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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีการด�าเนินการ 4 ขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการประเมินทักษะการเขียน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารและครูโรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรวม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินทักษะการเขียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ยกร่างรูปแบบด้วยวิธีประชุมระดมความคิดเห็นของครูแกนน�าโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่สอนเด็กบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาครั้งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ครูแกนน�า

ต้นแบบการเรียนรวม ผูบ้รหิารโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวม ครัง้ที ่2 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาทีม่คีวามบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านการเขียนจ�านวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และ 4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการประเมินทักษะการ

เขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และประโยชน์ของรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและศึกษานิเทศก์ 

สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพปัญหาการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีนประถมศกึษา ครผููส้อนขาดความรู ้ความเข้าใจ กระบวนการวดัและประเมนิผลทีช่ดัเจน ครขูาดการวเิคราะห์มาตรฐาน

การเรยีนรูร้ายมาตรฐาน ขาดแนวการสอนเขยีนของเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู ้ไม่มรีปูแบบหรอืแนวทางการวดัและประเมนิผล

การสอนด้านการเขียนท่ีเหมาะสม ขาดความเข้าใจในการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการจัดการเรียนรู้

เฉพาะบคุคล ขาดสือ่การสอนเขยีนเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้้านการเขยีน 2) รปูแบบการประเมนิทกัษะการเขยีนของนกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล (2) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (3) แบบฝึกประเมินทักษะการเขียนค�าพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พุทธศักราช 2551 และ (4) คู่มือการใช้รูปแบบ  3) การทดลองใช้รูปแบบ ครั้งที่ 1 พบว่า แบบฝึกประเมินทักษะ การเขียน 

ช่องเติมอักษรในแบบฝึกหัดท่ี 6 มีขนาดเล็กนักเรียนท�าคะแนนร้อยละ 86.17 ครั้งที่ 2 นักเรียนท�าคะแนนได้ร้อยละ 88.00  

ซึง่น�าคะแนนไปประกอบในการตดัสนิผลการเรยีนของนกัเรยีนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล ครแูละผู้ปกครองสามารถ

น�ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้ 4) ประสิทธิผลรูปแบบ ประเมินโดยผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน  

ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ โดยรวมพบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ใน

ระดับมาก และประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการประเมิน ทักษะการเขียน นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
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Abstract
 The objectives of this research were 1) to study the evaluation problems of the students with  

learning disabilities in elementary schools by using the results of the brainstorming sessions of the school 

administrators and teachers 2) to create the format for the evaluation of the writing skills of students with 

learning disabilities in elementary schools. The problems studied were used to draft a format of the  

classroom evaluation by using the results of the brainstorming sessions of teachers of the model schools 

who taught the students with writing disabilities. This had been checked the content’s congruence by the 

experts. 3) to test out the format of writing skills evaluation of the students with learning disabilities in the 

elementary schools. This was conducted first to find out the defectiveness of the format, the subjects used 

in the study were the students, teachers and the model administrator. The second reason was to study the 

samples of 6 students with learning disabilities in writing. 4) to study the effectiveness of the format of  

writing skills of the students with learning disabilities in elementary schools by using the evaluation of  

suitability, possibility and benefits format. The data provided was information from the teachers, parents, 

model administrators, and the educational supervisor. The data was analyzed by using percentage, mean 

and standard deviation.

 The research findings were as follows: 

 1) The problems with the writing skills evaluation of the learning disabilities of students in the  

elementary schools were found that the teachers lacked of knowledge and lacked of clearly understanding 

of evaluation process. They didn’t do the standard analytical educational in each item and lacked of  

guidelines to instruct the students with learning disabilities. There was no appropriate evaluation format or 

guidelines for writing skills. There was no understanding of the Individual Education Programs (IEP) and the 

Individual Implementation Programs (IIP). They lacked the teaching materials for the students with learning 

disabilities. 2) A developed evaluation format for the students with learning disabilities in the elementary 

schools  (1) Individual Education Programs (IEP) (2) Individual Implementation Programs (IIP) (3) The criteria 

of the evaluation formats of writing skills were based on the Basic Education Curriculum 2551BE. (4) The 

handouts were validated by the experts 3) The initial tests revealed that defective formats were being used 

in the evaluation of the writing skills exercises of 6 students that had a score of 86.17%. For the second test, 

they had a score of 88.00%. These scores were from validated handouts of the students educational  

achievements which were based on the IEP. 4) The effectiveness of the formats were evaluated by the 

parents,teachers, school administrations and the supervisors It was to be found suitable at a high level  

possibility at a high level, and benefits at a high level.

