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        The purpose of this research were  (1)  to construct the exercises of cluster skill for  
foreigners. (2) to develop reading cluster skill for  foreigners. 
        The example student group is from Prathomsuksa 3, academic year 2007     from 
Thai – Chinese International School about ten students. We have selected by teacher 
screening  and there are 10 deficient students.  
        The methods of Educational Research is an experimental research by have given 
pretest an then post-test after students were given by reading skill exercises of cluster 
pronunciation for foreigners. The record to analyze is from the dependent T-Test . 
 
The results of this study revealed that 
        1.  The reading skill exercises of cluster pronunciation for foreigners to be efficient 
about 54.55 – 86.77. It’s mean this exercise has been efficiency. Students can pronounce 
correctly. 
        2.  The results of the research work after using the practice (n) cluster skill’ the 
students can pronounce better which the record .01 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัตนนี้จะเห็นไดวาคนทุกชาติทุกภาษาสามารถติดตอกันไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว ประเทศตางๆ ใหความสนใจและศึกษาคนควาที่จะเรียนรูภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษามีความเกีย่วของและมีประโยชนกับตนเองมากที่สุด ทั้งน้ีเพราะภาษาเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา และวัฒนธรรมภาษาไทยก็เปนภาษาหนึ่งที่สถาบันในตางประเทศใหความสนใจ  หลาย
ประเทศไดเปดหลักสูตรการสอนภาษาไทยขึ้นรวมแลวมีประมาณประมาณ    144   สถาบัน  
(ทบวง มหาวทิยาลัย   2544 :1) สําหรับในประเทศไทยนั้น ปจจุบนัพบวามีชาวตางชาติไดเขามา
ติดตอและพักอาศัยอยูในประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งแตละกลุมเขามามจุีดมุงหมายแตกตางกัน
ออกไป อาทิเชนเขามาทองเที่ยว เพ่ือทําธุรกิจการคา เพ่ือศึกษาตอ และเขามาตั้งถิ่นฐานพักอาศัย
อยูเปนครอบครัว ซึ่งบุคคลเหลานี้มีความจําเปนตองใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารกับคนไทย 
โดยเฉพาะกลุมที่มาสรางครอบครัวอยูในประเทศไทยนัน้นอกจากตนเองตองใชภาษาไทยในการ
ติดตอสื่อสารการทํางานในชีวติประจําวันกับคนไทยแลวยังไดสงบตุรหลานเขาศกึษาตอในโรงเรยีน
นานาชาติที่มีหลักสตูรการเรียนการสอนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการอยูดวย ซึ่งพบวาปญหา
สําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูภาษาไทยคือการอานออกเสียงอักขระในภาษาไทยโดยเฉพาะการออก
เสียงควบกล้ําไมถูกตองนั้น  เปนจํานวนมาก 

ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศกําลังเปนที่นิยมและ
แพรหลายมาก ทั้งในสถาบนัการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน พบวาผูที่ทําหนาที่สอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาตางประเทศ  อาศัยความรูภาษาไทยและประสบการณเฉพาะบุคคล นําไปประยุกตใน
การสอนภาษาไทยใหแกชาวตางชาติ ประสบผลสําเร็จบาง ไมประสบผลสําเร็จบางจากประสบการณ
ของผูวิจัยปฏบิัติหนาที่สอนภาษาไทย นกัเรียนไทยระดับมัธยมศึกษามาเปนเวลาเกือบ 30 ป ในการ
เรียนการสอนภาษาไทยนั้น เด็กนักเรียนไทย ซึ่งมีภาษาไทยเปนภาษาของ    ตนเองก็มีปญหาเรื่อง
การใชภาษาไทยไมถูกตองเรื่องการอานออกเสียงปญหาที่เกิดขึ้นก็คอืถาพูดออกเสียงผิดความหมาย
ก็จะผิดไปได    โดยเฉพาะการออกเสียง  ร, ล และคาํควบกล้ํา ร ล ว    อาทิเชน   “รัก”  ออก
เสียงเปน  “ลัก”   “รีบ”   ออกเสียงเปน   “ลีบ”   ปราบปราม   ออกเสียงเปน   ปลาบปลาม หรือ 
ปาบปาม     เปลี่ยนแปลง    ออกเสียงเปน   เปยนแปง   เกรงกลัว  ออกเสียงเปน  เกงกัว  สําหรับ
นักเรียนชาวตางชาติก็เชนเดียวกัน  การอานออกเสียงควบกล้ําเปนเร่ืองยาก และเปนปญหาในการ
เรียนภาษาไทย  เพราะถาออกเสียงควบกล้ําไมชัดเจน ไมถูกตอง ก็จะทําใหสือ่สารไมเขาใจหรือ
เขาใจผิดพลาดได  และจากที่ผูวิจัยไดสาํรวจพบวายังไมมีตําราหรือแบบฝกการออกเสียงควบกล้ําให
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ผูเรียนที่เปนชาวตางชาติสําหรับใชฝกทักษะดังกลาวและจากการสัมภาษณนางประภัสสร เกตุจันทร 
อายุ   34   ป   ปฏิบัติหนาที่เปนครูสอนภาษาไทย   โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน   อ.  บางพลี  
จ.สมุทรปราการ กลาววา  “นักเรียนตางชาติเชื้อสายจีน ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน มีปญหาเรื่องการอานออกเสียงควบกล้ําเปนสวนมาก  เพราะใน
ภาษาจีนไมมีหนวยเสียง  “ร”   และไมมีเสียงควบกล้ํา  “ร”     โดยเฉพาะเสียงควบกล้ํา กร ตร ปล 
และ พร พบวานักเรียนออกเสียง “ร”   ไมรัวลิ้น  รัวลิ้นไมเปนจึงเปนเหตุใหออกเสียงคําควบกล้ํา
ไมได  ดังที่ ศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน (2547 : 30) กลาว
วาปญหาที่พบการออกเสียง “ร” และคําควบกล้ําไมถกูตอง ไมชัดเจน เพราะผูออกเสียง รัวลิน้ไม
เปน วางลิ้นไมถูกที่ขณะทีเ่ปลงเสียง “ร” ความแรงของลมในชองปากไมเพียงพอที่จะทําใหปลายลิ้น
สะบัดรัวหรือพลิ้ว จึงทําใหออกเสียงไมแตกตางจากเสยีง “ล” และนอกจากนี้บางคนรัวลิ้นมากเกินไป
จนไมเปนธรรมชาติ หรือออกเสียง “ร” เหมือนตัว “r”  ในภาษาอังกฤษ โดยเวลาออกเสียง หอปาก
กอนแลวรัวริน้ตาม เชน  รัก ออกเสียงเปน  ว   รัก   โรง  ออกเสียงเปน ว  โรง  เปนตน 
 ดวยเหตุผลดงักลาวนี้  ผูวจัิยจึงมีแนวคิดที่จะสรางแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา
สําหรับชาวตางชาติขึ้นเพื่อใหชาวตางชาติใชเปนแบบฝกพัฒนาทักษะการออกเสยีงภาษาไทย  ให
ถูกตองชัดเจน  มีประสิทธภิาพ โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ
ไทย-จีน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่มีความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํา หรือออกเสียง
ไดไมถูกตอง ไมชัดเจน ไดใชเปนแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะในการออกเสียงควบกล้ําใหถกูตอง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 1. เพ่ือสรางแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ  
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําของชาวตางชาตใิหถูกตองชัดเจน 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 ผลจากการทดลองศึกษาครั้งน้ีทําใหไดแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา
สําหรับชาวตางชาติ ซึ่งครูผูสอนสามารถนําไปใชสอนหรือใหนักเรียนใชเปนแบบฝกเพื่อพัฒนา
ทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําใหถูกตองชัดเจน และเพื่อแกไขปญหาขอบกพรองในการอานออก
เสียงควบกล้ําของผูเรียนชาวตางชาต ิ
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดังนี้ 
 1.  กลุมประชากร และกลุมตวัอยาง 
 -   ประชากร คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนภาษาไทยโรงเรียนนานาชาติไทย-
จีน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
 -   กลุมตวัอยาง 
               กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนชาวตางชาติเชื้อสายจีน  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนภาษาไทย โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน โดยครูผูสอนคดัเลือกจาก
นักเรียนที่มีความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้าํ  จํานวน 10 คน 

