
 

 

 

ช่ือเรื่อง  ผลการพัฒนาความสามารถในการบอกชื่อสี โดยใชแบบฝกทักษะเรื่องสี ของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา         

หนวยบริการจุน ปการศึกษา 2562 

ช่ือผูวิจัย  นางสาวสุกานดา  กาซอน 
 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย /กิจกรรม กลุมทักษะสวนบุคคลและสังคม  ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง

ทักษะยอยการรูจักตนเอง   
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา กลุมทักษะสวนบุคคลและ

สังคม ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง ทักษะยอยการรูจักตนเอง มีพัฒนาการท่ีคาดหวังใหนักเรียน

สามารถบอกสิ่งท่ีตนเองชอบไดเชนสี อาหาร กีฬา สถานท่ี สัตว   

คนพิการเปนสวนหนึ่งของประชากรไทยแตเนื่องจากสภาพความพิการจึงเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต

ประจําวัน   การประกอบอาชีพ   และการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมดังนั้นคนพิการสมควรท่ีจะไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมใหคนพิการไดมีโอกาสและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับคนปกติท่ัวไป รัฐบาล 

จึงไดมีนโยบายใหคนพิการไดรับการศึกษาเทาเทียมกับคนปกติ ดังจะเห็นไดจากนโยบายพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  2  มาตรา  10  การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาส

เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  

สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเอง

ได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน

พิเศษ การศึกษาสําหรบัคนพิการในวรรคสอง  ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และ

ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัด

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 : 5 ) 

ในปการศึกษา 2562 จากการท่ีผูสอนไดจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

ใหกับผูเรียน กลุมทักษะสวนบุคคลและสังคม  ทักษะการจัดการและการควบคุมตนเอง ทักษะยอยการรูจัก

ตนเองพบปญหาวาผูเรียนสามารถพูดชื่อสีตามครูได แตไมรูจักสี และไมสามารถหยิบจับวัตถุ หรือสิ่งของตามสี

ท่ีครูบอกใหจับหรือใหชี้ไดนอกจากนี้ผูสอนไดสอบถามผูปกครอง พบวาผูเรียนเปนเด็กท่ีหงุดหงิดงาย เอาแตใจ



ตนเอง พูดชื่อสีไดหลายๆ สี แตไมรูจักสี และผูสอนไดสอบถามจากพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ พบปญหาเชนเดียวกับท่ี

ผูสอนพบ และผูปกครอง   ท่ีกลาวมาขางตน ดังนั้นผูสอนจึงไดนําแบบฝกหัดเรื่องสีมาประกอบการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถบอกชื่อสีได 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

          เพ่ือใหผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ สามารถบอกชื่อสไีด 

คําถามการวิจัย 

          การใชแบบฝกหัดเรื่องสี จะพัฒนาความสามารถในการบอกชื่อสี ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางดาน

รางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ไดหรือไม 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สี (COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบตอสายตาใหเห็นเปนสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอํานาจใหเกิด

ความเขมของแสงท่ีอารมณและความรูสึกได การท่ีไดเห็นสีจากสายตาสายตาจะสงความรูสึกไปยังสมองทําให

เกิดความรูสึก ตาง ๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดชื่น รอน ตื่นเตน เศรา สีมีความหมายอยางมากเพราะศิลปน

ตองการใชสีเปนสื่อสรางความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะทอนความประทับใจนั้นใหบังเกิดแก       

ผูดูมนุษยเก่ียวของกับสีตางๆ อยูตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งท่ีอยูรอบตัวนั้นลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย     

สีเปนสิ่งท่ีควรศึกษาเพ่ือประโยชนกับตนเองและผูสรางงานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเปน

วิทยาศาสตรจึงควรทําความเขาใจวิทยาศาสตร ของสีจะบรรลุผลสําเร็จในงานมากข้ึน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.กรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาในครั้งนี้เปนผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการจุน ในปการศึกษา 2562 อายุ 13 ป 5 เดือน เพศหญิง 

เลือกโดยวิธีเจาะจง จํานวน 1 คน  

2.ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 ตัวแปรตน การใชแบบฝกหัดเรื่องสี 

ตัวแปรตาม คือ การบอกสื่อสี 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การบอกชื่อสี จํานวน 4 สี ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

4.ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน  10  สัปดาห 

สัปดาหละ 2  วัน รวม 20 วัน การจัดกิจกรรมดังกลาวอยูในชวงเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ตั้งแตวันท่ี  
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นิยามศัพท 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการจุน สถานศึกษาท่ีใหบริการชวยเหลือระยะ