Keywords: Evaluation model, Writing skill, Learning disabilities students  

บทน�า

 การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคณุภาพมนษุย์

ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะเด็ก 

กลุ ่มผู ้พิการ ดังพระราชด�าริในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

ทีพ่ระราชทานแก่คณะกรรมการมลูนธิอินเุคราะห์คนพกิาร

ในพระราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน วนัศกุร์ที ่22 มนีาคม 2517 

ว ่า “งานช่วยเหลือผู ้พิการน้ีก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง  

เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็น ผู้พิการและอยากช่วย

เหลอืตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถทีจ่ะปฏบิตังิานอะไร

เพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะท�าให้เกิดสิ่งที่

หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะท�าก็

คอืช่วยตนเองได้ เพือ่เขาจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสงัคม” 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 49 ก�าหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
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การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้  

ผู ้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู ้อยู ่ในสภาวะยากล�าบาก  

ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อ

ให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น และพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง 

ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 10 วรรคสอง 

การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสารและ 

การเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล

ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 

ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ในวรรคที่สามยังกล่าว 

ไว้ว่า การศึกษาส�าหรับ คนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่

แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้

บคุคลดงักล่าวมสีทิธไิด้รบัสิง่อ�านวยความสะดวก สือ่บรกิาร

และความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการได้

ด�าเนินการเกี่ยวกับเด็กพิการและได้ประกาศจ�าแนก

ประเภทพิการเป็น 9 ประเภทเพือ่สะดวกในการจดัเข้าเรยีน

และข้อตกลงทีช่ดัเจนว่าคนพกิารใดเหมาะสมทีจ่ะเข้าเรยีน

ในโรงเรียนสอนคนพกิารโดยเฉพาะหรอืเข้าเรยีนร่วมได้ ดงันี้ 

1) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) เด็กที่มีความ

บกพร่องทางการมองเหน็ 3) เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการ

ได้ยิน 4) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  

5) เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 6) เด็กที่มี

ความบกพร่องทางพฤตกิรรมหรอือารมณ์ 7) เดก็ทีม่ปัีญหา

ทางการเรียนรู ้ 8) เด็กออทิสติก 9) เด็กพิการซ�้าซ้อน 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2552) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

หรือ LD คือเด็กสามารถปรับ บ�าบัดให้สามารถเรียนรู้ได้

อย่างใกล้เคียงเด็กปกติได้ ถึงจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม เด็กเหล่า

นี้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ด�ารงชีวิตได้อย่างเด็กปกติใน

สงัคม แต่ทางด้านนกัจติวทิยาและนกัการศกึษาได้มองไปที่

ภาวะที่เด็กมีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซ่ึงมีผลมาจาก

ความผิดปกติของการท�างานของสมองท่ีท�าให้เด็กไม่

สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ท้ังๆ ท่ีเด็กกลุ่มน้ีไม่ได้เป็น

ปัญญาอ่อนไม่ได้มีความพิการ เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

มลีกัษณะความบกพร่อง 3 ด้าน คอื ด้านการอ่าน การเขียน 

และการคิดค�านวณ ซึ่งนักเรียนที่บกพร่องไม่ว่าจะเป็น 

ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านล้วนส่งผลต่อคุณภาพการ

เรยีนรูท้ัง้ส้ิน ความบกพร่องทางการเรยีนรูเ้กดิจากความผดิ

ปกติของกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 

ความเข้าใจ การใช้ภาษา การพูดหรือการเขียน (ผดุง   

อารยะวิญญู 2544)  ประจักษ์  ทองเลิศ (2546)  ได้ศึกษา

ค�ายากส�าหรบัเดก็พเิศษเรยีนร่วมประเภทบกพร่องทางการ

เรยีนรู ้ด้านการเขยีนสะกดค�ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความ

ยากง่ายของค�าพืน้ฐานทีใ่นบทเรยีนกลุม่สาระภาษาไทยช่วง

ช้ันที่ 1 ส�าหรับเด็กเรียนร่วมประเภทบกพร่องทางการ 

เรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดค�าและเพื่อคัดกรองเด็กพิเศษ

เรียนร่วมประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน

สะกดค�าโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 3 สรุปว่าการหาระดับความยากง่ายของ 

ค�าที่เด็กพิเศษเรียนร่วมประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ด้านการเขียนสะกดค�า เด็กนักเรียนไม่สามารถเขียนค�า 

พืน้ฐานทีห่ลกัสตูรก�าหนดให้เรยีนได้ตรงตามระดบัชัน้ แสดง

ว่าวิธีการสอนเขียนสะกดค�าเด็กพิเศษเรียนร่วมประเภท

บกพร่องทางการเรยีนรู ้ทีใ่ช้สอนไม่เหมาะสม และประจกัษ์  

ทองเลิศ (2549) ได้ท�าการศึกษาการสร้างและพัฒนาคู่มือ

ครกูารสร้างแบบฝึกการเขยีนสะกดค�าส�าหรบัเดก็พเิศษเรยีน

ร่วมประเภทบกพร่องทางการเรยีนรู ้ด้านการเขยีนสะกดค�า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปว่าการสอนเขียนสะกดค�า 

ส�าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูจ้ะต้องมกีารฝึกอย่างต่อ

เนื่อง ครูจะต้องสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค�าให้นักเรียน

ฝึกเขยีนค�าโดยให้นกัเรยีนเชือ่มโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่

ประสบการณ์ใหม่ และสามารถเชือ่มโยงปรบัความรูเ้ดมิเข้า

กับความรู้ใหม่จากการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้สรุปปัญหาดังนี้ 1) ครูผู้

สอนขาดความรู ้ความเข้าใจลักษณะนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านต่างๆ 2) ครูผู้สอนไม่สามารถ

ผลิตส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมส�าหรับเด็กบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ได้ 3) ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนร่วมประเภท

บกพร่องทางการเรยีนรู ้ด้านการเขยีนสะกดค�าไม่มแีนวทาง

การสอนเขียนสะกดค�าที่เหมาะสมส�าหรับเด็กบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ 4) ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนร่วมประเภท

บกพร่องทางการเรยีนรู ้ด้านการเขยีนสะกดค�าไม่มแีนวทาง

และรูปแบบการวัดผลประเมินผลการสอนเขียนสะกดค�าที่

เหมาะสมส�าหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู ้และได้ส�ารวจ
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จ�านวนเด็กพิเศษเรียนร่วม 9 ประเภทของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พบว่ามีกลุ่ม

เดก็บกพร่องทางการเรยีนรูจ้�านวนมาก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ

ทีจ่ะพฒันารูปแบบการประเมนิทกัษะการเขยีนของนกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา 

จึงได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมเพื่อพัฒนารูปแบบ

การวดัและประเมนิผลระดบัชัน้เรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ส�าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการประเมนิทกัษะการ

เขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา                                

 2. เพือ่สร้างรปูแบบการประเมนิทกัษะการเขยีน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษา

 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะการ

เขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการประเมิน

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รู้ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ ครูผู ้สอนนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรยีนรูโ้รงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวมสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ  

เขต 3 ตามรายช่ือท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 1) ครผููส้อนนกัเรยีนทีม่คีวาม

บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน

ส�าโรงพลัน จ�านวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และ 

2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถม

ศึกษาโรงเรียนบ้านส�าโรงพลัน จ�านวน 6 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ดงันี ้1) เอกสารประกอบ

รูปแบบการประเมินด้านการเขียน 2) แบบประเมิน

ประสิทธิผลการใช้รูปแบบ

 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ใช้วิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาจากการใช้วิธีประชุมระดมความคิด

เห็นด้านการประเมินทักษะการเขียนเด็กบกพร่องทางการ

เรียนรู้ด้านการเขียนจากครู ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการ

เรียนรวมใช้วิธีการประชุมระดมความคิด

 ขัน้ที ่ 2 สร้างรปูแบบการประเมนิทกัษะการเขียน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาใช้วิธีการประชุมระดมความคิดเห็นจากครู

โรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวม และโรงเรยีนแกนน�าเรยีนร่วม

ที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน

และน�ารูปแบบที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ

ด้านความเหมาะสมความเป็นไปได้โดยใช้ดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) (เสนอ   ภิรมจิตรผ่อง 2545) และประเมิน

องค์ประกอบรูปแบบใช้วิธีการประชุมระดมความคิด

 ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะการ

เขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

โรงเรยีนประถมศกึษาทีเ่รยีนร่วมกบัเดก็ปกตโิดยการทดลอง

ใช้กบัโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวมสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 จ�านวน 2 โรงเรยีน 

ทดลองครัง้ที ่1 โรงเรยีนบ้านหนองเชยีงทนู อ�าเภอปรางค์กู่ 

จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหาข้อบกพร่องของเครื่องมือ ทดลอง

ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านส�าโรงพลัน อ�าเภอไพรบึง จังหวัด

ศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน จ�านวน 6 คน 

โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้เอกสารประกอบรูปแบบ

 ขั้นที่ 4 ศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการประเมิน

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รู้ในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

ประเมินประสิทธิผลด้านความเหมาะสมรูปแบบ ความเป็น

ไปได้ของรูปแบบและประโยชน์ของรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลเป็น

ครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนที่เป็น 

กลุ่มตวัอย่าง ผู้ปกครองนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ผู้บรหิาร

โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ที่เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ
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 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้  

ในโรงเรียนประถมศึกษา 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินประสิทธิผล 

การใช้รูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา 

          

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลู โดยเลอืกใช้สถิตพิืน้ฐาน คอื 

ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา 

 ผลการศึกษาสภาพความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ

ปัญหาด้านการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ในโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนแกนน�าต้นแบบเรียนรวม โดยการประชุมระดม

ความคิดจ�านวน 4 โรงเรียนจากครู ผู้บริหารในปีการศึกษา 

2557 โรงเรียนละ 7 คน รวม 28 คน พบว่าครูผู้สอนยังขาด

ความรู ้ความเข้าใจ ยงัไม่ทราบขัน้ตอน กระบวนการวดัและ

ประเมินผลที่ชัดเจน ครูผู้สอนขาดการวิเคราะห์มาตรฐาน

การเรียนรู้รายมาตรฐาน ส่งผลให้การจัดหน่วยการเรียนรู ้

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการน�าไปใช้ ขาดแนวการ

สอนเขียน ไม่มีรูปแบบหรือแนวทางการวัดและประเมินผล

การสอนด้านการเขียนได้อย่างเหมาะสม เครื่องมือที่ใช้วัด

และประเมินผลไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และมาตรฐาน

การเรยีนรู ้และไม่ครอบคลมุเนือ้หาตามหลกัสตูร ประกอบ

กบัครขูาดความรูค้วามช�านาญในการจดัท�าแผนการจดัการ

ศกึษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program 

: IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individual 

Implement Plan : IIP) และมภีาระงานนอกเหนอืจากการ

สอนมาก การจัดท�าแผนการสอนเฉพาะบุคคลจึงเป็นงานที่

ต้องใช้เวลาในการจัดท�าค่อนข้างมาก การวิเคราะห์ผู้เรียน

เป ็นรายบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบัผูเ้รยีนตามสภาพปัญหาจงึเป็นสิง่ทีต้่องเตรยีม

ค่อนข้างมาก ครสู่วนใหญ่ไม่ได้จบการศกึษาพเิศษท�าให้การ

จดัการสอนขาดหลกัการขาดกลวธิใีนการสอน โรงเรยีนไม่มี

ระบบหรือรูปแบบทีจ่ะใช้ในการช่วยเหลอืนกัเรยีนกลุม่นีโ้ดย

เฉพาะสือ่การเรยีนการสอนยงัไม่เหมาะสมกบัเดก็ทีม่คีวาม

บกพร่องทางการเรียนรู้

 2. ผลการสร้างรูปแบบการประเมินทักษะการ

เขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา

  2.1 น�าผลการศกึษาสภาพปัญหาการประเมนิ

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รู้ ขั้นที่ 1 มาสร้างรูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ของโรงเรยีนแกนน�าการเรยีนรวม โดยครผูู้สอนเดก็บกพร่อง