2.  ตัวแปรในการศึกษา 
                -   ตวัแปรตน  ไดแก  การใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสาํหรับชาวตางชาต ิ
               -   ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงควบกล้ําของนักเรยีนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน หลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาคนควา 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาทดลอง 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 คาบ  คาบละ 45 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 16 คาบ 
 4.  เน้ือหาในการทําแบบฝก 
 เสียงควบกล้ําที่นํามาใชสรางแบบฝกมีทั้งหมด 15 เสียง  ไดแก คําควบกล้ํา กร,กล, กว, 
ขว, คว, ขร, ขล, คร, คล, ตร, ปร, ปล, พร, พล, ผล 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 แบบฝก   หมายถึง    แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ

ที่ผูวิจัยสรางขึน้โดยเรียงลําดับเนื้อหาในการฝก  จํานวน 9 ชุด   
 นักเรียน  หมายถึง   นักเรียนชาวจีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนานาชาติไทย - จีน 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 แบบทดสอบ  หมายถึง  แบบทดสอบการออกเสียงควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใชในการ
ทดสอบกอนและหลังฝก 
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วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย   ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการอานออกเสียง  การอานออกเสียงควบกล้ํา 
และการสรางแบบฝก 

2. กําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
3. เก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 รวบรวมคําที่มีเสียงควบกล้ําจากแบบเรียนและแบบฝกเสริมทักษะการอานและการเขียน
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา เลม 3  ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต ิ

3.2 รวบรวมคําทีมี่เสียงควบกล้าํจากการพูดสื่อสารชีวิตประจําวันแลวนํามาพิจารณา
คัดเลือกคําใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน 

3.3 นําขอมูลมาสรางแบบฝก 
4. สรางเครื่องมือเพ่ือใชเปนแบบฝกและแบบทดสอบกอนและหลังฝก จํานวน 9 ชุดดังนี้ 

  แบบฝกชุดที่ 1  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “กร  กล” 
แบบฝกชุดที่ 2  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “กว” 

  แบบฝกชุดที่ 3  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขว” 
  แบบฝกชุดที่ 4  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว” 
  แบบฝกชุดที่ 5  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล” 
  แบบฝกชุดที่ 6  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล” 
  แบบฝกชุดที่ 7  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร” 
  แบบฝกชุดที่ 8  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล” 
  แบบฝกชุดที่ 9  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร  พล  ผล”  

5. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
6. ทดลองใชเครือ่งมือกับกลุมทดลองกอนนํามาใชกับกลุมตัวอยาง 
7. นําผลที่ไดจากการทดลองมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือ 
8. ทดลองใชเครือ่งมือกับกลุมตัวอยาง 
9. นําผลจากการทดสอบกอนฝกและหลังฝกของนักเรียนกลุมตัวอยางไปวิเคราะหหาคา

ประสิทธิภาพของแบบฝกโดยเปรียบเทียบคา E     E  และพัฒนาทักษะการอานออก
เสียงควบกล้ําของกลุมตัวอยาง  โดยใช  t-test  จากสูตร (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  
สายยศ.2528 : 64) 

1 2 

10. นําเสนอผลการศึกษาวิจัย   
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 

1.1  การอานออกเสียง 
1.2  การอานออกเสียงควบกล้ํา 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 
2.1 หลักการสรางแบบฝก 
2.2 แบบฝกเพื่อแกไขการออกเสียงควบกล้ํา  

