
 

 

ชื่อเร่ือง รายงานผลการใช้หนังสือเล่มเล็กเพื่อพัฒนาการอ่านค าประสมสระอิของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีรับบริการตามบ้านของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

ชื่อผู้วิจัย นางกุลฑีรา  เข่ือนค า 

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย/กิจกรรม   ทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ความเป็นมาส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาภาวะความบกพร่องนอกจากจะค านึงถึงระดับ
สติปัญญาแล้ว ยังต้องค านึงถงึทักษะการปรับตัวทั้ง 10 ทักษะอีก คือ ทักษะการส่ือความหมาย การดูแลตนเอง 
การ ด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความ 
ปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่างและการท างาน ดังนั้น การสอนให้ เด็ก
บกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถในการส่ือความหมายได้จึงเป็นส่ิงท่ีครูต้องท า โดยเฉพาะการ สอนให้เด็กรู้ 
จักส่ือความหมายจากสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปภาพท่ีเด็กมักพบเห็นอยู่รอบๆตัว จะช่วยให้เด็ก พัฒนาตนเองและ
สามารถน าไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งในการจดจ าสัญลักษณ์ ต่างๆ นั้น โดยท่ัวไปมักใช้
รูปภาพ ท้ังนีเพราะรูปภาพเป็นส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายท่ีมีอิทธิพลมาก (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. 2539:1) 
จากลักษณะการเรียนรู้ ของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและ สติปัญญา ระดับสติปัญญา 25-35 มีข้อจ ากัดทาง
ภาษาและมีปัญหาในการเรียนรู้ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม การสอนจึงควรเน้นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเป็นส่ิงส าคัญ  
(ผดุง อารยะวิญญู2539:45) การจัดการเรียนรู้ทางด้านการส่ือสารให้กับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยการสอน
แบบธรรมดา คือการพูดบรรยายหน้าช้ันเรียน เขียนบนกระดาน ดูบัตรภาพ ฝึกท าในสมุดแบบฝึกหัดและให้
ผู้ปกครองน าแบบฝึกหัดไปฝึกต่อเนื่องท่ีบ้านการสอนแบบนี้ยังไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาแต่การเรียนรู้ท่ีดีนั้นเกิดขึ้นได้จากกระบวนการเรียนรู้เกิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 
และเหมาะสม ผู้เรียนมีความสนใจและเรียนด้วยความสนุกสนาน การน าส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ ต่างๆ 
เข้ามา เช่น บัตรภาพ บัตรค า เล่นเกมบทบาทสมมุติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ฯลฯ( ณัชพร ศุภสมุทร์ 2554 : 230 ) กล่าวว่า การสอนด้วยบัตรค าเป็นเรื่องยากส าหรับเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับรุนแรง – ปานกลาง ดังนั้นการใช้บัตรค าจ าเป็นต้องใช้สอนคู่กับ บัตรภาพ เพื่อให้เด็กเข้าใจบัตร
ค าจากการดูบัตรภาพ ใช้พูดใช้อ่านบ่อยๆ เพื่อให้เด็กจ าค าและภาพได้ แม่นย า เพราะการใช้ภาพ ช่วยในการอ่าน
ภาพจะเป็นแนว ช่วยบอกความหมายของค าได้อย่างดี ดังนั้น การสอนโดยใช้ภาพประกอบด้วย มีความจ าเป็นต่อ
การช่วยครูให้สามารถสอนได้อย่างมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น และเด็กสามารถส่ือสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 

1.   จากการท่ีข้าพเจ้านางกุลฑีรา  เขื่อนค าได้ประเมินนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาคือ
นางสาวพิมพา  ทองค า ช้ันเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จากการประเมิน
ความสามารถในการอ่านค าประสมสระอิ   ซึ่งเป็นค าท่ีพบในชีวิตประจ าวัน   นักเรียนยังไม่สามารถอ่านได้ 
ไม่สนใจท่ีจะดูค าท่ีครูให้อ่านไม่มองเวลาครูเขียนกระดาน แต่หากมีรูปภาพนักเรียนก็จะสนใจมอง  ข้าพเจ้าจึง
มีความสนใจท่ีจะใช้หนังสือเล่มเล็กซึ่งมีภาพประกอบค าน ามาพัฒนาความสามารถในการอ่านค าประสมสระอิ
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาช้ันเตรียมความพร้อมอีกท้ังหนังสือเล่มเล็กเป็นการจัดท ารูปเล่ม
หนังสือให้ดูน่าสนใจด้วยขนาดท่ีกระทัดรัด น่าอ่าน โดยผู้ท่ีจัดท าต้องแต่งเรื่องอาจจะเป็นนิทาน เรื่องท่ีแต่งขึ้น