ทางการเรียนโรงเรียนแกนน�าการเรียนรวม จ�านวน 12 คน 

ด้วยการใช้วิธีการประชุมระดมความคิด พบว่าการสร้าง 

รปูแบบการประเมนิทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รูปแบบประกอบ

ด้วย

   1) รูปแบบการประเมินทักษะการเขียน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศกึษา ซึง่ประกอบด้วยแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ

บคุคล (IEP) แผนการจดัการเรยีนรูเ้ฉพาะบคุคล (IIP) ชดุค�า

พื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และแบบฝึกการเขียนมีการก�าหนดขั้นตอนการวัด

กิจกรรมและประเมินผลระดับชั้นเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูด้้านการเขยีน

และก�าหนดเงื่อนไขการใช้รูปแบบ

   2) คู่มือการใช้เอกสารประกอบรูปแบบ

การประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผลแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการจัดการเรียนรู้

เฉพาะบคุคล (IIP) ก�าหนดการจดักจิกรรมตามแผนการสอน 

แผนการจดัการศึกษาเรยีนรูท้ี ่1-10 แบบบนัทกึคะแนนและ

การตัดสินและเงื่อนไขในการใช้เอกสารประกอบ

   3) เอกสารประกอบรปูแบบการประเมนิ

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รูใ้นโรงเรยีนประถมศึกษา ซึง่ประกอบด้วยแบบฝึกการเขยีน

จ�านวน 10 แบบฝึก มีขั้นตอนการฝึกเขียนแต่ละแบบฝึก  

8 ขั้นตอน ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อน�าผลของ

คะแนนใช้ประกอบในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

  2.2 ผลการพฒันารปูแบบการประเมนิทกัษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน
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โรงเรียนประถมศึกษา โดยตรวจสอบด้านความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน

ทักษะการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา โดยการหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of  Congruence : IOC) 

ของผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน พบว่าการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาผลการพิจารณาอยู่

ในระดับใช้ได้ 

  2.3 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการ

ประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษา โดยตรวจสอบความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบด้วย

การการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญจ�านวน  

5 คน พบว่า การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการประเมิน

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รู้ในโรงเรียนประถมศึกษาผลการพิจารณาอยู่ในระดับใช้ได้ 

 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา รายละเอียดตามล�าดับดังนี้

  3.1 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะ 

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรยีนประถมศกึษา ครัง้ที ่1 เพือ่หาข้อบกพร่องของเครือ่ง

มือกับโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จ�านวน 1 โรงเรียนคือ 

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน ในวันท่ี 23-30 พฤศจิกายน 

2558 โดยทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา จ�านวน  

3 คน ครูแกนน�าต้นแบบเรียนรวม จ�านวน 1 คน และ 

ผู้บริหารโรงเรียน จ�านวน 1 คน พบว่า นักเรียนสามารถ 

ท�าคะแนนจากเอกสารประกอบรูปแบบการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาทุกด้าน โดยเฉลี่ยร้อยละ 86.17 ได้

ปรับปรุงเอกสารประกอบรูปแบบเน่ืองจากตัวหนังสือเล็ก 

ในบางแบบฝึกหัดช่องเติมตัวอักษรในแบบฝึกหัดที่ 6  

มขีนาดเลก็ นกัเรยีนบางคนอาจมปัีญหาทางสายตาจงึท�าให้

มีปัญหาในการดูตัวอักษรและต้องให้เวลาในการท�าแบบ

ฝึกหัดจนกว่านักเรียนจะท�าเสร็จหรือน�าไปให้ผู้ปกครอง 

ช่วยในการฝึกเขียน

  3.2 ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการ

ประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ในโรงเรียนประถมศึกษาโดยครูโรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรวม จ�านวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน 

จ�านวน 1 คน พบว่าระดับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และประโยชน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  3.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมิน

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่างเป็น

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนที่มี

ระดับเชาว์ปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ�้าซ้อน ในโรงเรียน

บ้านส�าโรงพลัน เป็นนกัเรยีนช้ันประถมศึกษา จ�านวน 6 คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึง 

