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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในสังคมปัจจุบันทุกครอบครัวจะให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็ก ซึ่งครอบครัวที่มีลูกเป็น             

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองมีความต้องการที่จะให้ลูกได้รับการพัฒนาในทักษะทุกๆด้าน 
โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม การช่วยเหลือและ
พัฒนาตามความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคน  จะท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง  

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Need) หมายถึง เด็กที่มีลักษณะทาง
กายภาพ หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติ ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม            
ซึ่งความเบี่ยงเบนนี้รุนแรงถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อพัฒนาการของเด็กได้ (วารี ถิระจิตร, 2545: 3) และ
สภาพปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านี้ส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีอุปสรรคในการเรียนให้
ประสบความส าเร็จ จึงควรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการทางการ
ศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ซึ่งการศึกษาพิเศษ (Special Education) เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของสภาพ
ร่างกายจิตใจและเป็นการส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้เต็มศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคน (สมเกตุ อุทธโยธา ,2554 :2) 

การอ่าน หมายถึง การแปลสัญลักษณ์ที่เขียนหรือพิมพ์ให้มีความหมายออกมา สัญลักษณ์ใน
ภาษาไทย คือ ค า ข้อความ จึงเป็นเรื่องส าคัญมากในการสอนอ่านเพ่ือนักเรียนจะต้องเข้าใจความหมาย
และน าไปใช้ในการฟัง พูด และเขียนได้อย่างถูกต้อง (ทัศนีย์ ศุภเมธี , 2542 : 24) การอ่านเป็น
ความสามารถที่จะเข้าใจความหมายที่เขียนมาแต่ละบรรทัดซึ่งผู้อ่าน ไม่ต้องไปสนใจกับรายละเอียดแต่
จะต้องจับใจความส าคัญจากกลุ่มซึ่งสื่อความหมาย (ประภัสสร ปันสวน , 2547 : 6) การอ่านเป็น
กระบวนการที่รับรู้สารซึ่งเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร การที่ผู้อ่านจะเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถใน
การใช้ความคิด (มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์, 2547 : 18) การอ่านเป็นทักษะของการรับสารและเป็นทักษะที่
ส าคัญในการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นในการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสภาพวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
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(อัจฉรา ชีวพันธ์, 2549 : 47) และการอ่านเป็นการตีความ แปลความจากตัวอักษรที่ปรากฏในสื่อพิมพ์
ต่างๆ ออกมาเป็นข้อมูลความรู้ สู่การรับรู้ การเข้าใจของผู้อ่าน (ส าลี รักสุทธี, 2553 : 5) 

การเขียน หมายถึง กระบวนการใช้ภาษาในภาคแสดงออก ซึ่งต้องสั่งสมความรู้และความคิด
น ามาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เป็นทักษะขั้นสุดท้ายที่ยากและซับซ้อนที่สุดในกระบวนการ
สื่อสารทางภาษา (รังสรรค์ จันต๊ะ, 2541 : 17) การเขียนเป็นทักษะการใช้ภาษาชนิดหนึ่ ง เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกกับข่าวสาร เป็น
การสื่อสารหรือสื่อความหมายโดยมีตัวหนังสือตลอดจนเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์แทนถ้อยคาใน
ภาษาพูด เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามความมุ่งหมายของผู้เขียน การเขียนจึงเป็นทักษะที่มีหลักฐานถาวร
ปรากฏอยู่นาน และการเขียนจะเกิดผลดีหรือผลเสียนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อหาและกลวิธีการเขียน
ของผู้เขียน (กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2542) การเขียน เป็นผลผลิตของกระบวนการคิด การอ่าน การฟัง 
เช่นเดียวกับการพูด ฉะนั้น ผู้ที่จะเขียนได้ดีย่อมต้องรู้จักคิด มีวิจารณญาณในการอ่านและการฟัง              
(อวยพร พานิช, 2543)และการเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผู้อ่ืนโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์  เพ่ือสื่อไปยังผู้ รับได้อย่างกว้างไกล 
นอกจากนั้ นการเขี ยนยั งมี คุณ ค่ าในการบั นทึ ก เป็ นข้ อมู ลหลั กฐานให้ ศึ กษาได้ ยาวนาน                  
(เสนีย์ วิลาวรรณ, 2547) 

ปัญหาทางด้านการอ่านที่พบในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น อ่านค าต่อค า จะต้องสะกดค า
จึงจะอ่านได้ อ่านเพ่ิมเติม อ่านไม่ได้ อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน ไม่ระมัดระวังในการอ่าน อ่านผิดประโยค 
หรือผิดต าแหน่ง อ่านโดยไม่เน้นค า หรือเน้นข้อความบางตอน จ าค าศัพท์ได้จ ากัด พยายามอธิบาย
ความหมายของค าที่อ่านไม่ได้ จับใจความ หรือเรียงล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านไม่ได้ ผันเสียง
วรรณยุกต์ไม่ได้ เป็นต้น (ศรียา นิยมธรรม,2546) 

