตัวเลข 1-10 ดีขึ้นตามลำดับ 

 

8.ปัจจัยความสำเร็จ 

 1. ผู้อำนวยการให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกด้าน กำหนดนโยบายให้
มี การจัดการเรียนการสอนไว้ชัดเจน  และให้กำลังใจครูผู้สอนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนการศึกษา
พิเศษอย่างต่อเนื่อง 

 2.ผู้เรียนมีความตั้งใจ และให้ความมร่วมมือในการเรียน ตามศักยภาพของนักเรียน 

 3.ครูได้พัฒนาความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ 



9.บทเรียนที่ได้รับ 

 การใช้ชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 ที่มีต่อความสามารถในการรู้ค่าตัวเลข 1-10 ของเด็กชายชุติเดช  
อินน้อย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมนนทรี พบว่าเด็กชาย
ชุติเดช อินน้อย เมื่อได้รับการฝึกจากชุดฝึกทักษะการนับจำนวน 1-10 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

 

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

 1.นำเสนอผู้บริหารในรูปแบบของการายงานการปฏิบัติงาน  

2.เผยแพร่ในเว็ปไซต์โรงเรียนปรถมนนทรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 


