
 

 

 

ช่ือเรื่อง การพัฒนาความสามารถการจําแนกสีของผูเรียนบกพรองทางสติปญญา โดยใชกลองงานกิจกรรมจําแนกส ี 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการหวยแกว 

ช่ือผูวิจัย นายพิชัย    อินตะงาม 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรมทักษะการเตรียมความพรอมทางสติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

        ตามหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา กลุมทักษะการเตรียมความ

พรอมทางสติปญญาหรือเตรียมความพรอมทางวิชาการ ทักษะดานการรับรู ทักษะยอย การรับรูเรื่องสี มี

เปาหมายใหผูเรียนสามารถชี้หรือบอกชื่อสีตางๆ ได  

        จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ทักษะการเตรียมความพรอมทาง

สติปญญาและเตรียมความพรอมทางวิชาการ หนวยการเรียนรูท่ี 36 พบวา ผูเรียนไมสามารถจําแนกสีได จึงทํา

ใหไมประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 

        จากการศึกษาแนวทางการแกปญหาดวยสื่อจําแนกสี พบวามีความเปนไปไดท่ีผู เรียนจะเกิด

พัฒนาการที่ดีในการเรียนรูและจําแนกสี เม่ือผู เรียนไดรับการสอนทักษะการจําแนก โดยหาเกณฑ 

(Criteria) หรือสรางเกณฑในการแบงข้ึน เกณฑท่ีใชในการจําแนกประเภทของสิ่งของมีอยู 3 อยาง คือ ความ

เหมือน (Similarities) ความแตกตาง (Differences) และความสัมพันธรวม (Interrelationships) นิวแมน  ได

อธิบายวา เด็กปฐมวัยสามารถจําแนกวัตถุออกเปนกลุม ๆ ไดโดยการใชคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุหรือมิติ

ของวัตถุนั้น ๆ เปนเกณฑในการจําแนก การสรางสื่อกลองงานกิจกรรมการจําแนกสี ท่ีมีมิติของการจําแนกสีท่ี

หลากหลาย โดยผูเรียนสังเกตมิติความสัมพันธรวม จะสามารถกระตุนการเรียนรูดานการจําแนกดวยตนเอง 

เม่ือผูเรียนเขาใจเกณฑท่ีใชในการจําแนกประเภทท่ีมีท้ังความเหมือนและแตกตางในกลองงานเดียวกัน  หาก

ผูเรียนปฏิบัติไดเปนประจํา ก็จะมีการจําแนกท่ีถูกตองแมนยําข้ึนและประการสุดทายทําไดอยางเปนอัตโนมัติ 

การใชกลองงานกิจกรรมจําแนกสจีึงเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาการจําแนกสีของผูเรียน สามารถเสริม

ความรูใหนักเรียนเรียนรูเรื่องสีได ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการจําแนกสีของ

ผูเรียนบกพรองทางสติปญญา โดยใชกลองงานกิจกรรมจําแนกสี  ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวย

บริการหวยแกว ข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          1. เพ่ือพัฒนากลองงานกิจกรรมจําแนกสีท่ีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ 80/80 



2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาความสามารถการจําแนกสี กอนและหลังการใชกลองงานกิจกรรมจําแนกสี 

 

 

คําถามการวิจัย 

 กลองงานกิจกรรมจําแนกสีจะทําใหสามารถพัฒนาความสามารถการจําแนกสีของผูเรียนบกพรองทาง

สติปญญาไดหรือไม 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จากการศึกษาการใชชุดการสอน ซ่ึงเปนสื่อประสมสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

กระบวนการผลิตอยางเปนระบบ สามารถใชในการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงผูเรียนสามารถ

เรียนดวยตนเองและสามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ(ระพินทร 

โพธิ์ศรี:2547)  

 work system คือ การจัดระบบงานเพ่ือใหนักเรียนรูวาตองทํา กิจกรรมอะไรบางในชวงเวลาท่ีกําหนด

นักเรียนรูวากิจกรรมมากนอยแคไหน รูวาจะเสร็จ เม่ือไรและรูวาจะตองทําอะไรตอ ซ่ึงจํานวนกิจกรรมครูจะ

เปนผูจัดไว 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องผลของการใชระบบกลองงานท่ีมีตอความสามารถในการเรียนรู   ทักษะ

ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันพบวาผลการวิจัย ความสามารถในการของนักเรียนพิการซอน โดยใชระบบ

กลองงาน มีระดับความสามารถในการเรียนรูสูงข้ึน(นายพิชัย ทองสุริชัยศรี:2559) 

ขอบเขตของการวิจัย 

          1.กรณีตัวอยาง เปนผูเรียนบกพรองทางสติปญญา ระดับเตรียมความพรอม ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนผู

พิการ เพศชาย อายุ 11 ป คัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเรียนรูเรื่องการจําแนกสีตามหลักสูตร แตยังไม

สามารถ จดจําการจําแนกสีได มีการจดจําอยางสับสน ไมสามารถจัดกลุมสี ได เม่ือใหผูเรียนหยิบสี ผูเรียนไม

