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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง 
เรื่อง ชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและเปรียบเทียบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน                  
โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง      
กระบวนการวิจัยเป็นแบบเชิงทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) ชุดการสอนค าพ้ืนฐาน
ประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน (1.1) คู่มือชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน (1.1.1) แผนการฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน (1.1.2) แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง  เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน (2) แบบประเมินชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน               
(3)  แบบทดสอบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน สถิติที่
ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลคือแบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลวิจัยพบว่า 
 1. หลังการใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันท าให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานมีความสามารถในการอ่านการเขียนค า
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 
 2. ความสามารถในการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานที่ได้รับการสอนโดยใช้ใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐาน
ประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันแล้วพบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่าน
การเขียนค าพ้ืนฐานสามารถในการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาได้ดีขึ้น  
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Abstract 
 

 This research aims to study the results of implementing the Instructional 
packages using photo in daily life to develop reading and writing the basic words 
Skills in Primary Education level for children with special needs and to compare the 
skills of reading and writing the basic word skills in Primary Education Level for 
Children with Special Needs before and after using the Instructional packages using 
photo in daily life. The target group is children who have difficulty in reading and 
writing basic words in grade 1 studying in the first semester of academic year 2017 
Wat Mae Gad Noi School, Tambon Pa Pai, Sansai, Chiang Mai Province. Ten students 
were selected purposively. Quali- experimental research was employed. The reseach 
tools were: (1) instructional packages using the photo in daily life (1.1) manual of 
instructional packages using the photo in daily life (1.1.1) lesson plans to practice 
reading and writing the basic words using the photo in daily life (1.1.2) the exercises 
skills of reading and writing basic words (2) the evaluation form of a teaching basic 
words daily life (3) test the skills of reading and writing basic words using the photo 
in daily life. The statistics used for data analysis were (Index of Item – Objective 
Congruence (IOC), mean, percentage and standard deviation.  
 The research results were found that 1) after implementing the Instructional 
packages using photo in daily life for children who have difficulty in reading and 
writing, basic words, their abilities in reading and writing have improved at excellent 
level, and 2) The mean score of the ability to read and write basic primary education 
of children who have difficulty reading has improved after using the Instructional 
packages using photo in daily life. 




