
บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

      การวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ     
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4     คร้ังน้ี    มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างส่ือ
พฒันาทกัษะการอ่านและเขียนของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4      และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีมีความต้องการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่  เขต 4  ท่ีเรียนโดยใช้ส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัจาก
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  ปีการศึกษา  
2552  จ  านวน   5  โรง  จ  านวนครู   5  คน  จ านวนนกัเรียน  17  คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วจิยัและไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ชุดฝึกทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านและเขียน   หน่วยชุมชนน่าอยู ่ จ  านวน 
3 เร่ือง คือ เร่ืองท่ี 1  วดับา้นฉนั เร่ืองท่ี  2  ประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์   เร่ืองท่ี  3 ผูกพนัทอ้งทุ่ง     
แบบทดสอบทกัษะการอ่านและการเขียนหน่วยชุมชนน่าอยู่  พร้อมแบบทดสอบการอ่านและการ
เขียนในแต่ละเร่ือง    เก็บรวบรวมขอ้มูลจากค่าความสอดคลอ้งในการพิจารณาคุณภาพของชุดฝึก
ทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย   และประสิทธิภาพจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน   
การหาประสิทธิภาพจากคะแนนระหวา่งเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน 
รวบรวมขอ้มูลผลความกา้วหน้าของการพฒันานกัเรียนดว้ยชุดพฒันาการอ่านและการเขียนจากการ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  วิเคราะห์ขอ้มูลจากชุดฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และ ค่าเฉล่ียร้อยละ  

สรุปผลการวจิัย 
              ตอนที่  1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษา     
ปีที ่ 5   หน่วยชุมชนน่าอยู่   
                          ผลจากการวจิยัสรุปไดว้า่ การสร้างส่ือพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนของนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4   ไดส่ื้อพฒันาทกัษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงได้
ก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ   75/75     มีรายละเอียดดงัน้ี 



 77 

 1.1  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   ท่ี
มีปัญหาดา้นการอ่านและเขียน   หน่วยชุมชนน่าอยู ่    มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั  77.82 / 77.65   
 1.2   ประสิทธิภาพของชุดพฒันาการอ่านภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5   หน่วยชุมชนน่า
อยู ่      มีประสิทธิภาพ(E1/E2)      เท่ากบั 80.54 / 79.71   โดยชุดพฒันาทกัษะการอ่านเร่ืองวดับา้นฉนั  
มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 80.71 / 78.82  เร่ืองประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์   มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2)  เท่ากบั 84.74 / 82.94     และเร่ืองผกูพนัทอ้งทุ่ง มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 76.99 / 76.47 

1.3  ประสิทธิภาพของชุดพฒันาการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยชุมชนน่า
อยู ่  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)      เท่ากบั  76.10 / 75.59    โดยชุดพฒันาทกัษะการเขียนเร่ืองวดับา้นฉนั 
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.36 / 76.47  เร่ืองประเพณีส าคญั: วนัสงกรานต์ มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากบั  76.67 / 75.29  และเร่ือง ผกูพนัทอ้งทุ่ง มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 76.36 / 75.88 

 
ตอนที่  2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5   ทีม่ีปัญหาด้านการอ่านและเขียน   หน่วยชุมชนน่าอยู ่  
2.1  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการอ่านภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่ 

ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  55.89 
2.2  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการเขียนภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่ 

ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  59.71 
2.3  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการอ่านภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่   

เร่ือง  วดับา้นฉนั  ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  46.47 
2.4  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการอ่านภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่ 

เร่ือง  ประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์ ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  56.47 
2.5  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการอ่านภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่   

เร่ือง  ผกูพนัทอ้งทุ่ง   ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  44.12 
2.6  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการเขียนภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่  

เร่ือง  วดับา้นฉนั   ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  50.59 
2.7  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการเขียนภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่ 

เร่ือง  ประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์ ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  52.35 
2.8  ความกา้วหนา้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดพฒันาการเขียนภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู ่  

