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เพราะครูมีหนาท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

รวมถึงทักษะการดํารงชีวิตใหดีข้ึนตามความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนแตละคน ท้ังนี้ ครูสามารถใชการวิจัย

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงจะเปนแนวทางท่ีจะนําพา 

ใหผูเรียนมีพัฒนาการตามท่ีคาดหวังไวดีข้ึนตามลําดับ 
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ช่ือเรื่อง   การพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทานภาพประกอบ  
ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา   

ช่ือผูวิจัย   นางสาวณิชา  วงศสุฤทธิ์ 

ทักษะที่ใชในการวิจัย     ทักษะวิชาการเพ่ือการดํารงชีวิต 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีความสามารถในการปรับตัวได 
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทําใหสามารถอยูรวมกัน   
ในสังคมอยางมีความสุข โรงเรียนเปนสถาบันหรือองคกร ทางสังคมท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหการศึกษา 
แกผูเรียน ดังนั้น จึงจําเปนตองสรางความเชื่อม่ันใหสังคมยอมรับวาโรงเรียนสามารถเสริมสรางใหนักเรียน 
จบการศึกษาไปอยางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะตาง ๆ  
ไดครบถวนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม ท้ังทางดานความรู ความสามารถในเชิงวิชาการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 10  กําหนดวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคล 
มีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง 
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย วรรคสองกําหนดวา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึง 
ไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ สอดคลองกับท่ีมลิวัลย ธรรมแสง (2547, หนา 4) กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล 
ท่ีมีความตองการพิเศษตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ หนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหคนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษาตามศักยภาพ  โดยมีสิทธิไดเขาศึกษารวมกับคนปกติตามความเหมาะสม 
แกสภาพของความพิการ เนื่องจากความพิการบางประเภท คนพิการตองใชชีวิตรวมกับคนปกติจึงจะสามารถ           
มีพัฒนาการไดดีกวาการจัดใหคนพิการศึกษาอยูดวยกันนอก จากนี้ยังกําหนดใหรัฐตองจัดสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการและเพ่ือเปนการ แบงเบาภาระในการจัดการศึกษาโดยรัฐ หนวยงานของรัฐอาจสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน
และชุมชนใหรวมจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการไดดวย 

 ทักษะจําเปนสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ประกอบดวย ทักษะดานภาษา 
ทักษะการควบคุมตนเองในสถานการณตาง ๆ การนับถือตนเอง และสํานึกรูผิดชอบชั่วดี ทักษะการปฏิบัติตน
ตามตารางกิจวัตรประจําวัน และแกปญหาในชีวิตประจําวัน ทักษะการปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการรูจักการไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ทักษะการใชเวลาวาง ใหเปนประโยชน ทักษะดานการ
ทองเท่ียว การใชยานพาหนะ และการดูแลความปลอดภัยของตนเอง จากบุคคลหรือสิ่งแวดลอมท่ีไมปลอดภัย 
และทักษะการใชทรัพยากรในขุมซนไดอยางเหมาะสม โดยใชกระบวนการ การปฏิบัติจริงอยางสมํ่าเสมอ 
และตอเนื่อง (3R’s) โดยผานวิธีการสอน แบบการสาธิต การวิเคราะหงาบ การบูรณาการ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จากครูการศึกษาพิเศษ ผูมีความชํานาญเฉพาะดาน รวมกับทีมสหวิทยาการ ผูปกครอง สมาซิกในครอบครัว  
ขุมซน สังคม และผูท่ีมีสวนเก่ียวชองในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานความคิดรวบยอด 
ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิบัติตน ในชีวิตประจําวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีความรับ 
ผิดขอบ คิดแกปญหา ดํารงชีวิตประจําวันในสังคมไดอยางอิสระ และมีความสุข 
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    ความบกพรองทางสติปญญา ชวาลา เธียรธนู และกัลยา สูตะบุตร (ชวาลา เธียรธนู และกัลยา  
สูตะบุตร อางใน  สมเกตุ  อุทธโยธา 2546 : 39-40) ไดกลาวไววาความบกพรองทางสติปญญาไววา หมายถึง 
ภาวะท่ีมีความจํากัดอยางชัดเจนในการปฏิบัติตนในปจจุบันซ่ึงมีลักษณะเฉพาะคือ ความสามารถทางสติปญญา
ต่ํากวาเกณฑปกติ เกิดรวมกับมีความจํากัดทางทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะ จาก 10 ทักษะคือ  
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน ทักษะทางสังคม หรือการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การใช
แหลงทรัพยากรชุมชน การควบคุมตนเอง การนําความรู มาใชในชีวิตประจําวัน การทํางาน การใชเวลาวาง 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย และแสดงอาการกอนอายุ 18 ป ท้ังนี้ ในเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาท่ีอยูในระดับท่ีเรียนได ผูสอนจะตองจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการและความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน เนื่องจากผูเรียนสามารถเรียนรูและพรอมท่ีจะรับการจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    การอานเปนทักษะท่ีสําคัญในการสงเสริมสติปญญา ความรู ความคิด ความรูสึกของมนุษย 
เปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ภาษาไทยจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญตอการพัฒนาบุคคล ในชาติ  
ท้ังคนปกติและบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษท่ีจะตองไดเรียนรูการอาน ท่ีเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ดังท่ีกรมวิชาการ (2551 : 3) กลาวถึงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551
(2551:37) วาภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอให เ กิดความ 
เปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือการติดตอสื่อสาร 
เพ่ือความเขาใจ และความสัมพันธท่ีดีตอกัน สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  
ซ่ึงในการท่ีบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะไดรับการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในดานวิชาการเพ่ือการ
ดํารงชีวิตนั้น เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังนี้ จะตองมีประโยชน มีความจําเปน และสามารถนําไปใชไดจริง
ในการดํารงชีวิต เชน การอานคําท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน การอานประโยคตามท่ีสาธารณะ การอานปาย 
ตาง ๆ ท่ีจะทําใหบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเหลานี้ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข 
   จากการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน พบวากรณีศึกษาเปนเด็กท่ีมีความบกพรอง 
ทางสติปญญา ประเภทเรียนรู ได  เพศชาย อายุ  13 ป  กํ าลั งศึกษาชั้นเตรี ยมความพรอม หอง 1  
ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา จํานวน 1 คน ท่ีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  โดยพิจารณาจากผลการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีไดจากแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) ซ่ึงจากการท่ีไดจัดการเรียนการสอนแลว พบวา
กรณีศึกษาจํ าเปนท่ีจะตองไดรับรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความตองการจํ าเปนพิเศษ 
และความสามารถในทักษะวิชาการเพ่ือการดํารงชีวิต เนื่องจากกรณีศึกษาขาดทักษะการอานประโยคอยางงาย 
ท่ีมีมากกวา 5 คําข้ึนไป ผูวิจัยจึงไดทําการสอบถามและพูดคุยกับกรณีศึกษาและผูปกครอง จึงไดคําตอบกรณีศึกษา
ชอบฟงนิทานเรื่องเลาจากหนังสือท่ีนาสนใจและเม่ือมีคําใหอานเปนประโยคท่ีมากกวา 5 คําข้ึนไปจะงายหรือยาก 
ก็ตาม เม่ือกรณีศึกษาเห็นวาประโยคยาวจะตอบทันทีวา อานไมได จากนั้นผูวิจัยจึงไดทดลองใหอานทีละคํา 
ก็จะสามารถอานได ดังนั้น จากกรณีศึกษาท่ีไดศึกษาและจัดการเรียนการสอนไปนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ 
ท่ีจะพัฒนาทักษะดานวิชาการเพ่ือการดํารงชีวิตใหแกกรณีศึกษา โดยจะเปนการพัฒนาทักษะการอานนิทาน 
ท่ีเปนประโยคเริ่มตั้งแต 5 คํา ไปจนถึง 15 คํา ซ่ึงจะใชรูปภาพประกอบคําท่ีมีความหมายจะเปนการชวยดึงดูด
ความสนใจและจดจําคําจากภาพไปพรอมกัน ท้ังนี้ ในการพัฒนาทักษะวิชาการเพ่ือการดํารงชีวิต ในดาน 
การอานนั้น ผูวิจัยจะเลือกใชคําท่ีงาย สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดและเลือกใชคําท่ีสามารถพบเจอ 
ในชีวิตประจําวัน ตามปายตาง ๆ ในท่ีสาธารณะ และนําภาพมาประกอบการอานเพ่ือใหกรณีศึกษาเขาใจงาย
และมีความกระตือรือรนในการอานดวยตนเองตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทาน
ภาพประกอบ ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการในการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย ของผูเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญากอนและหลังการฝก โดยการสื่อนิทานภาพประกอบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย             
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย           
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเรื่อง การอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทาน
ภาพประกอบ ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา   
 
กรณีศึกษาและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย        
1.กรณีศึกษาท่ีใชในการวิจัย        
   กรณีศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เพศชาย อายุ 13 ป 
ระดับชั้นเตรียมความพรอม หองเตรียมความพรอม 1 ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา  
2.กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย              
   เปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจํานวน 1 คน ท่ีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)       
ระยะเวลาในการวิจัย           
ใชเวลาในการทดลอง 5  สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย           
ตัวแปรตน คือ สื่อนิทานภาพประกอบ       
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย 
                
