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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)พัฒนาความสามารถการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนพิเศษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading  2) ศึกษาความสามารถในการจ าของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษหลังเรียนรู้การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก 

และพิการซ้อน จ านวน 19 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบางกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนอง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการอ่าน

ค าศัพทภ์าษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading แบบวัดความสามารถ  และแบบประเมินพฤติกรรม

ต่อการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ผลการวิจัยพบว่า  

 1) ผลของการพัฒนาความสามารถการอ่านค าศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียนพิเศษ พิจารณาจาก 

คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.89 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และมีนักเรียนที่มีคะแนน

แบบฝึกหัดไม่ผ่านเกณฑแ์ต่คะแนนทดสอบผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58  

2) ผลของความสามารถในการจ าหลังเรียนรู้  มีนักเรียนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05    

3) ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งระดับดีมาก  และดี 

จ านวนเท่ากัน เท่ากับ  8 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.11 และอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.78  

ค าส าคญั : ชุดกิจกรรม ,การอ่านค าศพัทภ์าษาองักฤษ, เทคนิค Picture Me Reading, 

นกัเรียนทีม่ีความ ตอ้งการพเิศษ 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

เดก็พิเศษหรือเดก็ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเดก็ที่มีความบกพร่องจากสภาวะและ

กระบวนการทางจิตวิทยาส่งผลให้เกิดการบกพร่องในการใช้ภาษา ทั้งการพูด การฟัง การเรียน รวมถึงทกัษะ

การอ่านออกเสียงและสะกดค าสภาวะความบกพร่องดังกล่าวยังเป็นปัญหาในด้านการเรียนภาษาอังกฤษอีก

ด้วย(ผดุง อารยะวิญญู.2539) ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ เอสเทอร์มินสคอฟและเดวินออลโสฟ

(Minskoff:Allsopp.2003:162 ) ความบกพร่องทางด้านการอ่านเป็นปัญหาที่พบบ่อยของนักเรียนที่มีปัญหา

ทางด้านการเรียนรู้ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษามีนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านถึงร้อยละ 80 

นอกจากน้ันนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ยังมีปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลการใช้ภาษาเป็น

พ้ืนฐานอกีด้วย การที่เดก็จะอ่านหนังสอืได้น้ันต้องอาศัยทกัษะเบ้ืองต้นที่จ าเป็น 3ด้าน คือ การจ าค า การเข้าใจ

ความหมายของค าและความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่อ่าน (ผดุง อารยะวิญญู.2533:130 ) 

ปัญหาการเรียนภาษาองักฤษที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านของนักเรียนพิเศษ  จึงได้ศึกษาวิธีการสอน

อ่านที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มน้ี เพ่ือที่จะช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ซ่ึง

วิธีการสอนอ่านส าหรับเด็กพิเศษน้ันมีหลายวิธีน้ันแตกต่างกันต ามลักษะความบกพร่องและระดับ

ความสามารถในการอ่านของเดก็แต่ละคน วิธีการสอนอ่านส าหรับเดก็ที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือไม่ออก มี

ปัญหาการสะกดค าที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง กคื็อวิธีการสอนอ่านเป็นค า (Sight Word 

Approach) ซ่ึงเป็นวิธทีี่เหมาะส าหรับนักเรียนพิเศษที่เร่ิมการฝึกอ่าน เพราะวิธดัีงกล่าวเป็นการสอนให้เดก็อ่าน

เป็นค าๆ ให้เดก็อ่านก่อนที่จะจ าตัวอกัษรได้ ครูอาจใช้บัตรค าในการสอนอ่านให้เดก็ดูรูปภาพ เดก็อาจอ่านค า

ได้โดยการจ าภาพ  ครูอาจบันทกึเสยีงลงเทปกไ็ด้แล้วจึงปิดเสยีงให้เดก็ฟังและให้เดก็อ่านตามบัตรค า การสอน

วิธีน้ีจะท าให้เดก็อ่านโดยใช้สายตา  (ผดุง อารยะวิญญู:2544:68 ) ซ่ึงสอดคล้องกับเบญจพร ปัญญายง 