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
  3.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานออกเสียงควบกล้าํ 
  3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 
    1.1  การอานออกเสียง 
   กูดแมน  (Goodman)  (1967:126-135)   ไดกลาวถึงการอานคําถูกอักขรวิธีวา  
เปนกระบวนการอานที่มีแบบแผนประกอบดวยความถูกตอง รายละเอียดเปนความเขาใจที่เปนไป
ตามลําดับขั้น  และยังหมายถึงการพิจารณาตัวอักษร  คําสะกดและหนวยของภาษาที่กวางออกไป 
   ปรีชา ชางขวัญยืน  (2517:94-98)  ไดกลาวสรปุลักษณะของการอานออกเสียงที่ดี คือ 
กอนอาน ผูอานตองศึกษาเรื่องที่จะอาน ตลอดทั้งความหมายของคําศัพทตางๆ   การแบงวรรคตอน
ใหชัดเจน ไมควรอานเร็วหรือชาเกินไป เพราะการอานออกเสียง  เปนการอานใหผูอ่ืนฟง  ผูฟงแต
ละคนเขาใจเรว็ชาตางกัน  ตองพยายามใหคนสวนใหญเขาใจ  ถาเปนเรื่องสนุกก็อานเร็วได ถาเปน
เรื่องที่ตองการสาระวิชาควรอานชา  ควรแบงประโยคเปนขอความสั้นๆ  จะชวยใหผูฟงเขาใจ  และ
ผูอานจะไดหยุดพักหายใจเปนระยะๆ  ทาํใหอานชัดถอยชัดคํา 
   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2529:384)  ไดรวบรวมขั้นตอนกระบวนการอานออก
เสียงไวดังนี ้
  1.  ตามองเห็นขอความหรอืประโยค 
  2.  จากคําหรือขอความที่มองเห็น  เด็กจะอานคํานั้นในสมอง 
  3.  เม่ืออานคําไดจะรูความหมายของคํา โดยเลือกความหมายที่ถูกตอง 
  4.  ระบบประสาทและกลามเน้ือของอวัยวะในการออกเสียง    บังคบัการออกเสียง
ขอความ หรือประโยคใหถูกตอง 
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   5.  เด็กอานคํา ขอความ ประโยคไดถูกตอง 
  นพดล  จันทรเพ็ญ  (2531:75)  ไดกลาวถึงการอานออกเสียง คือ การเปลงเสยีงถอยคํา 
และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียนไวออกมาใหชัดถอยชดัคํา และเปนที่เขาใจแกผูฟง ซึ่งการอานออก
เสียงเปนกระบวนการตอเน่ือง ระหวางสายตา สมอง และการเปลงเสียง คือ สายตาจะตองจอง
ตัวอักษร และเครื่องหมายตางๆ ที่เขยีนไว  สมองประมวลเปนถอยคํา  แลวจึงเปลงเสียงออกมา
อยางสําเร็จรูป 
  การอานออกเสียงเปนการอานขั้นพ้ืนฐานของการอานทุกประเภท เพราะวาการที่บุคคลจะ
อานในระดับสงูขึ้นไปใหไดดี  ประสบความสําเร็จน้ัน ตองมีความสามารถในการอานออกเสียงไดดี
มากอน 
  1.2  การอานออกเสียงควบกล้ํา 
  ประเทือง คลายสุบรรณ (2529:118-119)  ไดกลาวถึงลักษณะของคําควบกล้ําวา
หมายถึง พยญัชนะใดๆ ที่เขียนควบกล้าํกับพยัญชนะ  ร ล ว  เวลาออกเสียงใหออกเสียงควบกล้ํากัน  
เปนการอานอยางอักษรควบแท  ซึ่งหมายถึง การอานออกเสียงพยัญชนะตัวตนและพยัญชนะตัว
ควบพรอมกัน เชน เปลี่ยนแปลง อานวา เปลี่ยน-แปลง  ครอบครอง อานวา ครอบครอง, กลมเกลียว 
อานวา กลม-เกลียว 
  ประสงค รายณสุข (2532:84-91)  ไดกลาวถึงปญหาการออกเสียงคําควบกล้าํ ร เปน ล 
และไมออกเสียงคําควบกล้าํ ร ล ไววา คําที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา  ร ล  นั้น  คนไทยจํานวนไมนอย 
ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญออกเสียงไมถูกตอง ไมชัดเจน คือ มักจะออกเสียงผิดในลักษณะออกเสียง
หนึ่งเปนอีกเสียงหนึ่ง หรือใชเสียงอ่ืนแทนเสียงที่ถูกตอง เชน ปราบ ออกเสียงเปน ปลาบ  กรอบ  
ออกเสียงเปน กลอบ  และในลักษณะไมออกเสียงคําควบกล้ํา เชน ปลา  ออกเสียง เปน ปา หรือ ครู  
ออกเสียงเปน คู  เปนตน  จึงสมควรแกไขปรับปรุงการออกเสียงดังกลาวใหถูกตอง 
  สุจริต  เพียรชอบ (2543:1-7) ไดกลาววาในปจจุบันไมวาจะเปนวงสนทนา  ฟงวิทยุ หรือ
ชมโทรทัศน แมแต ชมการแสดงละคร เรามักจะพบวามีคนพูดออกเสียง ร ล และคําควบกล้าํ ไม
ชัดเจน เปนจํานวนมาก  ทําใหการสื่อสารไมสัมฤทธิผ์ลเทาทีค่วร   และไดเสนอวิธีการฝกฝนการ
ออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําไวดังนี้   การฝกออกสียงนั้น กอนฝกจะตองทดสอบกอนวาตนเองมี
ความบกพรองในการออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําอยางไร  เม่ือพบขอบกพรองควรรีบแกไขทันที  
ตองแกปญหาดวยตนเอง โดยการฝกรัวลิน้บอยๆ แลวลองเปลงเสียง ร ล เชน รัก-ลัก, รอด-ลอด 
ตองมีความศรัทธา  มุงม่ัน เห็นความสําคญัที่จะแกไข และฝกจากแบบฝก  ในการฝกออกเสียงคําแต
ละคําใหดูความหมายควบคูไปดวย เพราะถาออกเสียงผิด ความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป และควรฝก
ออกเสียงอยางสม่ําเสมอ ทุกครั้งที่ออกเสียง ควรระมัดระวัง อาจใหคนใกลเคยีง เชน พอ แม พ่ี นอง 
หรือเพ่ือน  ชวยประเมินให นอกจากฝกออกเสียงจากแบบฝกที่สรางขึ้นแลว ยังสามารถใชบทเพลง
หรือ บทละคร ที่เปนคําที่ออกเสียง ร ล และคําควบกล้าํได จะทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และมีทักษะในการออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําไดถกูตองมากยิ่งขึ้น 
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2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการสรางแบบฝก 
  2.1  หลักการสรางแบบฝก 
           ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งเปนวิชาทักษะ การใชแบบฝก เพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญ จึงมีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง ครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการสราง
แบบฝก สามารถสรางแบบฝกใหตรงกับปญหาและความตองการและใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
โดยมีผูวิจัยไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี ้
 ศศธิร  สุทธิแพทย (2517 : 72)  ไดทดลองและรวบรวมลักษณะที่ดีของแบบฝกไว ดังนี้ 