แรกเริ่มและเตรียมความพรอมสําหรับเด็กพิการทุกประเภท ตั้งอยูท่ีบานหวยยางขาม ตําบลหวยยางขาม 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ หมายถึง  

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ หมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติ 

บกพรองหรือสูญเสียอวัยวะ สวนใดสวนหนึ่งรางกายทําใหไมสามารถเคลื่อนไหวไดดีหรือมีอาการเกร็ง 

คือ อาการตึงตัวของกลามเนื้อ สวนใด สวนหนึ่งหรือหลายสวน ควบคุมการทรงตัวไดยากหรือไมไดเลย มีการ

เคลื่อนไหวของแขนขาไมสัมพันธกันมีอาการสั่น เดินเซ หรืออาจเปนบุคคลท่ีบกพรองเนื่องจากสุขภาพ หรือ

อุบัติเหตุ อาการชัดโรคเรื้อรัง โรคติดตอ เปนตน 

ประเภทความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ อาจแบงไดดังนี้ 

          1. บกพรองทางระบบประสาท เชน บุคคลสมองพิการ (Cerabarl Palsy) ไมใชบุคคลปญญาออนแต

หมายถึง สมองสวนท่ีใชควบคุมกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งบกพรอง หรือสูญเสียทําใหมีปญหาในการเคลื่อนไหว 

ซ่ึงแตละคนมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน กลามเนื้อออนแรง หรือกลามเนื้อเคลื่อนไหวชา ทรงตัวไดไมดี ซ่ึงแต

ละคนทีมากนอยแตกตางกันความบกพรอง จะเกิดข้ึนตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ ประมาณ 7 ป 

ลักษณะท่ีเห็นไดชัดเจนของบุคคลสมองพิการ ไดแก 

          - กลามเนื้อหดตัว เกร็ง (Spactic) เปนลักษณะความผิดปกติของการควบคุมการ

เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวชามีอาการเกร็ง ซ่ึงเราจะพบบุคคลท่ีมีอาการในกลุมนี้มากท่ีสุด 

          - กลามเนื้อควบคุมการเคลื่อนไหวไดยาก (Athetiod) มีลักษณะขนขาไมสัมพันธกันหันไป ตามทิศทาง

ตาง ๆ 

          - กลามเนื้อตึงตัว (Ataxia) มีอาการสั่น เดินเซ ควบคุมการทรงตัวไดไมดี ซ่ึงเราจะพบบุคคล ท่ีมีอาการ

ในกลุมนี้นอยท่ีสุด 

          - แบบผสม มีลักษณะรวมตั้งแต 2 ชนิด เชน มีอาการเกร็งรวมกับการเคลื่อนไหวของแขน ไมสัมพันธ

กัน หันไปคนทิศหรือมีการเกร็ง ควบคุมการทรงตัวไมไดมีการสั่นเดินเซ เปนตน 

          2. บกพรองทางระบบกลามเนื้อและกระดูก เชน กลามเนื้อเปลี่ยน ไขขออักเสบ เปนตน 

          3. ไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน น้ําครั่งในสมอง แขน ขาดวยหรือกุด แขน ขามีขนาดใหญ เล็ก

ผิดปกติ เปนตน 

          4. สภาพความบกพรองทางรางกายและสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแก บกพรองากอุบัติเหตุไฟไหม แขน ขา

ขาด โรคติดตอ เชน โปลโอ การไดรับอันตรายจากการคลอด หรือบกพรอง เนื่องจากสุขภาพ เชน โรคหืด 

โรคหวัใจ โรคปอด โรคเอดส เปนตน 



         แบบฝกทักษะ หมายถึง 

                   แบบฝกมีความจําเปนตอการเรียนการสอนวิชาทักษะ   การใชแบบฝกพัฒนาการเรียนการ

สอนจะชวยใหครูและนักเรียนพบขอบกพรองทางการเรียนการสอนและแกไขขอบกพรองนั้น มีผูกลาวถึง

ความหมายของแบบฝกไว  ดังนี้ 

                  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2525  ไดใหความหมายของแบบฝกไววา “แบบฝก

หมายถึง แบบตัวอยาง  ปญหา  หรือ  คําสั่งท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใหนักเรียนฝกตอบ” สวน ชัยยงค   พรหมวงศกลาวถึง