นิยามศัพทเฉพาะ           
   เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เพศชาย 
อายุ 13 ป กําลังศึกษาในหองเตรียมความพรอม 1 ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา มีปญหาในดาน
การอานประโยคอยางงาย     
   ส่ือนิทานภาพประกอบ หมายถึง สื่อการสอนท่ีนํามาพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญา โดยใชภาพแทนคําอาน เพ่ือลดปญหาดานการอานประโยคของผูเรียน  
   ทักษะการอาน หมายถึง ความสามารถในการอาน ผูเรียนสามารถอานคําอยางงายท่ีไดตาม
ศักยภาพของตนเอง สามารถนําไปใชไดจริงในการดํารงชีวิต เชน การอานคําท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน  
การอานประโยคตามท่ีสาธารณะ การอานปายตาง ๆ  เปนตน  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ          
    1. ผูเรียนสามารถอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทานภาพประกอบ  
ของผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา                    
   2. เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการอานมากข้ึน และเปนแนวทางในการเรียน 
ในระดับสูงตอไปอยางมีศักยภาพตามความตองการท่ีตนไดรับอยางเหมาะสม 



๖ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

   ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมกับกรณีศึกษา โดยไดดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา ๒๕๖2 ทดลองและเก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอนเปนระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน   

รวม 15 วัน วันละ 30 นาที รวม 15 ครั้ง ทํากิจกรรมทุกวันจันทร พุธ และศุกร ระหวางการจัดกิจกรรม ผูวิจัย 

ใหกรณีศึกษาอานประโยคอยางงายตามลําดับข้ันตอน คือ จาก 5 คํา 7 คํา 9 คํา 12 คํา และ 15 คําตามลําดับ  

ซ่ึงการจัดกิจกรรมมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

      3.1 ทําการประเมินกอนเรียน ตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ทักษะวิชาการเพ่ือการ

ดํารงชีวิต ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา 

       3.2 ทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล ทักษะวิชาการเพ่ือการดํารงชีวิต ในทักษะดานการอาน ซ่ึง

มีข้ันตอนการสอน คือ ข้ันนํา ข้ันสอน ข้ันสรุป และการวัดและประเมินผล 

     3.3 ใหกรณีศึกษาอานประโยคอยางงาย โดยใชสื่อนิทานภาพประกอบ 

   3.4 บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง หลังการใชแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

      3.5 ทําการประเมินหลังเรียน ตามแบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ทักษะวิชาการเพ่ือการ

ดํารงชีวิต ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดพะเยา 
 

การพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชส่ือนิทานภาพประกอบ  

จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
 

สัปดาห วัน กิจกรรมส่ือนิทานภาพประกอบ 

1 

 

จันทร กินขาว (5 คํา)  

พุธ กินขาว (5 คํา) 

ศุกร กินขาว (5 คํา) 

2 

 

จันทร แปรงฟน (7 คํา) 

พุธ แปรงฟน (7 คํา) 

ศุกร แปรงฟน (7 คํา) 

3 

 

จันทร หองน้ํา (9 คํา) 

พุธ หองน้ํา (9 คํา) 

ศุกร หองน้ํา (9 คํา) 

4 

 

จันทร โรงเรียน (12 คํา) 

พุธ โรงเรียน (12 คํา) 

ศุกร โรงเรียน(12 คํา) 

5 

 

จันทร ตลาด (15 คํา) 

พุธ ตลาด (15 คํา) 

ศุกร ตลาด (15 คํา) 
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การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใชในการวิจัย  

 ศึกษาความสามารถในการพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทาน

ภาพประกอบ ของเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ 

 
ผลการวิจัย 
แบบทดสอบการพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชส่ือนิทานภาพประกอบ 