1. ใชหลักจิตวิทยา 
2. สํานวนภาษางาย 
3. ใหความหมายตอชีวติ 
4. คิดไดและสนกุ 
5. ปลุกความสนใจ 
6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

 7.  อาจศึกษาดวยตนเองได 
ในเรื่องเดียวกนัน้ี  นิตยา ฤทธิโยธี (2520:1) ไดกลาววถึง ลักษณะของแบบฝกที่ดี คือ 
1. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของเด็ก 
3. มีคําชี้แจงสั้นๆ ที่ทําใหเด็กเขาใจวธิีทําไดงาย 
4. ใชเวลาเหมาะสม คือ ไมใชเวลานานหรือเร็วเกินควร 
5. เปนสิ่งที่นาสนใจ และทาทายใหแสดงความสามารถ 

 รัชนี ศรีไพรวรรณ (2527:412-413)  ไดแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัหลักในการจัดสรางแบบ
ฝกดังนี้ 
 1. ตองสอดคลองกับหลักจิตวทิยา และพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นของการเรยีน 
 2. มีจุดมุงหมายฝกดานใด ควรจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายนั้น 
 3.  คํานึงถึงความแตกตางของเด็ก ถาสามารถจัดทําแบบฝกที่แกไขขอบกพรองที่ตรงจุด
ของเด็กไดเปนเรื่องดี 
 4.  ในแบบฝกตองมีคําชี้แจงงายๆ สั้นๆ เพ่ือใหเด็กเขาใจ ถาเด็กยังอานไมได  ครูตองชี้แจง
ดวยคําพูดที่ใชภาษางายๆ ใหเด็กสามารถทําตามคําสัง่ได 
 5.  แบบฝกตองมีความถูกตอง ไมมีขอผิดพลาด 
 6.  การใหเด็กทําแบบฝกหัดแตละครั้ง ตองใหเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของเด็ก 
 7.  ควรทําแบบฝกหลายๆ แบบ เพ่ือใหเด็กเรียนรูไดกวางขวาง และสงเสริมใหเด็กเกิด
ความคิด 

 8.  กระดาษทีใ่ชทําแบบฝกจะตองเหนียวและทนทาน 
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สนิท สัตโยภาสุ (2531:43)  ไดเสนอลักษณะที่ดีของแบบฝกไวในลักษณะที่แตกตางออกไป
อยางนาสนใจวา 

1. แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อที่จะสอน มิใชเพ่ือทดสอบวานกัเรียนรูอะไรบาง 
2. แบบฝกหนึ่งๆ ควรเกี่ยวกบัโครงสรางเฉพาะของสิ่งที่จะสอนเพียงอยางเดียว 
3. สิ่งสําคัญที่จะฝกควรเปนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว ซึง่อาจนํามาจากบทสนทนาการ

อานและการพูดคุยกัน 
4. ขอความที่จะนํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้น เพ่ือไมใหนักเรียนเกดิความยุงยากใจ 
5. แตละแบบฝกควรฝกออกเสยีงใหมากที่สุด จะเปนการสรางนิสัยการออกเสียงในภาษา

ไดดี 
6. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พึงปรารถนาเทานั้น 
7. ในแบบฝกที่เกี่ยวกับโครงสรางของภาษาไมควรใชคําศพัทยากนัก 
8. แบบฝกควรเปนแบบออกเสียงจนกวานักเรียนจะออกเสียงไดถูกตองแลว จึงใหทาํแบบ

ฝกเขียน แตกย็ังตองฝกออกเสียงอยู 
 

 ประสงค รายณสุข (2532:56) ไดใหความเห็นที่สอดคลองและสนับสนุนแนวคิดดังกลาวถึง
ลักษณะแบบฝกที่ดี วาควรยึดหลักเกณฑดังนี้ 

1. เปนแบบฝกหัดแบบฝก ฟง-พูด 
2. เปนแบบฝกทีส่อดคลองกับความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 
3. เปนแบบฝกทีเ่ราความสนใจและจูงใจนักเรียน  โดยใชภาพประกอบแบบฝกเรยีงลาํดับ

จากงายไปหายาก  เร่ิมฝกโดยออกเสียงระดับพยางค คาํเดี่ยว คําคู กลุมคํา ประโยคขอความ 
4. เปนแบบฝกทีเ่หมาะสมกับวัยของผูเรียน คือ เปนแบบฝกสั้นๆ งายๆ แบบฝกหนึง่ๆ 

เจาะลึกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว และใชเวลาในการฝกครั้งละประมาณ 30-50 นาที 
5. เปนแบบฝกทีมุ่งเสริมสรางบรรยากาศ เพ่ือความสนุกสนาน และกระตือรือรนใหแก         

นักเรียน  แบบฝกจึงมีกิจกรรมใชเพ่ือการสอนหลายๆ ชนิดมาประกอบ เชน การฝกดวยการใชบัตร
ภาพ และประโยค บัตรคํา นิทาน เกมตางๆ เปนตน 

 
2.2  แบบฝกเพื่อแกไขการออกเสียงควบกล้ํา 

 พยุง  ญาณโกมุท (2510 :624-631)   ไดกลาวถึงหลกัในการจัดทําแบบฝกเพื่อแกไขการ
ออกเสียงคําที่เปนอักษรควบกล้ํา  วาควรเริ่มตนดังนี้ 

1. ตรวจดูอวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียงของเด็ก 
2. แนะนํา ชี้แจง เปลี่ยนทักษะของเด็กใหทราบเหตุและผลของการออกเสียงผิด 
3. การฝกฝน ใหฝกฝนอยูสม่ําเสมอ ดวยความอดทนจะชวยไดมาก โดยเริ่มฝกดังนี้ 
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      3.1  สอนโดยยึดความหมายของคําเปนหลัก ใหเด็กเขาใจความหมายของคํานั้นๆ ใหรู
วาถาออกเสียงผิด ความหมายก็จะผิดตามไปดวย 