ความหมายของแบบฝกสรุปไดวา  แบบฝกหมายถึง   สิ่งท่ีนักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน   มีลักษณะเปน

แบบฝกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงกระทําจะแยกกันเปนหนวยหรือจะรวมเลมก็ได    แบบฝกทาง

ภาษาหมายถึง  สิ่งท่ีสรางข้ึนเสริมสรางความเขาใจทางภาษาตามแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และ

เสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวนท่ีชวยใหนักเรียนนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง 

                  จากความหมายของแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา  แบบฝก  หมายถึง   สิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือ

เสริมสรางทักษะใหแกนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดใหนักเรียนไดกระทํากิจกรรมโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

พัฒนาความสามารถของนักเรียนใหดีข้ึน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจํา

จังหวัดพะเยา หนวยบริการจุน สามารถบอกชื่อสีได 

วิธีดําเนินการวิจัย 

          1. กรณีศึกษา  

                   เปนผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนยการศึกษา

พิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการจุน ในปการศึกษา 2562 อายุ 13 ป 5 เดือน เพศหญิง เลือกโดยวิธี

เจาะจง จํานวน 1 คน  

          2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม 

  1. แบบฝกทักษะ เรื่องสี  

  2. แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานกอน ระหวาง และหลังเรียน 

  3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

  4. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
 

          3.วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2. สรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

    2.1 ศึกษาวิธีการใชแบบสังเกต 

   2.2 ศึกษาวิธีการใชและเกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู  



                                    ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  ทําไดดวยตนเอง 

4  หมายถึง  ทําไดโดยตองมีผูชวยเหลือนอย หรือใชการกระตุนเตือนทาง  

                วาจา หรือทางทาทางอยางใดอยางหนึ่ง 

3  หมายถึง  ทําไดโดยตองมีผูชวยเหลือปานกลาง หรือใชการกระตุนเตือน 

                สองแบบ  รวมกันคือ ทางรางกาย หรือทางวาจา หรือทาง 

               ทาทาง 

2  หมายถึง  ทําไดโดยตองมีผูชวยเหลือมาก หรือใชการกระตุนเตือน  

               ท้ังสามแบบ รวมกัน คือ ทางรางกาย ทางวาจา  

                และทางทาทาง 

1  หมายถึง  ทําไมได หรือ ไมมีการตอบสนอง 

  3.ทดสอบและเก็บขอมูล กอน ระหวาง และหลัง การใชกลองกิจกรรมจําแนกสี 

 

 

 

 

4. การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย 

                การวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหคะแนนคาเฉลี่ย(X)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คารอยละ  และ

พรรณนาขอมูลนําเสนอผลการศึกษา  โดยใชกราฟเสนและใชแผนภูมิแทง 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1  แสดงความสามารถของนักเรียนกอนการสอนโดยใชแบบฝกหัดเรื่องสี 

ช่ือ-สกุลนักเรียน การประเมินความสามารถพ้ืนฐานเรื่องสี คะแนนเต็ม 

(100) 

รอยละ 

เด็กหญิงพิมพชนก 

โทะเปย 

ครูบอกให

ชี้สีแดง 

ครูบอกใหชี้   

สีน้ําเงิน 

ครูบอกใหชี้  

สีเหลือง 

ครูบอกใหชี้   

สีขาว 

ครูบอกใหหยิบ

วัตถุสีตามท่ี 

ครูบอก 

100 100 

8 7 6 8 9 38 38.00 

 

จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนกอนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่องสี พบวานักเรียนมีความสามารถ 

กอนการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ  38.00 

 

 

ตารางท่ี 2  แสดงความสามารถของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชแบบฝกหัดเรื่องสี 



ช่ือ-สกุลนักเรียน การประเมินความสามารถพ้ืนฐานเรื่องสี คะแนนเต็ม 

(100) 

รอยละ 

เด็กหญิงพิมพชนก 

โทะเปย 

ครูบอกให

ชี้สีแดง 

ครูบอกใหชี้   

สีน้ําเงิน 

ครูบอกใหชี้  

สีเหลือง 

ครูบอกใหชี้   

สีขาว 

ครูบอกใหหยิบ

วัตถุสีตามท่ี 

ครูบอก 

100 100 

12 14 13 11 15 38 65.00 

 

จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่องสี พบวานักเรียนมีความสามารถ 

กอนการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ  65.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3  แสดงความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดเรื่องสี 