11 มีนาคม 2559 พบว่า นักเรียนสามารถท�าคะแนนจาก

เอกสารประกอบรูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของ

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนประถม

ศึกษา ทุกด้านโดยเฉลี่ยร้อยละ 88.00 

 4. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ

ประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้ในโรงเรียนประถมศึกษาผู ้วิจัยได้ศึกษา

ประสิทธิผลรูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของ

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนประถม

ศึกษาจากครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรวมและศึกษานิเทศก์ จ�านวน 14 คน  

พบว่าด้านความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก ( =4.45)  

ด้านความเป็นไปได้อยู ่ในระดับมาก ( =4.37) และ 

ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( =4.36)

สรุปผลการวิจัย

 1. การศึกษาสภาพปัญหาการประเมินทักษะ 

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 

ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าครูผู ้สอนยังขาดความรู้  

ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการสอนเขียน การวัดและ

ประเมินผลทักษะการเขียน ไม่มีรูปแบบแนวทางการ

ประเมินทักษะการเขียน ไม่มีรูปแบบการสอนเขียนที่ 

เหมาะสม เครื่ องมือการประเมินทักษะการเขียน 

ไม ่ เหมาะสมไม ่มีความรู ้ความเข ้าใจการจัดท�าแผน 

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการจัดการเรียนรู้

เฉพาะบุคคล (IIP) 

 2. การสร้างรปูแบบการประเมนิทกัษะการเขยีน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการประเมินทักษะการเขียน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
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บุคคล (IEP) แผนการจัดการเรียนรู ้เฉพาะบุคคล (IIP)  

ชุดค� า พ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และแบบฝึกการเขียนที่ก�าหนดการ 

จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลมีเกณฑ์การให้คะแนน 

จ�านวน 10 แบบฝึก แต่ละแบบฝึกมี 8 ข้ันตอนในการ 

ฝึกทักษะการเขียน

 3. การทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะการ

เขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 นักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ท�าคะแนน

จากแบบฝึก ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.17 ได้ปรับปรุงตัว

หนังสือที่เล็กในบางแบบฝึกช่องเดิมอักษรมีขนาดเล็ก 

เพราะนักเรียนบางคนอาจมีปัญหาทางสายตา การทดลอง

ครั้งที่ 2 พบว่า นักเรียนท�าแบบฝึกได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

88.00 ซึ่งสามารถน�าผลคะแนนไปประกอบการตัดสินผล

การเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้

 4. การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการประเมิน

ทกัษะการเขยีนของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีน

รู ้ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ด้านความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 1) ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจ

จุดมุ่งหมายและการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 2) ครูไม่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 3) ครูไม่ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ กระทรวง

ศึกษาธิการ (2552) ได้สรุปรูปแบบการประเมินระดับ 

ชั้นเรียนว่าเน้นการประเมินตามสภาพจริงให้มีความรู ้  

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้มุ่งเน้นการประเมิน 

3 ระยะ คือ ประเมินก่อนเรียน เพื่อวิเคราะห์ความพร้อม

และพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนทักษะพื้นฐานของเนื้อหา

ที่จะเรียนของผู้เรียนแต่ละคนน�าไปเป็นข้อมูลวางแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินระหว่างเรียน  

มุง่พัฒนาตามสภาพจรงิเพือ่ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รยีน

ให้สอดคล้องเป็นไปตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ 

        2. ผลการสร้างรูปแบบการประเมินทักษะการ

เขียนของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา ได้รูปแบบที่สร้างมี 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการประเมินทักษะการเขียน 

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ขั้นที่ 2 สร้างรูปแบบการประเมินทักษะ 

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรยีนประถมศกึษา ขัน้ที ่3 ทดลองใช้รปูแบบการประเมนิ

ทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ 

เรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ขั้นที่ 4 ศึกษาประสิทธิผล

รูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ได้

เอกสารประกอบรูปแบบ ประกอบด้วย1) เอกสารรูปแบบ 

2) คูม่อืการใช้เอกสารประกอบรปูแบบ 3) เอกสารประกอบ

รูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สามารถน�าไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ได ้  

ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของบุญยิ่ง สายเมฆ (2553)  