3.2 ฝกโดยใหเด็กออกเสียงพยัญชนะที่จําเปนในการออกเสียงที่ใชอักษรควบ ไมควร
ฝกคราวละหลายๆ ตวั ถาเด็กออกเสียงไมชัดไมถูกตอง ครูไมควรปลอยปละละเลยแนวความคดินี้ 
สมบัติ ตัญตรยัรัตน (2525:26) ไดกลาวถงึแบบฝกไวดังนี้ 
 1.  เปนสวนทีเ่พ่ิม หรือเสริมบทเรียนปกต ิ
 2.  เปนเครื่องมือที่เสริมทักษะ ตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอน 
 3.  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 
 4.  วิธใีชแบบฝกควรทําดังนี้ 
                   4.1  ฝกทันทีหลังจากเรยีนรูในเรื่องน้ันๆ 
                   4.2  ฝกซ้ําหลายๆ ครั้ง 
                   4.3  เนนเฉพาะในเรื่องทีผ่ิด 
 5.  แบบฝกจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแตละครั้ง 

6.  แบบฝกควรใหเด็กสามารถเก็บรักษาไวได เปนแนวทางทบทวนดวยตนเองได 
7.  แบบฝกควรมีสวนชวยใหครูมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตางๆ ของนักเรียน 
8.  แบบฝกควรจัดขึ้น นอกเหนือจากบทเรียน เพ่ือใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มที ่
9.  แบบฝกทีจั่ดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยประหยดัเวลา และแรงงานใหกับคร ู

รวมทั้งคาใชจายดวย 
 
 พรรณธิภา  ออนแสง (2532:48) ไดกลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกควรมลีักษณะดังนี้ 

1. ตั้งวตัถุประสงค 
2. ศึกษาเกีย่วกบัเนื้อหา 
3. ขั้นตางๆ ในการสรางแบบฝก 

3.1 ศึกษาปญหาความบกพรองของเด็กในการเรียนการสอน 
3.2 ศึกษาจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรู 
3.3 ศึกษาเนื้อหาวิชา 
3.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝก 
3.5 กําหนดรูปแบบและสรางแบบฝกใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการแกไข 

ในแนวคิดนี้ วพุิธ โสภวงศ (2527 : 767-829) เสนอแนะวาครูอาจจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ          
แกปญหาดานการออกเสียง สระ พยัญชนะ วรรณยุกตผิด โดยการใชแบบฝกการฟงเสียง และการ
ออกเสียง เพ่ือฝกใหนักเรียนสามารถจําแนกเสียงที่เปนปญหาไดอยางแมนยํา และใหออกเสียงตาม
ไดอยางถูกตองตามเสียงภาษามาตรฐาน  ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและใหความ
รวมมือในการแกไขขอบกพรองทางภาษาของตนในเรื่องน้ี 
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3.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอาน 
   3.1  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการอานออกเสียงควบกล้ํา 
            สุดารัตน เอกวานชิ (2520:25)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานคําที่ใชอักษร ร ล ว  
ควบกล้ําสําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โดยทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมารแตรเดอีวิทยาลัย 
จํานวน  10 คน พบวาแบบฝกการอานคําที่มี ร ล ว ควบกล้ํา จํานวน 21 แบบฝก เม่ือนําไปใชกับ
นักเรียนแลว ทําใหนักเรียนสามารถอานคําที่ใชอักษร ร ล ว ควบกล้าํไดเพ่ิมขึ้น 
            ศรีประภา  ปาลสุทธิ์ (2523:34)  ไดสรางแบบฝกการอานคําที่ใชอักษร ร ล ว                
ควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 70 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําที่ใช
อักษร ร ล ว ควบกล้ํากอนและหลังฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
            สมบัติ ตัญตรัยรัตน (2525) ศึกษาการสรางแบบฝกความพรอมในการอานสําหรับเด็กที่
พูดภาษาถิ่นในจังหวัดขอนแกน โดยใชแบบฝกที่เปนเกม และแบบฝกประเภทรปูภาพ นําไปทดลอง
กับกลุมทดลอง 18 คน โดยใชเวลาทดลอง 25 ครั้ง จํานวน 100 คาบ ผลปรากฏวา ความพรอมในการ
เรียนอานของกลุมทดลองที่ผานการสอนดวยแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนสอนอยางมี
นัยสําคัญ ที ่.01  แสดงวาภายหลังการใชแบบฝกเด็กมีความพรอมในการอานออกเสียงมากขึ้น  
            พรรณธิภา  ออนแสง   ( 2530 : 88 )  ไดศึกษาปญหาการออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว  
โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนที่พูดภาษาถิน่ไทย
ลาว  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสรมิสราง
กระบวนการคดิอยางมีระบบกับกลุมที่ไดรับการสอนโดยแบบฝกทั่วไป  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  
อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  แบงนกัเรียนออกเปน 4 กลุม  กลุมที่ 1 ไดรับการสอนโดยผูวิจัย  
กลุมที่ 2 ไดรับการสอนโดยครูประจําการ  กลุมควบคุมที่ 1 ไดรับการสอยโดยผูวิจัย  และกลุม
ควบคุมที่ 2 ไดรับการสอนโดยครูประจําการ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกเสริมสรางกระบวนการการคิดอยางมีระบบมีความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
สูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทั่วไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01   
  สุวิมล  ตันปต ิ ( 2536 : 76 )  ไดศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการอานออกเสียงคําที่
มี  ร ล ว  ควบกล้ํา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมและการฝก
ทักษะโดยใชกิจกรรมในคูมือครู  โรงเรียนพรานิลวชัระ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัด
สมุทรปราการ  จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน  และกลุมควบคุม 30 คน  พบวา  
ความสามรถในการอานออกเสียงคําที่มี  ร ล ว  ควบกล้ํา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2  กลุม
ที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมมีความสามรถในการอานออกเสียงคําที่มี  ร ล ว  ควบกล้ํา  สูงกวา
กลุมที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชกิจกรรมในคูมือครู  คะแนนเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการ
ทดสอบหลังการทดลองกับกอนการทดลอง  พบวาทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  คือกลุมที่ไดรับ
การฝกทักษะโดยใชเกม มีคะแนนเฉลีย่เทากับ 55.33 สวนนักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกโดยใช



 

11 

กิจกรรมในคูมือครู  มีคะแนนเฉลี่ยเทากบั 46.80  จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน      แสดงใหเห็นวา
วิธีฝกทักษะ 2 แบบ  สงผลตอความสามารถทางการออกเสียงของนักเรียนเชนกัน  ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวา  การฝกทักษะการอานออกเสียงโดยใชเกม  ทําใหความสามรถในการอานออกเสียงคําที่
มี  ร ล ว ควบกล้ํา  ของนักเรียนสูงกวาใชวิธฝีกทักษะตามกิจกรรมในคูมือครู  และเกมที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีเหมาะที่จะนํามาชวยฝกทกัษะการอานออกเสียงคําที่มี  ร ล ว  ควบกล้ํา  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เพราะเกมดังกลาว  มีกติกาไมซับซอน  มีสื่อที่เราความสนใจ  
นักเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบตัิดวยตนเอง  ในขณะที่ฝกปฏิบตัินกัเรียนไดทราบผลของการปฏิบัติ
ทันที  พรอมทั้งไดรับการเสริมแรงควบคูกันไป       ซึ่งเปนวิธีการที่สนองความตองการของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา  ผลการวิจัย  พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธฝีกทักษะโดยใชเกมมี
ความสามรถในการอานออกเสียงในคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01    

วิวัฒนา  กองวิชา ( 2546 : 69 )  ไดศึกษาและสรางชุดฝกทักษะการออกเสียงคําควบกล้ํา  
ร ล ว  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  อําเภอพยุหะคีรี    จังหวัด
นครสวรรค  กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร      ปการศึกษา 
2545  จํานวน 22 คน  โดยใชชุดฝกการออกเสียงคําควบกล้ํา 12 ชุด  ใชเวลาในการฝก  คาบละ 50 
นาที  พบวา  นักเรียนกลุมตัวอยางที่ฝกออกเสียงโดยใชชุดฝกการออกเสียงคําควบกล้ําที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมีความสามารถในการอานออกสียงควบกล้ําไดถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพราะชุดฝกการออก
เสียงคําควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้น      นั้นเปนชุดฝกที่เปนระบบคือเริ่มฝกตั่งแต        คําพยางคเดียว  
คําสองพยางค  คําสามพยางค  คําหลายพยางค และประโยคขอความ  ที่เปนทั้งรอยแกว  รอยกรอง  
และบทเพลง  ซึ่งนักเรียนสามารถฝกไดดวยตนเอง  ฝกกับครู    ฝกกับเพ่ือนๆก็ได  ทําใหนกัเรียน
มีความสนุกสนานในการฝกและตั้งใจฝก  โดยเฉพาะกิจกรรมฝกที่เปนบทเพลง  นักเรียนก็จะฝก
ออกเสียงดวยการรองเพลงพรอมๆกัน  ทําใหนักเรียนฝกอยางสม่ําเสมอ  ผลการวิจัยพบวา  คะแนน
ความกาวหนาในการออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนกลุมตัวอยาง  คะแนนหลังฝกสูงกวาคะแนน
กอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวานักเรียนที่ฝกออกเสียงคําควบกล้ําดวยชุดฝก
ที่ผูวิจัยสรางขึน้มีความรูและสามารถออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตอง  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว   
 เกศแกว  เพ็งพร้ิง  ( 2547 : 51 )  ไดศึกษาความสามารถในการอานและเขียนคําถูก
อักขรวิธี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  
พบวา  ความสามารถในการอานคําและการเขียนคําถกูอักขรวิธขีองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  
รวมทุกกลุมแผนการเรียน  ซึ่งแตละแผนการเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามรถภายในแตละ
หองเรียน สงผลใหระดับความสามารถของทุกดานอยูในระดับปานกลาง  แตเม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการอานคําถูกอักขรวิธีกบัการเขยีนคําถูกอักขรวิธีพบวา คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางการเขียนคําถูกอักขรวธิีสูงกวาการอานคําถูกอักขรวิธี  และความสามารถในการ
อานคําและการเขียนคําถูกอักขรวธิี  เปรียบเทยีบตามกลุมแผนการเรียน  พบวานักเรียนกลุม
แผนการเรียนตางกันมีความสามารถการอานคําถูกอักขรวธิีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01  และมีความสามารถโดยรวม   การอานคํากับการเขียนคําที่ถูกอักขรวิธีแตกตางกนัอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา  กลุมแผนการเรียนที่ 1 ( คณิตศาสตร - วิทยาศาสตร ) 
มีระดับคะแนนเฉลี่ยความสามารถการอานคําถูกอักขรวิธี  และความสามารถโดยรวมการอานคํากับ
การเขียนคําถกูอักขรวิธีสูงที่สุด  รองลงมาไดแกกลุมการเรียนที่ 3 ( ภาษาตางประเทศ ) และกลุม
แผนการเรียนที่ 2 ( คณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ ) และ ( ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ก )  
ตามลําดับ  และพบวาความสามารถในการอานคําและการเขียนคําถกูอักขรวิธี  เปรียบเทยีบระหวาง
เพศ  พบวา  นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย  มีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการอานคําถูก
อักขรวิธี  การเขียนคําถูกอักขรวธิี  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 
3.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝก 