ช่ือ-สกุลนักเรียน การประเมินความสามารถพ้ืนฐานเรื่องสี คะแนนเต็ม 

(100) 

รอยละ 

เด็กหญิงพิมพชนก 

โทะเปย 

ครูบอกให

ชี้สีแดง 

ครูบอกใหชี้   

สีน้ําเงิน 

ครูบอกใหชี้  

สีเหลือง 

ครูบอกใหชี้   

สีขาว 

ครูบอกใหหยิบ

วัตถุสีตามท่ี 

ครูบอก 

100 100 

17 16 15 16 18 82 82.00 

 

จากตาราง  แสดงความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่องสี พบวานักเรียนมีความสามารถ 

กอนการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ  82.00 

 

แผนภูมท่ีิ  1 แสดงความสามารถของนักเรยีนเปรยีบเทยีบกอน-ระหวาง-หลังการสอนโดยใชแบบฝก

เรื่องสี เพ่ือใหนักเรียนรูจักสี 



 
 

 

ผลการวิจัย 

 จากการใชแบบฝกเรื่องสี มาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง

รางกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ พบวานักเรียนสามารถบอกชื่อสี ไดดวยตนเอง โดยกอนการจัดการ

เรียนการสอนนักเรียนทําไดรอยละ 38 ระหวางการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทําไดคิดเปนรอยละ 65 และ

หลักจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสามารถบอกชื่อสีไดคิดเปนรอยละ 82 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

 เด็กนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีปญหาในดานการ

เคลื่อนไหว การหยิบจับ การชี้ สามารถพูดชื่อสีตามครูได แตไมรูจักสี และไมสามารถหยิบจับวัตถุ หรือสิ่งของ

ตามสีท่ีครูบอกใหจับหรือใหชี้ไดทําใหการจัดการเรียนการสอนเรื่องการชี้หรือบอกชื่อสี ตามแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลไมประสบผลสําเร็จ ผูสอนจึงไดคิดแบบฝกเรื่องสีมาใชในการจัดการเรียนการสอน ทําให

ผูเรียนสามารถบอกชื่อสีไดจํานวน 4 สีตามท่ีผูสอนตั้งเปาหมายไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

ขอเสนอแนะ 

1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดลองผิดลองถูกดวยตนเองบาง จะเปนการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  

และสามารถแกไขปญหา โดยสามารถจดจําผลจากการเรียนรูไดดี รวมท้ังเกิดความภาคภูมิใจในการกระทํา 

สิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 

0

2

4

6

8
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12

14

16

18

รูจักสีแดง รูจักสีนํ้าเงิน รูจักสีเหลือง รูจักสีขาว

กอนเรียน

ระหวางเรียน

หลังเรียน



 2. เม่ือผูเรียนทําไดแลว ควรฝกผูเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ

อยางถองแท 

 3. เม่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูแลว ควรฝกใหผูเรียนนําการเรียนรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : 5  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

   1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 

   2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

  วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการพัฒนาความสามารถในการบอกชื่อสี โดยใชแบบฝกทักษะเรื่องสี 

ของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจํา



จังหวัดพะเยา หนวยบริการจุน ปการศึกษา 2562 ขาพเจาไดรวบรวมและสรุปรายงานผลจากสภาพจริง    

โดยการสังเกตและบันทึกหลังการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

  ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้คงจะเปนแนวทางใหผูท่ีไดศึกษาและเปน

ประโยชนกับผูเก่ียวของบางไมมากก็นอย และขอขอบพระคุณผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัด

พะเยา เพ่ือนครู และผูปกครองท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดทําวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

 

นางสาวสุกานดา กาซอน 

                 ตําแหนง  คร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

ช่ือเรื่อง                   หนา 

คํานํา              ก 

สารบัญ              ข 

ผูวิจัย              1 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรม           1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          1 

วัตถุประสงคของการวิจัย            2 

คําถามการวิจัย             2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ           2 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. กรณีศึกษา               2 

 2. ขอบเขตดานตัวแปร           2 

 3. ขอบเขตดานเนื้อหา                  2 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลา               2 

นิยามศัพท             2 

วิธีการดําเนินการวิจัย            4 

 1. กรณีศึกษา            4 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม         4 

 3. วิธีดําเนินการวิจัย           4 

 4. การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย         5 

ผลการวิจัย             6 

อภิปรายผล             7 

ขอเสนอแนะ             7 

บรรณานุกรม             8 

 

 

    

 