ปัญหาทางด้านการเขียนที่พบในเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น เขียนตามรอยปะไม่ได้ เขียน
สะกดค าผิด ไม่สามารถเขียนตัวหนังสือได้ถูกต้อง ไม่สามารถเขียนลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ เด็กต้องใช้เวลา
และความพยายามอย่างมากที่จะเขียนให้ถูกต้องเรียบร้อย และถึงจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ลายมือก็ยังดู
ไม่ได้ดีอยู่ดี เช่น เด็กบางคนอาจเขียนหนังสือกลับซ้ายไปขวา เช่น b เขียนเป็น d ตัวอักษร ก ภ ถ ฎ ฏ 
อาจจะอ่านผิดตัวได้หรือเขียนตัวอักษร ผ ฝ เป็น  พ ฟ เขียนตัวเลข 6 เป็น 9 (สมเกตุ อุทธโยธา, 2554 : 67) 

จากปัญหาที่พบในเด็กที่มีความต้องการพิเศษในเรื่องการอ่านการเขียน ผู้วิจัยคิดว่าหากเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ก็จะท าให้เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเหล่านี้หลุดพ้นจากปัญหาในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆก็จะต้องมีเรื่องการอ่านการเขียนมาเกี่ยวข้องในการเรียน 
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ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนที่ครูสร้างขึ้นด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา
และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนอง โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และมีการน า
หลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความส าเร็จ (สุดารัตน์ ไผ่วงศาวงค์, 2543: 52) 
ชุดการสอน เป็นสื่อการสอนที่จัดอย่างมีระบบ โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่จัดไว้ในแต่ละหน่วย เพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัดไว้ใน
กล่องหรือซองเป็นหมวดๆ (กุศยา แสงเดช, 2545 : 5)  ชุดการสอน เป็น ระบบสื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการสอนของครูผู้สอน โดนครูเป็นฝ่ายอ านวยการ (Facilitator) และเสริมประสบการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด (ระพินทร์  โพศรี, 2547 : 1)  
ชุดการสอนจะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระของครูผู้สอน เพราะผู้สอนจะ
ด าเนินการสอนตามค าแนะน าที่ก าหนดไว้ในชุดการสอนตามล าดับขั้น แต่ละขั้นจะมีอุปกรณ์ กิจกรรม 
ตลอดจน ข้อเสนอแนะไว้ให้พร้อมสามารถน าไปใช้ได้ทันที ครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องท าใหม่ ช่วยให้ผู้สอนมี
ความรู้ในแนวเดียวกัน เดิมการสอนที่ผู้สอนหลายคนในวิชาเดียวกัน อาจเกิดความแตกต่างกันในด้าน
ประสิทธิภาพของการสอน ชุดการสอนช่วยให้แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ (กุศยา  แสงเดช, 2545 : 10-11)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดท าการพัฒนาชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน                

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ ก่อนและหลังใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน                  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค า
พ้ืนฐาน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ              
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง       
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 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่อง ค าพ้ืนฐานที่อยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีหัวข้อเนื้อหาดังนี้ 
 2.1 ค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค า
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เริ่มด าเนินการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  
 

ตัวแปรที่ศึกษำ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการใช้ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง 
ชีวิตประจ าวันมีทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ดีขึ้น 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. ชุดกำรสอนค ำพื้นฐำนประกอบรูปภำพจริง เรื่อง ชี วิตประจ ำวัน  (Instructional 

Packages about the Photo in Daily Life) หมายถึง ชุดการสอนที่ (ผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์) 
ใช้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน (ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการ
เขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ) ชุดการสอนนี้ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สื่อรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวันและอุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเป็น
รายบุคคลโดยให้ปฏิบัติตามค าชี้แจงในชุดการสอนพร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดหลังการใช้ชุดการสอน 

2. พัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนค ำพื้นฐำน (Develop Reading, Writing, Basic Word 
Skills) หมายถึง การพัฒนาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และวัดได้
จากแบบทดสอบการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  

3. ค ำพื้นฐำนระดับประถมศึกษำ หมายถึง ค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 20 ค า 
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4. เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ (Children With Special Needs) หมายถึง นักเรียนชาย
หญิงที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด 10 คน ของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมระหว่างนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษกับนักเรียนปกติ คือ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามศักยภาพที่แท้จริง 
 2. เป็นแนวทางในการน าชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน                 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ือใช้
เป็นสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
   

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
       
 

ทฤษฎีของธอร์นไดค์เรียกว่าทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวถึง
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus - S) กับการตอบสนอง (Response - R) โดยมีหลักเบื้องต้นว่า  
การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยที่การตอบสนองมักจะออกมาเป็น
รูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดี หรือเหมาะสมที่สุด 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ กล่าวว่า พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ Types มีสิ่งเร้าเป็น
ตัวก าหนด (Stimulus) และพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ Types หรือการตอบสนองขึ้นอยู่กับการ
เสริมแรง (Reinforcement) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเปียเจด์ กล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการที่
เกิดข้ึนจากการท างานของระบบประสาทส่วนกลางเรียกว่าของสร้างทางสติปัญญา 

ชุดการสอนค าพ้ืนฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่อง ชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ทักษะการอ่านการเขียนค าพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 