 วิไลวรรณ วเิศษนอย (2522:48-52) ไดศึกษาและสรางแบบฝกการอานและการเขียนคําที่ใช
อักษรควบ ร ล และ ว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีราชินทูิศ จังหวัดอุดรธานี 
โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 60 คน ใชแบบฝก 16 แบบฝก ใชเวลาใน           
การฝก 10 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอาน และเขยีนคําที่ใชอักษรควร ร ล ว 
กอนฝกและหลังฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวาหลังจากการฝกนักเรียนมี
ความสามารถในการอานและการเขียนคําที่ใชอักษรควบกล้ําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 
 จุรีรัตน ทองพานิชย (2538 : 55-57) ไดศึกษาและสรางแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยที่
เปนปญหา สําหรับนักเรียนที่พูดภาษาพวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดบานทราย 
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปน
นักเรียนชายหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2537 โรงเรียนวัดบานทราย 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการสุม
ตัวอยางดวยวิธี จับสลาก นํากลุมตัวอยางมาสุมอยางงาย ดวยวิธีจับสลากอีกครั้งหน่ึงเพื่อจัด
แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 18 คน กลุมควบคุม จํานวน 18 คน ผลการวิจัยพบวาการออกเสียงที่
เปนปญหาของกลุมทดลองหลังจากการใชแบบฝกนักเรียนสามารถออกเสียงถูกตองสูงกวากอนการ
ใชแบบฝกอยางมี นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
นักเรียนในกลุมทดลองไดรับการฝกจากแบบฝกแกไขการออกเสียงที่เปนปญหาอยางเปนระบบตั้งแต
การฝกฟงเสียง และฝกออกเสียงที่เปนปญหาโดยตรงจากกิจกรรมหลายๆ อยางของแบบฝกที่
ผูวิจัยสรางขึ้น สวนกลุมควบคุมน้ันไดรับการฝกจากแบบฝกทั่วไปของกรมวิชาการ ซึ่งเปนแบบฝก
สําหรับเด็กทั่วประเทศไมไดมุงแกไขปญหาภาษาถิ่นใดถิ่นหน่ึง มุงฝกใหนักเรียนออกเสียงทั่วๆ ไป 
ใหถูกตองเทานั้น 
 สมพร  หลิมตระกูล   ( 2541 : 46 - 49 )  ไดศึกษาและสรางแบบฝกการอานออกเสียงคํา
ควบกล้ําสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัด
นนทบุรี  กลุมตัวอยางที่เลอืกไว 1 หองเรียน  จํานวน 30 คน  โดยใชแบบฝกจํานวน 31 แบบฝก  
ใชเวลาฝกครัง้ละ  50 นาที  ในภาคเรียนที่    1  ปการศึกษา 2540     ผลการวิจัยพบวาคําควบกล้ํา   
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ที่นักเรียนออกเสียงผิดมากที่สุดกอนฝกและหลังฝก คอื คําวา “ ครู ”  แมวาหลังฝกแลว  จํานวน
นักเรียนที่ออกเสียงผิดจะลดลงถึงรอยละ 20.00 ก็ตาม  ทั้งนี้เปนเพราะวานักเรยีนเคยชินกบัการ
ออกเสียงคําวา ครู ออกเสียงเปน คู บอย ๆ มาเปนเวลานาน  จึงยากที่จะแกไขในเวลาอันรวดเร็ว  
ถึงแมจะฝกฝนก็ยังออกเสียงผิดพลาด  และการออกเสยีงควบกล้ํา  “ คร ”    ซึ่ง /ค/ เกิดจากฐาน
เพดานออนเปนเสียงระเบิด  เสียง /ร/ เกิดจากฐานปุมเหงือกใกลฟนเปนเสียงรัว  เสียงสระอูเปน
เสียงสระหลัง  ทั้งสามเสียงออกเสียงพรอมกันวา “ ครู ” จะออกเสียงไดยากกวาคําควบกล้ําอ่ืนๆ  
สวนคําควบกล้ําที่นักเรียนออกเสียงผิดนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  10.00 กอนฝกเชนคําวา  “ ควาย ”  
หลังฝกนักเรยีนออกเสียงไดถูกตองชัดเจน  เปนเพราะแบบฝกที่ 22  เนนการออกเสียงแบบเทียบคู
กัน  ( กว  ขว  คว  และ ฟ ฝ )  แบบฝกที่ออกเสียงควบกล้ําที่นาสนใจพิเศษ  ไดแก  แบบฝกที่เปน
เกม  มีการแขงขัน  นักเรียนชอบมาก  เพราะไมนาเบื่อ  นักเรียนสนุกสนาน  ตั้งใจฝก  ทําให
ผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงควบกล้ําของกลุมตัวอยาง  หลังจากการใชแบบฝกสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่ไดรบัการฝกออกเสียงคําควบกล้ํามีผลสัมฤทธิ์ใน
การออกเสียงคําควบกล้ําสงูขึ้นเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 ธฤตภณ สุวรรณรักษ (2549:35-37) ไดศึกษาและสรางแบบฝกการออกเสียงคําควบกล้ํา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดพุทธบชูา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพุทธบูชา จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ใชแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One 
group pretest-posttest design ใชระยะเวลาในการทดลอง จํานวน 15 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการออกเสียงคําควบกล้าํของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากการใชแบบฝกพบวา
ดีกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนี้สอดคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไวเน่ืองจากการใชแบบฝกการออกเสียงคําควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึน้น้ันทําใหนักเรียน
ไดฝกออกเสียงบอยๆ และมีขั้นตอนการฝกจากงายไปหายาก จนกระทั่งนักเรียนเกิดความเคยชิน 
และสามารถออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 
 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของดังทีไ่ดกลาวขางตนน้ี ผูวิจัยไดนํามาประมวลเปนแนวคิด
ในการจัดสรางแบบฝกและวิเคราะหการทดลอง ดังที่จะไดนําเสนอในบทตอไป 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
  ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
3. การดําเนินการวิจัย 
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  กําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากร  
ประชากร คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนภาษาไทยโรงเรียนนานาชาติไทย 

จีน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
  กลุมตัวอยาง 
           กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนชาวตางชาติที่มีเชื้อสายจีน  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 ที่เรียนภาษาไทย โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน โดย
ครูผูสอนคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํา  จํานวน 10 คน 
 

2.  การสรางเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย 
 การสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย 
แบบฝกและแบบทดสอบการออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ จํานวน  9  ชุด  โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1.  การสรางแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา 

 1.1  ศึกษาเอกสารขอมูล และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของเก่ียวกับการสราง   
  แบบทดสอบและแบบฝก 

1.2 สํารวจคําควบกล้ําจากเอกสารตําราประกอบการเรียนภาษาไทยพื้นฐาน  
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบบฝกเสริมทักษะการอานและการ
เขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เลม 3  ระดับประถมศึกษา  และคําที่มี
เสียงควบกล้าํจากการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน มาจัดแบงเปนหมวดหมู
แตละประเภทของการออกเสียง ซึ่งแบงไดเปน 15 เสียงไดแก  เสียงควบกล้าํ  
กร  กล  กว  ขว  คว  ขร  ขล  คร  คล  ตร  ปร  ปล  พร  พล  ผล   
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1.3 คัดเลือกคําควบกล้ําจากแตละประเภทที่แบงไวมาสรางแบบทดสอบ  และ
แบบฝกทักษะการออกเสียงควบกล้ํา จํานวน 9 ชุดดังนี้ 

