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ควำมเป็นมำ/ ควำมส ำคญัของปัญหำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547,หน้า 7 ) แสดงเจตนารมณ์ในการ
ยกระดบัการศึกษาของประชาชนให้สูงข้ึน  โดยมาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย   
 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  
การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้
หรือไม่มีผูดู้แลหรือด้อยโอกาส ต้องจดัให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาส ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษ      การศึกษาส าหรับคนพิการนั้นใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
คา่ใชจ่้าย  และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ประหยดั  ทรงค า (2550, หน้า  1)ไดเ้สนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ตามความในมาตรา 10  จ  านวน  4 ประเด็น ไดแ้ก่ ใหค้นพิการทุกคนมีสิทธิไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยา่งนอ้ย 12 ปี  ให้จดัการศึกษาให้เป็นพิเศษ  ให้จดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและ
ครอบครัว และให้ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
และในมาตรา 15  การจดัการศึกษามี  3  รูปแบบ ไดแ้ก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั ไดเ้สนอแนวทางการด าเนินงาน จ านวน  2 ประเด็น ไดแ้ก่ ให้จดัการศึกษา
ใหแ้ก่คนพิการอยา่งหลากหลายรูปแบบและให้ด าเนินโครงการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม โดย
ใชโ้ครงสร้างซีท (SEAT  Framework) ในการบริหารจดัการ 

จากข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 แสดงให้เห็นวา่เด็ก
และเยาวชนพิการทุกประเภท มีสิทธิและโอกาสไดรั้บการใหบ้ริการทางการศึกษาในระบบอยา่งทัว่ถึง 
ในรูปแบบของ “โรงเรียนเฉพาะทาง” และ “การจัดการเรียนร่วม” ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดด้ าเนินการโครงการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 
จ  านวน 390 โรงเรียน และขยายโครงการโดยเพิ่มเป็น  2,000 โรงเรียนในปีงบประมาณ 2548   
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ครอบคลุมทุกอ าเภอ ๆ ละ  1-2 โรง   และด าเนินการบริหารจดัการทั้งระบบโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management : SBM) ท าให้เด็กพิการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพตามความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามความตอ้งการ  โดยในปีการศึกษา 2548 มีเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทท่ีเรียนร่วมอยู่ใน
โรงเรียนทัว่ไป มีจ านวน 238,479 คน พบว่า เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ถึง 113,465 คน คิดเป็นร้อยละ  47.57 ของเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทท่ีเรียนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
นกัเรียนเรียนร่วมของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  ท่ีพบวา่ในปีการศึกษา 2551 มี
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม อยูใ่นโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 28 โรงเรียน  จ านวน 
394  คน   และในปีการศึกษา 2552  มีจ านวน  404   คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  
2552, หนา้ 17) 

 

นกัเรียนท่ีเรียนร่วมส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  มีปัญหาในการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย โดยเฉพาะดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ซ่ึงรายงาน
วิจยัทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระบุว่าเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกและ
เขียนไม่ได ้จ  านวน 600,000 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ของประชากรวยัเรียนทั้งหมด (ผดุง  อารยะวิญญู 2546,หนา้ 38 )  ดงันั้น การอ่านและการ
เขียนจึงถือวา่เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีนกัเรียนตอ้งใช้ในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นและเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ซ่ึงถา้หากนกัเรียนท่ีมีปัญหาดงักล่าวไดรั้บการช่วยเหลือแต่เน่ินๆ 
แลว้ก็จะช่วยให้นกัเรียนกลุ่มน้ีสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยไดดี้ข้ึนและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ดา้น
อ่ืน ๆ  ดว้ย  
 

การจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนเรียนร่วมกลุ่มน้ีนบัวา่เป็นปัญหามาก เพราะการท่ี
อ่านและเขียนไม่ได ้ ท าให้ไม่สามารถติดตามการสอนของครูและไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน  
และในการพฒันานกัเรียนกลุ่มน้ีครูผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิค วิธีการสอน และใชส่ื้อ นวตักรรมท่ีค่อนขา้ง
หลากหลายและต่อเน่ือง แทนการสอนอ่านเขียนโดยใช้เน้ือหาในต าราหนงัสือเรียนเพียงอย่างเดียว  
นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการสอนเสริมทกัษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้นกัเรียนกลุ่มน้ีสามารถปรับ
ฐานการเรียนรู้ของตนเองใหม่ ท าให้สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีครูสอนและติดตามการสอนของครูไดดี้ข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัพบว่าครูเป็นจ านวนมากขาดส่ือการสอนเสริมทกัษะการอ่านและการเขียน
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนบางส่วนยงัคงมีปัญหาดา้นการอ่านและ
เขียนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเน้ือหาสาระท่ีตอ้งใช้การอ่านและการเขียนเป็น
พื้นฐาน   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านและเขียนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
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ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านและเขียน  เพื่อใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  แกปั้ญหาดา้นการอ่าน
และการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
    1. เพื่อสร้างส่ือพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5   ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4               
    2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4   ท่ีเรียนโดยใชส่ื้อท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

        ประชากร ไดแ้ก่  โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม ่เขต 4  ปีการศึกษา 2552 จ  านวน  28 โรง 

       กลุ่มตวัอย่าง   ได้แก่   โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  ปีการศึกษา  2552 จ  านวน   5  โรง 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา   เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา  เป็นเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามบญัชีค าพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษา       

 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
               ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ชุดพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5  ท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียน 
                ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและเขียนของนกัเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีเรียนโดยใชส่ื้อท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

สมมติฐำนกำรวจิัย      
        นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีไดรั้บการ
เสริมทกัษะการอ่านและการเขียนโดยการใช้ชุดพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียน มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและเขียนสูงข้ึน 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
      นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ    หมายถึง    นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่าน
และเขียนภาษาไทย  และเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หรือนกัเรียนชั้นสูงกวา่ชั้นประถมศึกษา
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ปีท่ี 5  ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านและเขียนภาษาไทยเม่ือเทียบกบันกัเรียนในวยัเดียวกนัในชั้นเรียนปกติ
ท าใหส่้งผลต่อการเขา้ใจและการใชภ้าษาอนัเน่ืองจากความบกพร่องในการอ่านและการเขียนหนงัสือ   

กำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำนและเขียน หมายถึง การฝึกทกัษะการอ่านและเขียนส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นการอ่านและเขียนในระดบัประถมศึกษา โดยใชชุ้ดพฒันาทกัษะการอ่าน
และเขียนท่ีมีองค์ประกอบตามหลกัการสอนอ่านและเขียนส าหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ดา้นการอ่านและเขียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านและเขียนภาษาไทยของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีไดจ้ากคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นการอ่านและเขียน  คือนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการ
คดักรองและวินิจฉัย โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ผูเ้รียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อระบุนกัเรียนกลุ่มท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ   ดา้นการอ่านและเขียนตามวตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ี    และเป็นกลุ่มท่ีไม่
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ในระดบัท่ี
เหมาะสมกบัระดบัชั้นท่ีตนเองเรียนอยู ่

คณะผูว้จิยัภาคสนาม เป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างส่ือพฒันาพฒันาทกัษะการอ่านและ
เขียนของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและเขียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5    และมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนของการพฒันาการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
อยา่งแทจ้ริง 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
1. นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นการอ่านและเขียนในระดบัประถมศึกษา ไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพดา้นการอ่านและเขียนเตม็ตามศกัยภาพท่ีแทจ้ริง 
2. ไดชุ้ดพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นการอ่าน

และเขียนในระดบัประถมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทในทอ้งถ่ิน 
3.  ครูผูส้อนนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการอ่านและเขียนในระดบัประถมศึกษา    

มีแนวการจดักิจกรรมการสอนทกัษะการอ่านและเขียนท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นกัเรียน 
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