ที่ ศึกษารูปแบบการด�าเนินการจัดการเรียนร ่วมที่มี

ประสิทธผิลส�าหรบันกัเรยีนทีม่ปัีญหาในการเรยีนรูใ้นสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด

อุบลราชธานี ได้สรุปการพัฒนารูปแบบไว้ว่าเป็นวิธีการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาภารกิจที่ได้ด�าเนินการมาแล้วอย่างม ี

ขั้นตอนการวิจัยสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 

รูปแบบได้ คือ มีการศึกษาสภาพและปัญหาในการด�าเนิน

การ เพื่อให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการมีสภาพเป็นอย่างไร  

มีปัญหาในเรื่องใดบ้าง ส่วนการสร้างรูปแบบ ได้จากการน�า

เอาข้อมูลจากหลายแหล่งมาสังเคราะห์รูปแบบตามกรอบ

แนวคดิ เมือ่ได้รปูแบบแล้วขัน้ต่อไปน�ารปูแบบไปทดลองใช้ 

และขั้นสุดท้าย คือการประเมินรูปแบบด้วยวิธีการท่ี 

เหมาะสมกับงานวิจัย

 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมินทักษะ

การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ใน

โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยจากการทดลองใช้คู่มือ

การใช้เอกสารประกอบรปูแบบการประเมนิทกัษะการเขยีน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาและการใช้เอกสารประกอบรูปแบบการ

ประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยนักเรียนได้ 

ฝึกการเขียนจากเอกสารประกอบรูปแบบ ผลการทดลอง

การใช้เอกสารประกอบรูปแบบพบว่านักเรียนสามารถท�า

แบบฝึก 10 แบบฝึกได้คะแนนเฉล่ีย 88 คะแนน คิดเป็น 
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ร้อยละ 88.00 สรปุได้ว่า การสอนเขยีนส�าหรบัเดก็บกพร่อง

ทางการเรียนรู้จะต้องมีการฝึก และให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งในรูปค�า ประโยค หรือการเขียน

ข้อความ มขีัน้ตอนการฝึกตามเอกสารประกอบรปูแบบ ดงันี้  

1) ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ของสระ พยัญชนะ โดย

ก�าหนดสัญลักษณ์ของรูป สัตว์ สิ่งของ 2) ให้นักเรียน 

ประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์จนสามารถผันเป็นค�าได้ 

3) ให้นักเรียนฝึกเขียนค�าอ่านของค�า 4) ให้นักเรียนรู ้

ความหมายของค�า 5) ให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากค�า  

6) ให้นักเรียนฝึกเขียนเรื่องหรือข้อความจากค�าท่ีก�าหนด 

ให ้สอดคล ้องกับวิธีการสอนเขียนสะกดค�าของผดุง  

อารยะวิญญู (2546) และศูนย์แนะแนวการศึกษาและ 

อาชีพ กรมวิชาการได้เสนอแนะวิธีการสอนเขียนเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการเรยีนรูต้ามลกัษณะความบกพร่องคอื 

ด้านการเขียนตัวอักษร ด้านการเขียนสะกดค�า และด้าน 

การเขียนเรียงความ

 4. ผลการศกึษาประสทิธผิลรปูแบบการประเมนิ

ทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร ่องทาง 

การเรียนรู ้ในโรงเรียนประถมศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล 

องค์ประกอบของรูปแบบจากการประเมินประสิทธิผล  

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ

โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบอยู่

ในระดับมาก ความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก

และประโยชน์ของรูปแบบอยู ่ในระดับมาก ซึ่งรูปแบบ 

การวดัและประเมนิผลระดบัชัน้เรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ด ้านการเขียน  

มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน คอื 1) ช่วยให้นกัเรยีนประเมนิตนเอง