สามารถหยิบสีตามครูบอกได 

          2.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การจําแนกสีพ้ืนฐาน 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน 

 3.ขอบเขตดานระยะเวลา ใชเวลาในการศึกษาจํานวน 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 20 

ชั่วโมง 



 4.ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน  กลองงานกิจกรรมจําแนกสี 

 ตัวแปรตาม ทักษะการจําแนกสีของผูเรียน 

 

 

 

นิยามศัพท 

 กลองงานกิจกรรมจําแนกสี หมายถึง กลองงานท่ีมีชุดการเรียนการสอนกิจกรรมการจําแนกและจับคู

สี อาทิเชน ปอมๆ แยกสี ไมไอติมแยกสี หลอดแยกสี คลิบหนีบจับคูสี  ลูกปดแยกสี เปนตน 

 ระดับเตรียมความพรอม หมายถึง ระดับของผูพิการท่ีตองไดรับการจัดโปรแกรมท่ีเปนระบบในการ

ใหบริการดานตางๆ โดยเร็วท่ีสุดท่ีพบวามีความเสี่ยงหรือทันทีท่ีไดรับการวินิจฉัยวามีความพิการ โดยมุงเนน

การใหบริการทางการศึกษากับพอแมและครอบครัว และเด็กไดรับบริการจากนักวิชาชีพท่ีหลากหลายท้ังดาน

การศึกษาดานสุขภาพอนามัยการบําบัดรักษาตลอดจนปองกันความพิการท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการไป

ตามข้ันตอนเชนเดียวกับเด็กท่ัวไป หรือใกลเคียงกับเด็กท่ัวไปมากท่ีสุด 

 หนวยบริการ หมายถึง หนวยบริการหวยแกวซ่ึงเปนหนวยบริการประจําอําเภอภูกามยาว ภายใต

สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ตั้งอยู ณ องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ หมายถึง ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษซึงเปนหนวยงานหลักดานการจัดการศึกษาพิเศษในจังหวัดพะเยา 

 ผูเรียนบกพรองทางสติปญญา หมายถึง ผูเรียนท่ีมีระดับสติปญญาตามการตรวจวัด IQ TEST ท่ีมี

ระดับเชาวปญญาต่ํากวา 70  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 กลองงานกิจกรรมจําแนกสีจะทําใหสามารถพัฒนาความสามารถการจําแนกสีของผูเรียนบกพรองทาง

สติปญญาได 



วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กรณีศึกษา 

 เปนผูเรียนบกพรองทางสติปญญา ระดับเตรียมความพรอม ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนผูพิการ 

เพศชาย อายุ 11 ป คัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเรียนรูเรื่องการจําแนกสีตามหลักสูตร แตยังไม

สามารถ จดจําการจําแนกสีได มีการจดจําอยางสับสน ไมสามารถจัดกลุมสี ได 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม 

 1. กลองงานกิจกรรมจําแนกสี จํานวน  1 กลอง 

2. แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานกอน ระหวางและหลัง  เรื่องสีและการจําแนกสี  

3. แผน IEP  แผน IIP 

   

 

 

  

      3. วิธีดําเนินการ 

       3.1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

       3.2. สรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการวิจัยและการหาคุณภาพครั้งนี้ผูวิจัยจะดําเนินการดังนี้ 

 3.2.1  ศึกษาวิธีการใชแบบสังเกต 

            3.2.2  ศึกษาวิธีการใชและเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู               

ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

  5  หมายถึง  ทําไดดวยตนเองและเปนแบบอยางผูอ่ืนได 

  4  หมายถึง ทําไดดวยตนเอง 

  3  หมายถึง ทําไดโดยมีการชวยเหลือ ชี้แนะจากผูอ่ืนบางเล็กนอย 

  2  หมายถึง ทําไดโดยมีการชวยเหลือ ชี้แนะจากผูอ่ืน 

      1  หมายถึง  ทําไดโดยผูอ่ืนพาทํา 

       3.3 สรางแผนการจัดการศึกษา(IEP IIP) 

  3.3.1 ศึกษาวิธีการใชระบบกลองงาน 

  3.3.2 วิเคราะหและแบงสัดสวนเวลา 



  3.3.3 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

       3.4 ทดสอบและเก็บรวบรวมขอมูล กอน ระหวาง และ หลัง การใชกลองกิจกรรมจําแนกสี 

        5. การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย       

                การวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหคะแนนคาเฉลี่ย(X)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คารอยละ  และ

พรรณนาขอมูลนําเสนอผลการศึกษา  โดยใชกราฟเสนและใชแผนภูมิแทง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1  แสดงความสามารถของนักเรียนกอนการสอนโดยใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการ

สอนการจําแนกสี 

นักเรยีน การประเมนิความสามารถพืน้ฐานเรื่องการจําแนกส ี คะแนนเต็ม (50) รอยละ 

เด็กชายพัชร

ดนัย 

ครูบอกให

หยิบสีแดง 

ครูบอกให

หยิบสีนํ้าเงิน 

ครูบอกให

หยิบสีเหลือง 

ครูบอกใหหยิบวัตถุสี

ในแกวตามสีท่ีเห็น 

20 100 

3 3 3 2 11 55.00 

จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนกอนการสอนโดยใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสี พบวา

