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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชสมุดภาพคําหมวดหมูเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานคําภาษาไทย ของนักเรียนหญิงอายุ 12 ปจํานวน 1 คน ท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับปานกลาง ช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียน
วัดชางเค่ียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือท่ีใชประกอบดวย  1)สมุดภาพคําหมวดหมูท่ีใช
ประจําวันของนักเรียน 1 เลม  2)แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 1 ฉบับ  3)แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน  4)แผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  5)แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
จํานวน 30 แผน  6)การบันทึกวีดีทัศน วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละแลวเสนอโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย  
 ผลการศึกษาพบวา  

1. นักเรียนกรณีศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใชสมุดภาพคําหมวดหมูเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานคําภาษาไทย มีทักษะการ อานคําภาษาไทยสูงข้ึน คิดเปน รอยละ 93. 67      

2. นักเรียนกรณีศึกษา มีพัฒนาการความสามารถในอานคําภาษาไทย กอนใชสมุดภาพคํา
หมวดหมู คิดเปนรอยละ 13.33 และหลังใชสมุดภาพคําหมวดหมู คิดเปนรอยละ 93.34 กรณีศึกษามี
พัฒนาการสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 80.34  

3. นักเรียนกรณีศึกษา  มีพฤติกรรมการเรียน  หลังใชสมุดภาพคําหมวดหมู  คือ                      
มีความสามารถในการบอกช่ือภาพไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 98.33 มีความสามารถในการอานคํา  



 จ

ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 70.00 มีความสนใจในภาพ คิดเปนรอยละ 100 และมีความสามารถในการ
ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100            

4. ผูศึกษาไดสรางสมุดภาพคําหมวดหมู สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับปานกลาง จํานวน 1 เลม พรอมแผนการสอน 
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ABSTRACT  
 

The purpose of this independent study was to study the result of using a picture book of 
categorized vocabulary to develop Thai word reading skill of a 12 year old female student with 
Moderate Mentally Retardation studying in Prathom Suksa 4, Wat Chang Kian School, Mueang 
Chiang Mai, second semester of 2549 academic year.  

The instruments were 1) A student’s daily picture book of categorized vocabulary                
2) A pre/post test 3) Learning behavior observation records 4) Individualized Education Program 
(IEP) 5) Thirty Individual Implementation Plans (IIP) 6) VDO records. The data were analyzed by 
percentage and presented in table with description. 

The findings of this study were as follows: 
1. The development of Thai word reading skill of the case after using the picture book of 

categorized vocabulary was higher than before at 93.67 percent.  
2. The development of Thai word reading ability of the case before using the picture 

book of categorized vocabulary was 13.33 percent and after using the book was 93.34.The case 
gained more developmental Thai word reading ability 80.34 percent. 

3. The learning behaviors of the case after using the picture book of categorized 
vocabulary were the ability to tell the name of the picture correctly 98.33 percent, the ability to read 
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correctly 70.00 percent, paying attention to the picture 100 and participating in the activities 100 
percent.  

4. The researcher had created a picture book of categorized vocabulary with lesson plans 
for the case.  
 
 
 
 
 
  