(2547 : ออนไลน์ ) ที่กล่าวไว้ว่า การให้ความช่วยเหลือเดก็ที่มีปัญหาทางด้านการอ่านน้ัน อาจท าได้โดยฝึก

ให้เดก็อ่านและเขียนพยัญชนะหรือค าควบคู่ไปกับการดูภาพจะช่วยให้เดก็สามารถจ าค าที่สอดคล้องกับภาพ

และเสียงได้ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาความสามารถอ่านค าของเดก็ที่มีปัญหาด้านการอ่านโดย

วิธีการสอนอ่านเป็นค า ผลการวิจัยพบว่าเดก็ที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ด้านการอ่านได้รับการสอนโดย

วิธีการสอนอ่านเป็นค า มีความสามารถอ่านอยู่ในระดับดี (อัจฉรา นาคทรัพย์. 2546 :บทคัดย่อ )  ดังน้ัน 

เพ่ือให้การจัดแนวทางการสอนนักเรียนพิเศษหรือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจึง

ได้น าเทคนิค Picture Me reading มาใช้ร่วมกับการสอนอ่านเป็นค า ผู้คิดริเร่ิมและพัฒนาเทคนิค Picture Me 

Reading คือ มาลี เจ ไอแซคซัน (MarlysJ.lsaacson) อาจารย์ทางด้านวิทยาในโรงเ รียนประถมใน

สหรัฐอเมริกา เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคการสอนอ่านตัวอักษรและค าภาษาอังกฤษ ที่ใช้สายตาในการเรียนรู้ 

เพ่ือให้เกดิความคิดรวบยอด โดยใช้บัตรค าที่มีภาพสื่อความหมายของค าใส่ในตัวอักษรตัวใดตัวหน่ึง เมื่อค าๆ

น้ันปรากฏสู่สายตา กจ็ะท าให้ผู้อื่นสามารถเข้าสู่ความหมายของค าศัพท์ที่ เห็นได้ทันที โดยไม่ต้องแปล

ความหมาย เป็นเทคนิคที่เหมาะกับผู้เร่ิมต้นฝึกอ่านและเดก็พิเศษประเทต่างๆ โดยเฉพาะเดก็ที่มีปัญหา
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ทางด้านการอ่านเพราะนักเรียนไม่ต้องสะกดค าหรือวิเคราะห์ค าได้ เทคนิคการสอนอ่านวิธีน้ีเป็นการช่วยฝึก

และแก้ไขการอ่านท าให้เด็กสามารถอ่านค าศัพท์ได้  การสอนในแต่ละข้ันตอนจะมีกิจกรรมทางภาษาที่

หลากหลาย ซ่ึงให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงค าศัพท์และได้ใช้ประสาทสัมผัส เพ่ือให้เหมาะสมกับการ

เรียนรู้แต่ละบุคคล นอกจากน้ียังใช้เป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนรู้ค าศัพทแ์ละยังใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบ

อื่นๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Picture Me Reading ในการสอน

ค าศัพท์ของนักเรียนปกติและมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ พบว่า หลังจากการสอนนักเรียนสามารถ

อ่านและแปลความหมายของค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ (Picture me reading : 2011:online) 

นอกจากน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของเคียรอนซีฮี (Sheehy.2005:online ) ที่ท  าการศึกษาโดยใช้โปรแกรม 

Morphing images ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ใช้ภาพแทรกลงไปในค าที่ใช้ในการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจ า

ค าศัพท์ของเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ข้ันรุนแรง จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่าการสอนด้วยวิธีน้ีมี

ประสทิธภิาพและได้ผลดีกว่าการสอนด้วยวิธทีี่อ่านค าเพียงอย่างเดียว 

จากปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านของนักเรียนพิเศษ ผู้วิจัยจึงเลง็เหน็

ถึงความส าคัญของที่จะพัฒนาทกัษะการอ่านของนักเรียน จึงได้ศึกษาหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนใน

ระดับน้ี เพ่ือที่จะช่วยเหลือและสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษให้มากข้ึน ซ่ึงผู้วิจัยจึงน าเอาวิธีการสอนโดย