เร่ือง  ผกูพนัทอ้งทุ่ง    ในภาพรวมมีค่าเท่ากบัร้อยละ  52.35 
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อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนพบวา่ทุกรายการท่ีไดท้ดสอบประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพสูงกวา่
เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ แสดงว่าชุดฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย    หน่วยชุมชนน่าอยู่สามารถ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านและ
เขียนได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการและการปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกได้จริง  
สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2525, หน้า 37) ท่ีได้กล่าวถึงการก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพวา่ใหผู้ส้อนเป็นผูพ้ิจารณา และเป็นเกณฑ์ท่ีคาดหมายวา่ผูเ้รียนจะเปล่ียนพฤติกรรมตาม
กระบวนการของการใชแ้บบฝึกและการทดสอบหลงัเรียน  ซ่ึงการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก
จะท าใหไ้ดแ้บบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ   
 ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านและเขียนท่ีเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการอ่านเขียนภาษาไทย  หน่วยชุมชนน่าอยู่   ในภาพรวมดา้นการอ่านมีความกา้วหน้า
เท่ากบัร้อยละ 55.89        ส่วนดา้นการเขียน  มีความกา้วหนา้เท่ากบัร้อยละ 59.71  ซ่ึงแสดงวา่ผลการ
ทดสอบหลงัเรียนทั้งดา้นการอ่านและการเขียนของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านเขียนสูงกว่าก่อน
เรียน    และเม่ือพิจารณาความกา้วหนา้จากการเรียนรู้ชุดพฒันาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในแต่
ละเร่ือง  คือ  เร่ืองวดับา้นฉัน  ด้านการอ่านมีความก้าวหน้าเท่ากบัร้อยละ  46.47  ด้านการเขียนมี
ความกา้วหนา้เท่ากบัร้อยละ 50.59   เร่ืองประเพณีส าคญั : วนัสงกรานต ์ ดา้นการอ่านมีความกา้วหนา้
เท่ากบัร้อยละ  56.47  ดา้นการเขียนมีความกา้วหนา้เท่ากบัร้อยละ 52.35  เร่ืองผกูพนัทอ้งทุ่ง  ดา้นการ
อ่านมีความกา้วหนา้เท่ากบัร้อยละ  44.12  ดา้นการเขียนมีความกา้วหนา้เท่ากบัร้อยละ 52.35    แสดง
ว่าผลการทดสอบหลงัเรียนทั้งด้านการอ่านและการเขียนของนกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง  3   เร่ือง  
ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากการท่ีครูผูส้อนไดใ้ชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย  ใชแ้บบฝึกอยา่งมีล าดบัขั้นตอน
ในการฝึกทกัษะการอ่านการเขียน     เน้นผูเ้รียนทั้งการ ให้ฝึกทกัษะการอ่านและเขียนควบคู่กนัไป    
เสริมแรงท่ีนกัเรียนอ่านเขียนได ้ นกัเรียนไดท้ดสอบการเรียน  และมีการฝึกทกัษะจากแบบฝึกซ ้ า ๆ   
รวมทั้งการท่ีนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะจากแบบฝึกท่ีมีภาพประกอบส่งผลให้เรียนรู้ไดดี้ข้ึน  สอดคลอ้งกบั
พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2544, หนา้ 52)  ท่ีกล่าวถึงการฝึกทกัษะวา่การท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
เกิดทกัษะในเร่ืองใดตอ้งให้ผูเ้รียน  ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ได้กระท าซ ้ า ๆ เพื่อเป็นการฝึกทกัษะ
รวมทั้งให้แรงเสริมควบคู่กนัไปด้วย    และสอดคลอ้งกบัหลกัการวิธีสอนเด็กปัญญาอ่อนของผดุง  
อารยะวิญญู (2542, หนา้ 121-123) ท่ีกล่าวไวว้่า  การสอนควรเนน้การให้เด็กท่องจ าค าหรือขอ้ความ
โดยให้เด็กพูด  แบ่งเน้ือหาท่ีจะสอนเป็นหน่วยย่อย ๆ ให้เด็กท ากิจกรรมแต่ละส่วนตามล าดบั  เปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดจ้บัตอ้งสัมผสัในส่ิงท่ีเด็กเรียน การอธิบายเน้ือหาให้เด็กเขา้ใจควรมีภาพประกอบดว้ย 
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ควรใหแ้รงเสริมแก่เด็กอยา่งสม ่าเสมอ   เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
เด็กท่ีนกัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538: หนา้ 83-86) ท่ีกล่าววา่ 
การใชเ้กมหรือกิจกรรมท่ีให้เด็กไดมี้โอกาสเคล่ือนไหว ไดส้ัมผสั ไดม้องเห็นและไดย้ิน ไดฟั้ง ท าให้
เด็กสนุกในการเรียนรู้ และเรียนรู้ไดเ้ร็ว ตลอดจนการสอนซ ้ าและทบทวนบ่อยๆเพราะตามปกติเด็กมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ตอ้งการประสบการณ์บ่อยกวา่เด็กปกติ      
  นอกจากน้ีการท่ีครูไดเ้น้นผูเ้รียนและการใช้แบบฝึกในการฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน
ตามล าดบัขั้นตอนก็มีส่วนช่วยให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของเตม็ศิริ  ดีกลาง (2548) ท่ีไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีมีต่อความสามารถใน
การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน 16 คน พบวา่นกัเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยเพิ่มข้ึนอย่ามีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของวลัภา  กาแกว้ (2550) ท่ีไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทยนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเรียนได้ โดยใช้แบบฝึกทกัษะและผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนภาษาไทยของ
นกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของสุพรรณี  ไชยเทพ (2544) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะเพื่อพฒันาความสามารถดา้น
การอ่านและเขียนค าในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าสามารถช่วยให้
นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนค าในวิชาภาษาไทยไดถู้กตอ้งสูงข้ึน และผลสัมฤทธ์ิดา้น
การอ่านและเขียนค าหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี      
ระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
       1. ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้กบัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในดา้นการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย   และควรปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะในการอ่านและการ
เขียนของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านการเขียน และมีความพร้อมท่ีจะรับการ
พฒันาแตกต่างกนั  
  2. การพฒันาทกัษะในดา้นการอ่านและการเขียนตามผลการวิจยัในคร้ังน้ี  ควรน าไป
ปรับใชโ้ดยด าเนินการควบคู่กนัไปทั้งทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียน       ไม่ควรแยกสอนเป็นราย
ทกัษะ 
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  3. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ควรพิจารณาความเหมาะสมดา้นเวลา เพื่อให้โอกาส
กบัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ีในการฝึกอ่านและฝึกเขียนตามล าดบั      เพราะการเรียนรู้ภาษาตอ้งให้เวลาในการ
ทบทวนและฝึกซ ้ า ๆ  ดว้ยตนเอง 
  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการสร้างส่ือพฒันาดา้นการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใชก้ระบวนการ
ทางเทคโนโลยท่ีีน่าสนใจ  ใชง้านง่าย   มีหน่วยเรียนท่ีสั้น มีขั้นตอนท่ีชดัเจน เพื่อการพฒันานกัเรียนท่ี
มีปัญหาดา้นการอ่านและเขียนเป็นรายบุคลตามสภาพความสามารถของผูเ้รียน 
               2. ควรมีการส่งเสริม การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยท่ี
ไดผ้ลดีส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่าง ๆ   และเผยแพร่กระบวนการด าเนินงานท่ี
เป็นรูปธรรมใหทุ้กโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 