นักเรียนมีความสามารถกอนการสอน คิดเปนรอยละ  55.00 

ตารางท่ี 2  แสดงความสามารถของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียน

การสอนการจําแนกสี  

นักเรยีน การประเมนิความสามารถพืน้ฐานเรื่องการจําแนกส ี คะแนนเต็ม (50) รอยละ 

เด็กชายพัชร

ดนัย 

ครูบอกให

หยิบสีแดง 

ครูบอกให

หยิบสีนํ้าเงิน 

ครูบอกให

หยิบสีเหลือง 

ครูบอกใหหยิบวัตถุสี

ในแกวตามสีท่ีเห็น 

20 100 

4 4 4 5 17 85.00 

จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

การจําแนกสี   พบวานักเรียนมีความสามารถหลังการสอน คิดเปนรอยละ  85.00 

ตารางท่ี 3  แสดงความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการ

สอนการจําแนกสี  

นักเรยีน การประเมนิความสามารถพืน้ฐานเรื่องการจําแนกส ี คะแนนเต็ม (50) รอยละ 



เด็กชายพัชร

ดนัย 

ครูบอกให

หยิบสีแดง 

ครูบอกให

หยิบสีนํ้าเงิน 

ครูบอกให

หยิบสีเหลือง 

ครูบอกใหหยิบวัตถุสี

ในแกวตามสีท่ีเห็น 

20 100 

4 4 4 4 16 80.00 

จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการ

จําแนกสี   พบวานักเรียนมีความสามารถหลังการสอน คิดเปนรอยละ  80.00 

แผนภูมท่ีิ  1 แสดงความสามารถของนักเรยีนเปรยีบเทยีบกอน-ระหวาง-หลังการสอนโดยใชกลองงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสี  

 

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเรียนรูคาของเหรียญและธนบัตร 

          การหาประสิทธิภาพของกลองงานกิจกรรมจําแนกสีตามท่ีไดตั้งจุดประสงคไวโดยไดกําหนดคา

ประสิทธิภาพ (E1,E2) ไวท่ี 80/80 โดยวัดจากจากคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20 

คะแนน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

          ตารางท่ี 4 ผลการหาประสิทธิภาพของกลองงานกิจกรรมจําแนกสี 

นักเรียน 
คะแนนระหวางใชนวัตกรรม รวม 

คะแนน

ทดสอบ 

5 5 5 5 20 20 

เด็กชายพัชรดนัย 4 4 5 4 17 16 

เฉลี่ย 85 80 

รูจักสีแดง
รูจักสีนํ้าเงิน

รูจักสีเหลือง
การจําแนกสี

3 3
3

2

4 4 4
54 4 4

4

ความสามารถของนักเรียนเปรียบเทียบกอน-ระหวาง-หลังการสอนโดย

ใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสี

กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน



          จากตารางท่ี 4 พบวา ประสิทธิภาพของกลองงานกิจกรรมจําแนกสี มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี

กําหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 85/80 

ผลการวิจัย 

          1. กลองงานกิจกรรมการจําแนกสี มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว คือ 85/80 

 2. จากการวิเคราะหขอมูลผลของการใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสี  พบวา

นักเรียนมีผลการทดสอบท่ีสูงข้ึน ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสี  เปน

สื่อผสมท่ีมีมิติของการจําแนกสีท่ีหลากหลาย และเม่ือผูเรียนเรียนรูการสรางเกณฑการจําแนกข้ึนในสมอง จึง

ทําใหนักเรียนมีผลของพัฒนาการเรื่องการจําแนกท่ีดีข้ึนตามลําดับ 

 

อภิปรายผลวิจัย 

         การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการใชกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสี  ของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา พบวานักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยกลองงานชุดกิจกรรมการเรียนการ

สอนการจําแนกสี  มีผลพัฒนาการท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอง พิชัย ทองสุริชัยศรี(2559,หนา บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษา

เรื่องผลของการใชระบบกลองงานท่ีมีตอความสามารถในการเรียนรูทักษะชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเรียนของนักเรียนพิการซอน โดยใชระบบกลองงาน มีระดับ

ความสามารถในการเรียนรูสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

        1. หลักการจําแนกนั้นถือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูของผูเรียนในดานอ่ืนๆ  การสอนโดยใชกลอง

งานชุดกิจกรรมการเรียนการสอนการจําแนกสีเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียนการสอนเรือ่งการจําแนกซ่ึงการ

จําแนกยังมีอีกหลายหนวยเรียนรูอาทิเชน การจําแนกเสียง การจําแนกสิ่งของ การจําแนกสัตว เปนตน การ

จําแนกดังกลาวอาจจะมีวิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงเหมาะสมกวา หรืออาจใชรูปแบบของกลองงานกิจกรรม รวมดวยก็ได  
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