และทราบว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจ และจะแก้ไข 

จุดบกพร่องอย่างไร 2) สร้างแรงจูงใจนักเรียนในการเรียนรู้ 

และน�าผลการวัดผลและประเมินผลมาประกอบในการ

ตัดสินใจ เลือกแนวทางในการศึกษา 3) ท�าให้นักเรียน 

ทราบวตัถปุระสงค์ของการเรยีนการสอน ในแต่ละครัง้ท�าให้

เกิดความคิดรวบยอดในการเรียนการสอน มีประโยชน์ต่อ

ครูผู้สอน ดังนี้ 1) ช่วยให้น�าผลการวัดผลและประเมินผล 

มาใช้ในการพัฒนานักเรียนรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม  

2) ช่วยให้ครูสามารถคัดกรองนักเรียนและส่งเสริมให้

นักเรียนพัฒนาตนเองได้ 3) ช่วยเป็นข้อมูลส�าหรับฝ่าย

แนะแนว ฝ่ายบริหาร ในการวางแผนพัฒนานักเรียนมี

ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง คือ 1) ช่วยให้ผู้ปกครอง ตรวจสอบ

ผลการเรียนของนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้  

2) ช่วยในการตัดสินใจของผู ้ปกครองในการสนับสนุน 

การศึกษาต่อของนกัเรยีน 3) ช่วยสะท้อนผลการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนส�าหรับครูผู้สอน ผู้บริหารสอดคล้องกับ

แขก  บุญมาทัน (2556) และ Mehrens and Lehmann 

(1973) ซึ่งได้สรุปประโยชน์ของการหาประสิทธิภาพของ 

รูปแบบต่อการวัดและประเมินผล ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อ 

ครูคือช่วยให้ทราบพฤติกรรมของนักเรียน ปรับปรุง

กระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพประกอบการตัดสินใจ

ของครู 2) ประโยชน์ต่อนักเรียนคือช่วยกระตุ้นเป็นข้อมูล

ย ้อนกลับให ้การเรียน ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ  

3) ประโยชน์ต่อการแนะแนวในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน

และครู 4) ประโยชน์ต่อการบริหารเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 5) ช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนและเข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น 

6) น�าผลการเรยีนไปประกอบการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิกบั

นกัเรยีน ช่วยให้ฝ่ายแนะแนวแนะน�าการเรยีนหรอืแนะแนว

อาชีพได้ถูกต้อง 7) ช่วยให้ฝ่ายแนะแนวเสนอแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนต่อผู้บริหารช่วยในการ

วางแผนการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนให้ถูก

ต้องยิ่งขึ้น 8) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท�างาน 

หรือการศึกษาต่อของบุตรหลาน

ข้อเสนอแนะ

 1. รูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของ

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้ในโรงเรยีนประถม

ศกึษาสามารถน�าไปใช้กบันกัเรยีนกลุม่เดก็บกพร่องทางการ

เรยีนรูด้้านการเขยีนได้อย่างเป็นรปูธรรม ครคูวรน�ารปูแบบ

ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหา การสอนตามบริบทของแต่ละ

โรงเรยีนเพือ่พฒันานกัเรยีนให้มคีวามสามารถด้านการเขียน

ที่ดีขึ้น 

 2. การน�ารูปแบบการประเมินทักษะการเขียน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียน

ประถมศึกษา ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์และ 

ต้องจริงจังและจริงใจต่อการพัฒนานักเรียน เพราะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการวัดผลและประเมินผลระดับ 

ชั้นเรียนให้ประสบความส�าเร็จได้ 

 3. ควรน�ารูปแบบการประเมินทักษะการเขียน

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการศึกษากรณีการคัดกรองแล้วพบว่า นักเรียนที่มี 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนจะต้องจัดท�า 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ แผนการ

จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP)
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 4. สามารถน�าผลการฝึกทักษะการเขียนจาก

เอกสารประกอบรปูแบบไปตดัสนิผลการเรยีนตามแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้

 5. ผูป้กครองสามารถน�าเอกสารประกอบรปูแบบ

ไปใช้ในการสอนเสริมให้กับนักเรียนในปกครองด้วยตัวเอง

ได้

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาวจิยัรปูแบบการด�าเนนิการประเมนิ

ทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการอ่าน ด้านการคิดค�านวณ 

ด้านปัญหาที่เกิดจากการบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 2. ควรศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการวดัและ

ประเมินผลในเชิงลึกอันจะน�าไปสู่รูปแบบที่ดีที่สุด สามารถ

ให้ผูบ้รหิาร ครผููส้อน โรงเรียนได้น�าไปปรบัใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

ทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร ่องทาง 

การเรียนรู้
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