กอนเรียนและหลังเรียน 

แผนการสอนเฉพาะ

บุคคล 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

รอยละ แบบทดสอบ

หลังเรียน 

รอยละ 

1. กินขาว (5 คํา)  2 40 3 60 

2. กินขาว (5 คํา) 2 40 4 80 

3. กินขาว (5 คํา) 2 40 5 100 

4. แปรงฟน (7 คํา) 2 28.57 4 57.14 

5. แปรงฟน (7 คํา) 3 42.86 4 57.14 

6. แปรงฟน (7 คํา) 3 42.86 5 71.43 

7. หองน้ํา (9 คํา) 4 44.44 5 55.56 

8. หองน้ํา (9 คํา) 3 33.33 7 77.78 

9. หองน้ํา (9 คํา) 4 44.44 7 77.78 

10. โรงเรียน (12 คํา) 3 25 6 50 

11. โรงเรียน (12 คํา) 4 33.33 6 50 

12. โรงเรียน (12 คํา) 3 25 9 75 

13. ตลาด (15 คํา) 4 26.67 8 53.33 

14. ตลาด (15 คํา) 4 26.67 10 66.67 

15. ตลาด (15 คํา) 5 33.33 13 86.67 

รวม 144 (คํา) 48 35.1 96 68 

  
จากตาราง แบบทดสอบการพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทาน

ภาพประกอบ กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 15 แผน พบวากอนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอาน
ประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทานภาพประกอบ กรณีศึกษาสามารถอานไดรอยละ 25 ไป
จนถึงรอยละ 44.44 รวมสามารถอานไดรอยละ 35.1 ซ่ึงหลังการจัดกิจกรรม พบวากรณีศึกษามีพัฒนาการ
ดานการอานท่ีดีข้ึน รอยละ 50 ไปจนถึง รอยละ 100 รวมสามารถอานไดรอยละ 86  
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อภิปรายผลการวิจัย 

   จากการใชแบบทดสอบการพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใช
สื่อนิทานภาพประกอบ กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 15 แผน พบวากอนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชสื่อนิทานภาพประกอบ กรณีศึกษาสามารถอานไดรอยละ 
25 ไปจนถึงรอยละ 44.44 รวมสามารถอานไดรอยละ 35.1 ซ่ึงหลังการจัดกิจกรรม พบวากรณีศึกษามี
พัฒนาการดานการอานท่ีดีข้ึน รอยละ 50 ไปจนถึง รอยละ 100 รวมสามารถอานไดรอยละ 86 
 

ขอเสนอแนะ 

   1. ครูผูสอนจะตองคอยชวยเหลือในเรื่องท่ีจําเปนเทานั้นและควรสอนซํ้าๆ หลาย ๆ ครั้ง 

เพ่ือท่ีกรณีศึกษาลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพ่ือท่ีจะไดเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย 

  2. ควรมีการศึกษาความสามารถดานทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย  

แลวจึงจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ และพัฒนาการของเด็กแตละวัย 

  3. ควรมีการพัฒนาโดยการนําสื่อเทคโนโลยีมาเปนสื่อการสอน เพ่ือใหกรณีศึกษาเกิดความ

สนใจและมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน เนื่องจากกรณีศึกษามีความสนใจและชื่นชอบการใชสื่อเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

การใชส่ือนิทานภาพประกอบ เพ่ือพัฒนาทักษาะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย 

 

 
 

 



๑๑ 
 

การพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชส่ือนิทานภาพประกอบ  

จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
 

สัปดาห วัน กิจกรรมส่ือนิทานภาพประกอบ 

1 

 

จันทร กินขาว (5 คํา)  

พุธ กินขาว (5 คํา) 

ศุกร กินขาว (5 คํา) 

2 

 

จันทร แปรงฟน (7 คํา) 

พุธ แปรงฟน (7 คํา) 

ศุกร แปรงฟน (7 คํา) 

3 

 

จันทร หองน้ํา (9 คํา) 

พุธ หองน้ํา (9 คํา) 

ศุกร หองน้ํา (9 คํา) 

4 

 

จันทร โรงเรียน (12 คํา) 

พุธ โรงเรียน (12 คํา) 

ศุกร โรงเรียน(12 คํา) 

5 

 

จันทร ตลาด (15 คํา) 

พุธ ตลาด (15 คํา) 

ศุกร ตลาด (15 คํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

แบบทดสอบการพัฒนาทักษะการอานประโยคในชีวิตประจําวันอยางงาย โดยใชส่ือนิทานภาพประกอบ 

กอนเรียนและหลังเรียน 

แผนการสอนเฉพาะ

บุคคล 

แบบทดสอบ

กอนเรียน 

รอยละ แบบทดสอบ

หลังเรียน 

รอยละ 

1. กินขาว (5 คํา)  2 40 3 60 

2. กินขาว (5 คํา) 2 40 4 80 

3. กินขาว (5 คํา) 2 40 5 100 

4. แปรงฟน (7 คํา) 2 28.57 4 57.14 

5. แปรงฟน (7 คํา) 3 42.86 4 57.14 

6. แปรงฟน (7 คํา) 3 42.86 5 71.43 

7. หองน้ํา (9 คํา) 4 44.44 5 55.56 

8. หองน้ํา (9 คํา) 3 33.33 7 77.78 

9. หองน้ํา (9 คํา) 4 44.44 7 77.78 

10. โรงเรียน (12 คํา) 3 25 6 50 

11. โรงเรียน (12 คํา) 4 33.33 6 50 

12. โรงเรียน (12 คํา) 3 25 9 75 

13. ตลาด (15 คํา) 4 26.67 8 53.33 

14. ตลาด (15 คํา) 4 26.67 10 66.67 

15. ตลาด (15 คํา) 5 33.33 13 86.67 

รวม 144 (คํา) 48 35.1 96 68 
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