เอง จะแต่งเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง และวาดภาพระบายสีประกอบให้สวยงาม
ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ หรือจินตนาการของผู้จัดท าสามารถท าเป็นกิจกรรมงานอดิเรก หรือรวมกลุ่มเป็น
ชมรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้สามารถเป็นการฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการประสานงาน
ร่วมกันท่ีดีได้สามารถน าไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการได้ฝึกทักษะ
การวาดภาพและการระบายสีได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา หรือการใช้ค าในการแต่งเรื่อง ข้าพเจ้าจึงจัดท าหนังสือ
เล่มเล็กเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนาการอ่านค าประสมสระอิของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันเตรียมความพร้อม  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  

จ านวน  1  คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันเตรียมความพร้อม  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2561  จ านวน 1 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   
 3.  ระยะเวลาในการศึกษา  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 จ านวน  
10   ช่ัวโมง ท้ังนี้ไม่รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

4.  เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา  เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ทักษะวิชาการเพื่อการด ารงชีวิต    โดยใช้
หนังสือเล่มเล็ก    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

1.ทดสอบการอ่านค าประสมสระอิก่อนเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง  

2. นักเรียนท าหนังสือเล่มเล็ก โดยระบายสีพร้อมตกแต่งภาพและค าศัพท์ประกอบภาพให้สวยงาม จ านวน 4 
ช่ัวโมง 

3.นักเรียนท าแบบฝึกหัดประกอบหนังสือเล่มเล็ก จ านวน 4 ช่ัวโมง 

4.ทดสอบการอ่านค าประสมสระอิหลังเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง  

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม  

1.แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
2.หนังสือเล่มเล็ก 
3.แบบฝึกหัด 
4.แผน IEP/IIP 
  
 
 



 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.ทดสอบการอ่านค าประสมสระอิก่อนเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง  
 2. นักเรียนท าหนังสือเล่มเล็ก โดยระบายสีพร้อมตกแต่งภาพและค าศัพท์ประกอบภาพให้สวยงาม 
จ านวน 4 ช่ัวโมง 

3.นักเรียนท าแบบฝึกหัดประกอบหนังสือเล่มเล็ก จ านวน 4 ช่ัวโมง 

4.ทดสอบการอ่านค าประสมสระอิหลังเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน โดยใชสถิติพื้นฐานได แก่ รอยละ  

 
ผลการวิจัย 
จากการใช้หนังสือเล่มเล็กประกอบค าศัพท์เพื่อพัฒนาการอ่านค าประสมสระอิของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลพัฒนาการอ่านค าประสมสระอิของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 * คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

        จากตารางท่ี 1พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.14  คิดเป็นร้อยละ21.40  คะแนนหลัง
เรียนเท่ากับ 7.28 คิดเป็นร้อยละ 72.80 

  
อภิปรายผลวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า การใช้หนังสือเล่มเล็กประกอบค าศัพท์เพื่อพัฒนาการอ่านค าประสมสระอิ
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2  คิดเป็นร้อยละ20  
คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 7 คิดเป็นร้อยละ 70 เนื่องจากการใช้หนังสือเล่มเล็กพบว่าหนังสือเล่มเล็กท่ีครูผลิตมี
สีสันสวยงามสามารถใช้งานได้จริง ใช้งานง่ายพกพาสะดวก 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการน าหนังสือเล่มเล็กไปพัฒนาการอ่านค าประสมสระอื่นๆ 

 

คนท่ี คะแนนก่อน คิดเป็นร้อยละ คะแนนหลัง คิดเป็นร้อยละ 
1 2 20 7 70 

ค่าเฉล่ียรวม 2.14 21.40 7.28 72.80 


