
การใช้ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพือ่ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 

ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงช้ันที่ 1 

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

          เกศกนก แก่นนาค า* 

                                                                                                           ธงชยั สมบูรณ์** 

                                   

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ือง การใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสมเพ่ือส่งเสริมทกัษะ

ภาษาไทยของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาแบบเชิงทดลอง 

(Experimental Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรม 

การสอนสระประสมเพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย ประชากรคือ เดก็ท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ระดบัช่วงชั้นท่ี 1ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน 

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ช่วงชั้นท่ี 1 โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม ใบความรู้

เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม แบบฝึกกิจกรรมเร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม  

 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา เอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

** รองศาสตราจารย ์ดร. ประจ าวิชาพื้นฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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แบบทดสอบเร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม และแบบบนัทึกผลการทดสอบ

ความสามารถในการเรียนค าท่ีประสมดว้ยสระประสมของนกัเรียนก่อนและหลงัการ

เรียน ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยประมวลผลหาค่าทางสถิติดว้ยค่า

ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศึกษาพบว่า การใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสม เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสามารถในการเรียนค า

ท่ีประสมดว้ยสระประสมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.78 

 

ผลการศึกษาพบว่า 

 การใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสม เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทยของเดก็ท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสามารถในการเรียนค าท่ีประสมดว้ยสระ

ประสมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.78 

 

บทน า 

   ส าหรับประเทศไทยกลุ่มคนพิการถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีควรให้ความส าคญั

กลุ่มหน่ึงของประเทศ แต่ในอดีตท่ีผา่นมา คนพิการไดรั้บการพฒันาทกัษะต่างๆ นอ้ย  

ทั้งท่ีจริงนั้นมีอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: CRPD) ท่ีว่าดว้ยหลกัประกนัในสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

ต่อคนพิการ อยา่งเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป ซ่ึงส าหรับประเทศไทย อนุสญัญาว่าดว้ย

สิทธิคนพิการน้ีมีสาระหลกั คือ เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนให้สงัคมตระหนกัถึงความส าคญั
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ของการคุม้ครอง และส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดยเนน้ท่ีการขจดัอปุสรรคจาก

ภายนอก และการแกไ้ขความเสียเปรียบทางสงัคมของคนพิการ การเขา้ถึงสิทธิของ 

ผูพิ้การ อาทิเช่น สิทธิในการอาศยัอยูใ่นชุมชน สิทธิดา้นสุขภาพ สิทธิดา้นการท างาน 

รวมถึงสิทธิทางการศึกษา (ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2560, หนา้ 1) 

 จากการส ารวจในส่วนของการศึกษาของคนพิการกลบัพบว่า คนพิการท่ีไม่ไดรั้บ

การศึกษามีจ านวนถึง 657,194 คนจากคนพิการท่ีออกบตัรประจ าตวัผูพิ้การทั้งหมด  

คิดเป็นร้อยละ 41.96 โดยแบง่เป็นอายไุม่ถึงเกณฑท่ี์จะเรียน จ านวน 4,431  

คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของคนพิการท่ีไม่ไดก้ารศึกษา และอายถึุงเกณฑแ์ต่ไม่ไดรั้บ

การศึกษาจ านวน 652,763 คิดเป็นร้อยละ 99.33 ส่วนคนพิการไดรั้บการศึกษา  

มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดจ านวน 738,756 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 

รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 103,077 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 (กรมส่งเสริม

และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559, หนา้ 6) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนพิการยงัเขา้ไม่ถึง

สิทธิการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ สิทธิทางการศึกษา ในส่วนผลการส ารวจเชิงคุณภาพของ

สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ พบว่า ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมคือ  

ขาดบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ ขาดแคลนงบประมาณ ขาดองคค์วามรู้สอนเดก็ท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ ไม่มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน 

  ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 ในมาตร 24 วรรค 1 ท่ีระบุว่า “การ

จดัการศึกษา ให้สถานศึกษาและหน่วยงานจดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั

ความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล”  

ดงันั้นเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการจดัการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะส าหรับผูมี้ความตอ้งการพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษา

ส าหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษาตามอธัยาศยัสามารถน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไปปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม กบัสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 



4 
 

โดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด คือ เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองได ้ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและพฒันาการทางสมองเนน้ให้ความส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม เกิดเคร่ืองมือ

ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ือการ

เรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่าย

การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน การเลือกใชส่ื้อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบั

พฒันาการ และลีลาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน การจดัหาส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียน

และผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากส่ือ

ต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 22) 

 ชุดกิจกรรม ถือว่าเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง 

สามารถน าส่ือต่างๆ มาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ไดดี้ และประกอบดว้ยกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีประยกุต ์จากทฤษฎี เทคนิคหรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  

มีลกัษณะโดดเด่นแปลกใหม่ เป็นการเฉพาะของแต่ละชุดกิจกรรม นอกจากจะใชส้อน

ไดต้รงตามเน้ือหาวิชา และจุดประสงคข์องหลกัสูตร แลว้ยงัจะสามารถช่วยพฒันา

ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว  และยงัช่วย

แกปั้ญหาในการเรียนการสอนอนัเน่ืองมาจากผูส้อนและความสามารถของผูเ้รียน 

แต่ละคน และยงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  

(ทศันวรรณ รามณรงค,์ 2557, หนา้ 1)   

 และเพ่ือให้การจดักระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อความตอ้งการตาม

ความบกพร่อง ซ่ึงการใชส่ื้อการเรียนรู้เขา้มาเป็นตวัช่วยจะท าให้การเรียนการสอน

น่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งสามารถส่งเสริม 
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และส่ือสารให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดงันั้นการใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสมเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะภาษาไทย ส าหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 จึงมี

แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้และระดบัพฒันาการของ

ผูเ้รียนให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงการใชส่ื้อการสอนวิชาภาษาไทยตอ้งค านึงถึงหลกับรูณาการ ส่ือท่ี

จะช่วยให้นกัเรียนไดมี้พฒันาการทางการใชภ้าษาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะ

การพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน ดงันั้นส่ือการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย

เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนิทาน บทกลอน บทเพลง เกม แบบฝึกหดั เพราะจะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในการจดัการเรียนการสอนส าหรับเดก็ท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ (ชยัอนนัทร์ นวลสุวรรณ์, 2552, หนา้ 7) 

 ซ่ึงผูวิ้จยัเนน้การศึกษาในเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการ

ท่ีมีความผิดปกติทางสมองในกระบวนการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้การอ่าน  

การเขียน การสะกดค า หรือการคิดค านวณ ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นรวมกนั  

ท าให้เดก็ไม่ประสบความส าเร็จทางการเรียนโดยเฉพาะทกัษะทางภาษาไทย เช่น  

การอ่านขา้มค าหรือประโยคขอ้ความท่ีจะอ่าน การสบัสนในตวัอกัษร การอ่านและ 

เขียนค าไม่ได ้เป็นตน้ (อรนุช ลิมตศิริ, 2559, หนา้ 87) ดว้ยเหตุน้ีการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัสภาพความบกพร่องของเดก็ จึงนบัเป็นอีกทางหน่ึงในการช่วยเหลือ 

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น

กลุ่มน้ีจึงเป็นประชากรท่ีน่าสนใจในการศึกษา เพ่ือศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการสอน

สระประสมเพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทยของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสมเพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย 

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก

(ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดบัช่วงชั้นท่ี 1  

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 คน 

 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม 

  3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาไทยของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบแนวทางในการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทยไปใชใ้น

กิจกรรมส าหรับเดก็ได ้

 2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงกิจกรรมการเรียน 

การสอนต่อไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่   

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม 

     2. ใบความรู้ เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม 

3. แบบฝึกกิจกรรม เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม  

4. แบบทดสอบ เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั

ความสามารถในการเรียนค าท่ีประสมดว้ยสระประสมของนกัเรียนก่อนและหลงั 

การเรียน 

5. แบบบนัทึกผลการทดสอบความสามารถในการเรียนค าท่ีประสมดว้ยสระ

ประสมของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียน 

 