ใช้เทคนิค Picture Me Reading มาใช้ร่วมกับการสอนอ่านเป็นค าภาษาอังกฤษที่ใช้สายตาในการเรียนรู้เพ่ือให้

เกดิความคิดรวบยอด โดยใช้บัตรค าที่มีภาพสื่อความหมายของค าใส่ในตัวอกัษรใดอักษรหน่ึง  จะสามารถช่วย

ให้พัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษในระดับสงูของนักเรียนระดับดังกล่าวต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษโดยใช้เทคนิค      

Picture Me Reading 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการจ าหลังเรียนรู้การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษ

โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

 

สมมุติฐานการวิจยั 

1. ความสามารถทางการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษหลังการสอนอ่านร่วมกับ

เทคนิค Picture Me Reading มีคะแนนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
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2. ความสามารถในการจ าหลังเรียนรู้การอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษโดยใช้

เทคนิค Picture Me Reading มีคะแนนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

3. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading อยู่ในระดับดี 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4 ประเภท ได้แก่ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม ) บุคคลออทิสติกและพิการซ้อน จ านวน 19 คน   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบางกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง   

(Purposive sampling)  

2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรต้น การสอนการอ่านค าศัพทภ์าษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

ตัวแปรตาม ความสามารถการอ่านออกเสยีงค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความต้องการ

ความพิเศษ 

  ความสามารถในการจ าหลังเรียนรู้การอ่านค าศัพทภ์าษาองักฤษ 

  พฤติกรรมทางการเรียนโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

3. เนื้ อหา 

ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จ านวน 60 ค า  เร่ือง สี  ตนเอง  เร่ืองโรงเรียน  อาหาร  

เคร่ืองดื่ม  เร่ืองนันทนาการ  กีฬา  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  ซ่ึงได้มาจากการวิเคราะห์มาตรฐานจากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ระยะเวลา 15 คาบๆ ละ 45 นาท ีในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี 

1.  ชุดกิจกรรมการอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้เทคนิค 

Picture Me Reading ที่เรียงตามล าดับความยากง่าย  

            2. แบบทดสอบความสามารถการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 

              3. แบบประเมินพฤติกรรมต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิค 

Picture Me Reading  
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

1.1 ผู้วิจัยได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย และขออนุญาตทดลอง และเกบ็ข้อมูล  

1.2 ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มนักเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนักเรียนปกติ  โดยก าหนดเวลาให้เข้าร่วม

กจิกรรมทุกวัน และแบ่งกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่มตามความสามารถ คือ นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทสิติก และพิการซ้อน 

1.3 ผู้วิจัย ช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ขั้นพฒันาและขั้นทดลอง 

2.1 ผู้วิจัย ได้คัดเลือกค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จ านวน 60  ค า   เร่ืองสี  ตนเอง  

เร่ืองโรงเรียน  อาหาร  เคร่ืองดื่ม เร่ืองนันทนาการ  กีฬา  สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ซ่ึงได้มาจากการวิเคราะห์

มาตรฐานจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ หลังจากน้ันได้จึงน ามาจัดท าชุดกจิกรรมทั้งหมด 3 ชุด  

2.2 ให้นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ได้ใช้ชุดกิจกรรมทั้ง  3 ชุดเหมือนๆกัน คือเร่ิมจาก ชุดที่ง่ายมาก 

ยาก และยากสุดตามล าดับ แต่กลุ่มอ่อน กใ็ช้เวลาในแต่ละชุดมากหน่อย กลุ่มปานกลาง ชุดง่ายกใ็ช้เวลาน้อย 

ชุดที่ยากกใ็ช้เวลามากข้ึน ส่วนกลุ่มเก่งชุดง่ายกบัชุดยาก ใช้เวลาน้อย ส่วนชุดยากมาก กใ็ช้เวลามากขึ้น 

2.3 เมื่อสิ้นสดุการท ากจิกรรมในแต่ละชุด ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถ

หลังการอ่านค าศัพทใ์นแต่ละชุด รวมทั้งสิ้น กลุ่มละ 3 ชุด  

2.4. ขณะที่นักเรียนเรียนรู้  ผู้วิจัยสังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล 

2.5. รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปประมวลผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการพรรณา  

 

สรุปผลการวิจยั พบว่า  

1) ผลของการพัฒนาความสามารถการอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษ พิจารณาจาก 

คะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.89 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และมีนักเรียนที่มีคะแนน

แบบฝึกหัดไม่ผ่านเกณฑแ์ต่คะแนนทดสอบผ่านเกณฑจ์ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58  
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2) ผลของความสามารถในการจ าหลังเรียนรู้  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05    

3) ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งระดับดีมาก  และดี 

จ านวนเท่ากัน เท่ากับ  8 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.11 และอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.78  

 

อภิปรายผล  

1) ผลของการพัฒนาความสามารถการอ่านค าศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียนพิเศษ โดยใช้เทคนิค 

Picture Me Reading  พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 57.89 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10.53 และมี

นักเรียนที่มีคะแนนแบบฝึกหัดไม่ผ่านเกณฑ์แต่คะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 31.58 สาเหตุที่มีเดก็ผ่าน

เกณฑ์จ านวนมาก เน่ืองจากนักเรียนพิเศษที่เร่ิมการฝึกอ่าน การสอนให้อ่านเป็นค าๆ ให้อ่านก่อนที่จะจ า

ตัวอกัษรได้  แล้วใช้บัตรค าเพ่ือให้ดูรูปภาพ อาจอ่านค าได้โดยการจ าภาพ  ครูอาจบันทกึเสียงลงเทปกไ็ด้แล้ว

จึงเปิดเสียงให้เดก็ฟังและให้เดก็อ่านตามบัตรค า นักเรียนพิเศษมีจะความสามารถ สามารถจดจ าทั้งรูปภาพ

และค าศัพทไ์ด้ดี  และจะเหน็ได้ว่าคะแนนที่ผ่านจริงของนักเรียนมากกว่าจ านวนที่ไม่ผ่านและส่วนนักเรียนที่ไม่

ผ่าน 2 คน เน่ืองจากเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางด้านการได้ยิน (หูตึง)ร่วมกับด้านสติปัญญา 

(พิการซ้อน) จึงท าให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้น้อย นักเรียนอีกคนมีความต้องการพิเศษ เน่ืองจากเป็นออทิ

สติก ซ่ึงการจดจ า และสนใจเฉพาะด้าน แต่อย่างไรก็ดีชุดกิจกรรมก็เสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาการ

ความสามารถตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรอุมา เพชรนุ้ย (2556) ได้ท าการศึกษา เร่ือง 

การศึกษาความสามารถอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

ด้านการอ่านจากการใช้วิธีการสอนอ่านเป็นค าร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 1. ความสามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านเป็นค าร่วมกับเทคนิค Picture Me 

Readingอยู่ในระดับดี 2. ความสามารถอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านเป็นค าร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading สูงขึ้ น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี จอดนอกและคณะ (2551 : ออนไลน์)ได้ศึกษาความสามารถ ได้ศึกษา

ความสามารถในการอ่านของเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่ 1 โดยใช้วิธีกานสอนอ่านเป็นค า ด้วย

เทคนิคการใช้รูปภาพผลการวิจัยพบว่า  เด็กที่ มีปัญหาทางการเรียนรู้ผู้ที่ได้รับการสอนอ่านเป็นค า มี

ความสามารถอ่านเป็นค าอยู่ในระดับดี  มีความสามารถอ่านเป็นค าหลังการสอนอ่านเป็น  ค าสูงกว่าก่อนการ

สอนอ่านเป็นค า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา นาคทรัพย์ (2546: 

บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ความสามารถของเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยวิธีการสอนอ่าน
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เป็นค า ผลการวิจัย พบว่าเดก็ ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนอ่านเป็นค า 

มีความสามารถอ่านค าอยู่ในระดับดี   

2) ผลของความสามารถในการจ าหลังเรียนรู้การอ่านค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนพิเศษโดย

ใช้เทคนิค Picture Me Reading  พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.94 ซ่ึงถือว่าเป็นจ านวนมาก น้ัน 

เน่ืองมาจากการท าชุดกิจกรรมซ า้ๆ คือเดก็ทุกกลุ่มได้ท าชุดฝึก ถึง 3 ชุด  จึงท าให้นักเรียนสามารถที่จะจดจ า

ค าศัพทไ์ด้ ประกอบกับผลงานวิจัยของ  จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์ (2546: 26)  พบว่าเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 

จะมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ มากกว่าภาษาไทย และสอดคล้องกับงานวิจัย เคียรอน ชีฮี 

(Sheehy. 2002) ได้ท าการศึกษา ประสิทธิผลของการใช้สัญลักษณ์ในการสอนการจ าค าศัพทแ์ก่เดก็ที่มีภาวะ

ความบกพร่องในการเรียนรู้ระดับรุนแรง โดยใช้เทคนิคการเสนอค าเพียงอย่างเดียว (word alone) เทคนิค

การบูรณาการค าและภาพเพ่ือเป็นตัวแนะ(integrated picture cueing) และเทคนิคการจดจ าลายมือตนเอง 

(handle technique) ผลการวิจัยช้ีให้เหน็ว่า เทคนิคการบูรณาการค าและภาพเพ่ือเป็นตัวแนะและเทคนิคการ

จดจ าลายมือตนเอง มีประสทิธภิาพในการสอนการจดจ าค าศัพทแ์ก่เดก็ที่มีภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ได้  

3) ผลของการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมาก 

และดี  จากผลการวิจัยข้างต้นยังพบว่า คะแนนจากพฤติกรรมการเรียนสอดคล้องกบัคะแนนความสามารถของ

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 57.89 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10.53 ซ่ึงสอดคล้องกับ  เสาวนีย์  จันทร์เจิดศักด์ิ 

(2543) ได้กล่าวว่า สิ่งที่ครูทุกคนควรรู้และเข้าใจเป็นเบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเดก็ในช้ันเรียนมีหลาย

ประการ ได้แก่  ครูต้องมีข้อมูลเดก็ทุกคน รู้ว่าเดก็คนใดมีความบกพร่องต้องการความช่วยเหลือพิเศษใน

ลักษณะใดบ้าง ศึกษาว่าพฤติกรรมที่เกดิข้ึนในช้ันเรียนเป็นผลมาจากความบกพร่องเฉพาะของเดก็หรือเป็นผล

มาจากสภาพแวดล้อมหรือมาจากตัวครู เน้ือหาที่ใช้ในการสอนเป็นสิ่งส าคัญ จะต้องล าดับข้ันตอนที่เดก็ท าได้ที

ละขั้น ถ้าเป็นไปได้ควรให้เดก็ผ่านตามระดับความสามารถของเขา  การเสริมแรง ได้แก่ ค าชม ท่าทีที่แสดง

ความรัก ความพอใจ รางวัล เป็นต้น 

 

ขอ้คน้พบของงานวิจยัครั้งนี้  

ชุดกิจกรรมน้ีสามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง และสามารถน าไปใช้กบัเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันในสถานศึกษา

อื่นๆ สามารถน าชุดกจิกรรมไปพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลหรือเป็นกรณีศึกษา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ในการท ากิจกรรมที่มีค าศัพทย์าก ควรหาเทคนิคที่ช่วยในการผ่อนคลาย สนุกสนาน อาจต้อง

ก าหนดให้มีเวลาพักช่ัวขณะหน่ึง เพ่ือพักการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทั้งหมดหรือนักเรียนบางคน  
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2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครูควรจัดมุมส าหรับ เทคนิค Picture Me Reading เพ่ือให้นักเรียนได้

กลับมาทบทวนความรู้ของตัวนักเรียนเองได้ แต่ทั้งน้ีอาจต้องมีครูพ่ีเล้ียงคอยช่วยเหลือ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคหรือวลีอาจศึกษา เป็นรายบุคคล

หรือเป็นกรณีศึกษา 
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