
ก 
 

 
ช่ือเร่ือง   การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
                ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4    

ช่ือผู้วิจัย    ศรีทูล  ถาธัญ และคณะ 

ปีที่ศึกษาวิจัย  2553 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4    คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์  1) เพื่อสร้างส่ือพฒันา
ทกัษะการอ่านและเขียนของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4      และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  
ท่ีเรียนโดยใชส่ื้อท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัจากโรงเรียนแกนน าจดัการเรียน
ร่วมในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  ปีการศึกษา  2552  จ  านวน   5  โรง  จ  านวนครู   
5  คน  จ านวนนกัเรียน  17  คน    ซ่ึงไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่   1) 
ชุดฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   ท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและเขียน   
หน่วยชุมชนน่าอยู ่ จ  านวน 3 เร่ือง คือ เร่ืองท่ี 1  วดับา้นฉนั  เร่ืองท่ี  2  ประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์   เร่ือง
ท่ี  3 ผกูพนัทอ้งทุ่ง    2)  แบบทดสอบทกัษะการอ่านและการเขียนก่อนและหลงัเรียน  หน่วยชุมชนน่าอยู ่ 3.
แบบทดสอบการอ่านและการเขียนในแต่ละเร่ือง    สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากชุดฝึกทกัษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย   และค่าเฉล่ียร้อยละ  

ผลการวจัิยพบว่า   
1. ประสิทธิภาพของส่ือพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึน คือ ชุดฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีปัญหา
ดา้นการอ่านและเขียน หน่วยชุมชนน่าอยู ่    มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั  77.82 / 77.65  โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
  1.1  ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู่   เ ร่ืองว ัดบ้านฉัน  มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 80.71 / 78.82  เร่ืองประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์   มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  
เท่ากบั 84.74 / 82.94     เร่ืองผกูพนัทอ้งทุ่ง มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 76.99 / 76.47 
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1.2  ชุดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู่   เ ร่ืองว ัดบ้านฉัน มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.36 / 76.47   เร่ือง ประเพณีส าคญั: วนัสงกรานต ์มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากบั  76.67 / 75.29    และเร่ือง ผกูพนัทอ้งทุ่ง  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากบั 76.36 / 75.88 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านและการเขียน  หน่วยชุมชนน่าอยู่  ดา้นการ
อ่าน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.71  ความกา้วหนา้ร้อยละ  55.89  ดา้นการเขียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.59 
ความกา้วหนา้ร้อยละ 59.71 โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  

2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน  เร่ือง  วดับ้านฉัน  มีค่าเฉล่ียร้อยละ 78.82   
ความกา้วหนา้ร้อยละ  46.47    เร่ือง  ประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 82.94   ความกา้วหนา้
ร้อยละ  56.47   และ เร่ือง  ผกูพนัทอ้งทุ่ง  มีค่าเฉล่ียร้อยละ  76.47  ความกา้วหนา้ร้อยละ  44.12 

2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียน  เร่ือง วดับ้านฉัน   มีค่าเฉล่ียร้อยละ 76.47 
ความกา้วหนา้ร้อยละ  50.59  เร่ือง  ประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ  75.29  ความกา้วหนา้
ร้อยละ  52.35  และ เร่ือง  ผกูพนัทอ้งทุ่ง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 75.88 ความกา้วหนา้ร้อยละ  52.35 
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Abstract 
Research Title :  The Development of  Reading and Writing Skill for the Special Need Students in the   
                                 School  Under the office of Chiangmai Educational Service Area 4 
The researcher:  Mr.Sritoon  Tathun 
Year 2553 

-------------------------------------------- 
 This  research  aimed to 1. produce  reading and writing development instructional package 
for prathom suksa 5 special need  students in schools under the office of Chiangmai educational service 
area 4  2. Studied the achievement  of prathom suksa 5 special need students under the office of 
Chiangmai educational service area 4 studied on this package. The researcher collected data in  5 inclusive 
education  pilot schools under the office of Chiangmai educational service area 4 in the academic year 
2552. The samples in this study were  5 teachers and 17 students selected by purposive sampling.The tools 
used in this research were 1. Prathom suksa 5 Thai language reading and writing learning 
package(liveable community Unit) comprise of 3 Lessons :  My hometown temple,remarkable 
festival:Loy kratong and field relationships. 2. Liveable community Unit Reading and writing pre-post 
test. 3. Lesson pre-post test. Data were analyzed by using the following statistics: mean , standard 
deviation and percentage mean. 
 The results of this research revealed that  
 1.The standard criterion effectiveness of Reading and writing instructional  package 
(Liveable community unit )for Prathom suksa 5 students who has reading and writing problems  was 
(E1/E2) = 77.82/77.65  
  1.1 The standard criterion effectiveness of Thai language reading development 
package : my hometown temple lesson was (E1/E2) = 80.71/78.82,remarkable festival : Songkran Day 
(E1/E2) = 84.74/82.94 and field relationship was (E1/E2) = 76.99/76.47 
  1.2 The standard criterion effectiveness of Thai language writing development 
package : my hometown temple lesson  was (E1/E2) = 75.36/76.47,remarkable festival : Songkran Day 
(E1/E2) = 76.67/75.29 and field relationship was (E1/E2) = 76.36/75.88 
 2. The achievement of the students with reading and writing problems learned on  the 
instructional package for Prathom suksa 5 (liveabe community unit) was  77.65  percentage mean which 
was 55.89  % in progress. 
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  2.1 The percentage mean of Thai language reading achievement : my hometown 
temple lesson was 78.82 = 46.47 % in progress, remarkable festival : Songkran Day was 82.94 = 56.47 % 
in progress,field relationship was 76.47 = 43.97 % in progress.  
  2.2 The percentage mean of Thai language writing achievement : my hometown 
temple lesson was 76.47 = 50.59 % in progress,remarkable festival : Songkran Day was 75.29 = 52.35 % 
in progress and field relationship was 75.88= 52.35 % in progress.  
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