วธีิด าเนินการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูศึ้กษา

ด าเนินเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบง่เป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.ขั้นก่อนการด าเนินการทดลอง ประเมินความสามารถในการเรียนค าท่ีประสม

ดว้ยสระประสม ก่อนการทดลอง (Per-Test) โดยแบบทดสอบ เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระ

ประสม และบนัทึกผลลงในแบบบนัทึกผลการทดสอบ  

2. ขั้นด าเนินการสอน โดยชุดกิจกรรมการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยใชใ้บความรู้และแบบฝึกกิจกรรม ใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรม  

2 สปัดาห์ ระหว่างวนัท่ี 17 – 28 กนัยายน 2561  สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที 
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3.ขั้นหลงัการทดสอบ ประเมินความสามารถในการเรียนค าท่ีประสมดว้ยสระ

ประสม ก่อนการทดลอง (Post-Test) โดยแบบทดสอบ เร่ืองค าท่ีประสมดว้ยสระประสม 

และบนัทึกผลลงในแบบบนัทึกผลการทดสอบ 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสม เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย

ของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่า  

การใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสมเพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย ความสามารถใน

การเรียนค าท่ีประสมดว้ยสระประสมก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมการสอนสระประสม

เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทยของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความแตกต่างกนั 

โดยหลงัการทดลองเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการเรียนค าท่ี

ประสมดว้ยสระประสมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.78 

 

สรุปและอภปิรายผล 

 จากการศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมการสอนสระประสม เพ่ือส่งเสริมทกัษะ

ภาษาไทยของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นท่ี 1 โรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการ

สอนสระประสมเพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย นกัเรียนมีความสามารถในการเรียน

เพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นว่า ส่ือการสอนดว้ยชุดกิจกรรมเป็นส่ือการเรียนรู้อีกประเภทหน่ึงท่ี

ช่วยส่งเสริมทกัษะทางภาษาไทยของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั 

วรรณี คภะสุวรรณ (2556) ไดศึ้กษา การศึกษาความสามารถในการอ่านค าท่ีประสมดว้ย

สระเด่ียวของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกการอ่านค า พบว่า 
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นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการอ่านค าท่ีประสมดว้ยสระ

เด่ียวก่อนและหลงัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกการอ่านค า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั ศศิธร ธญัญเจริญ (2552: หนา้ 66) ไดศึ้กษา การสอน

อ่านเป็นค าโดยใชภ้าพประกอบเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอ่านค าประสมสระเด่ียว

ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้พบว่า หลงัการสอนอ่านเป็นค าโดยใชภ้าพประกอบ 

นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่านค าประสมสระเด่ียวสูงกว่า

ก่อนสอน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาดา พุ่มศรีอินทร์ (2556) ไดศึ้กษา การพฒันา

ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดว้ยการ

ใชชุ้ดฝึกการเขียนสะกดค าตามหลกัการเช่ือมโยงค าพอ้งเสียง ไดผ้ลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเขียนสะกดค าท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่ กน ท่ีเขียนไม่ตรงตาม

มาตราของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกการเขียน

สะกดค าตามหลกัการเช่ือมโยงค าพอ้งเสียง สรุปไดว้่า ความสามารถในการเขียนสะกด

ค าท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กนท่ีเขียนไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ หลงัไดรั้บการสอนเขียนจากชุดฝึกการเขียนสะกดค าตามหลกัการ

เช่ือมโยงค าพอ้งเสียง สูงข้ึนกว่าก่อนไดรั้บการสอนเขียนสะกดค า   

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. ครูควรสร้างส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

จูงใจให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ 

 2. ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาควรง่าย และนกัเรียนสามารถน าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจดัท าส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน  

เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนภาษาไทยของเดก็ท่ีบกพร่องทางการเรียนให้มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีต่างออกไป โดยศึกษา 

ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทยกบัเดก็ท่ีบกพร่องทาง 

ดา้นสติปัญญา 

 2. พฒันาชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพ่ือส่งเสริมทกัษะภาษาไทย ให้

หลากหลายลกัษณะ เพ่ือให้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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