 แบบฝกชุดที่ 1  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “กร  กล” 
 แบบฝกชุดที่ 2  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “กว” 

 แบบฝกชุดที่ 3  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขว” 
 แบบฝกชุดที่ 4  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว” 
 แบบฝกชุดที่ 5  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล” 
 แบบฝกชุดที่ 6  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล” 
 แบบฝกชุดที่ 7  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร” 
 แบบฝกชุดที่ 8  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล” 
 แบบฝกชุดที่ 9  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร  พล  ผล”  

1.4 เลือกคําที่ออกเสียงควบกล้ําจากแบบฝก 9 ชุด มาสรางแบบทดสอบกอนฝกและ
หลังฝก  ประเภทเสียงละ 10 คํา  ซึ่งประกอบดวย คําพยางคเดียวและคํา
หลายพยางค 

1.5 นําแบบฝกและแบบแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยมี
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 ทานดังนี้ 

 - นางศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน  ศึกษานเิทศกเชี่ยวชาญ (คศ.4)  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต 1 

 

 -  นางสาวจิรัชยา  จิรธรรมกุล  ครูใหญโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน   
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  สังกัดการศึกษาเอกชน 

 

 -  นางววิัฒนา  กองวชิาว  ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3)  
โรงเรยีนพยหุะศกึษาคาร  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค 
 

 -  นางจิราพร  ควบพิมาย  ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3)   
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 

 

- นางอุทัยวรรณ  หวังไมตรี  ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3)  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 

1.6 นําแบบทดสอบและแบบฝกทักษะการอานออกเสยีงควบกล้ําทีไ่ดตรวจสอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา และผูเชีย่วชาญ 5 ทาน มาปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะ
ใหมีความถูกตองสมบูรณ แลวนําไปทดลองใชกบันกัเรียนที่มีลกัษณะใกลเคยีง
กับกลุมตวัอยาง หลังจากนั้นนํามาทดลองกับกลุมตวัอยาง เพ่ือพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการอานออกเสียงควบกล้ําของนักเรียน 
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3.  การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 

3.1  นําแบบทดสอบการออกเสียงควบกล้ําไปทดสอบกอนฝก (Pre-test) กับนักเรียน 
กลุมตัวอยางที่เลือกไว 

3.2 ดําเนินการฝกการออกเสยีงควบกล้ําดวยแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีทั้งหมด 9 ชุด   
เพ่ือฝกใหกับนักเรียนกลุมตัวอยางเชื้อสายจีน จํานวน 10 คน เปนนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 โรงเรียนนานาชาตไิทย-จีน  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  จํานวน 
16 ครั้ง  เปนเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 2 วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 45 นาที  โดยเริ่มทดลอง
ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 – 4 กุมภาพันธ 2551  ดังตารางแสดงกําหนดวัน-เวลาดังนี ้
 
ตาราง  1    กําหนดเวลาในการดําเนินการฝก 
  

สัปดาห
ที่ 

วัน เดือน 
ป 

เวลา รายการดําเนินการทดลอง หมายเหตุ 

1 11ธ.ค.50 
 
13ธ.ค.50 

14.25 15.10 
 

14.25 – 15.10 

ปฐมนิเทศและทดสอบคําควบกลํ้ากอนฝก 
(Pre-test) 
ทดสอบการออกเสียงควบกลํ้ากอนฝก (ตอ) 

2 17 ธ.ค. 50 
20 ธ.ค. 50 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ชุดที่ 1  การอานออกเสียงควบกล้ํา กร กล 
ชุดที่ 2  การอานออกเสียงควบกล้ํา กร กล (ตอ) 

3 24 ธ.ค. 50 
27 ธ.ค. 50 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ชุดที่ 2  การอานออกเสียงควบกล้ํา กว  
ชุดที่ 3  การอานออกเสียงควบกล้ํา ขว 

4 4 ม.ค. 51 
7 ม.ค. 51 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ชุดที่ 4  การอานออกเสียงควบกล้ํา คว 
ชุดที่ 5  การอานออกเสียงควบกล้ํา ขร ขล 

5 10 ม.ค.51 
14 ม.ค.51 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ชุดที่ 5  การอานออกเสียงควบกล้ํา ขร ขล (ตอ) 
ชุดที่ 6  การอานออกเสียงควบกล้ํา คร คล 

6 17 ม.ค.51 
21 ม.ค.51 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ชุดที่ 7  การอานออกเสียงควบกล้ํา ตร 
ชุดที่ 8  การอานออกเสียงควบกล้ํา ปร ปล 

7 24 ม.ค.51 
28 ม.ค.51 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ชุดที่ 8  การอานออกเสียงควบกล้ํา ปร ปล (ตอ) 
ชุดที่ 9  การอานออกเสียงควบกล้ํา พร พล ผล 

8 31 ม.ค.51 
 4 ก.พ. 51 

14.25 – 15.10 
14.25 – 15.10 

ทดสอบการอานออกเสียงควบกลํ้าหลังฝก (Post – 
test) 
ทดสอบการอานออกเสียงควบกลํ้าหลังฝก (ตอ) 

แบบทดสอบ
และแบบฝก
บางชุดมีการ
ทดสอบและ
ฝกตอเน่ืองใน
คาบเรียน
ตอไป 
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 ผูวิจัยทดสอบนักเรียนกลุมตวัอยางหลังฝก (Post-test) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกบั 
การทดสอบกอนฝก  โดยใชเกณฑการใหคะแนนออกเสียงถูกตองกอนฝกและหลังฝก ไดคะแนนคําละ 
1 คะแนน  ออกเสียงไมถูกตองได 0 คะแนน 
 

4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
      1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ       
      2.ศึกษาความกาวหนาของนักเรียนที่ไดรับการฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียง
ควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ        
  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       1.  สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการหาประสิทธิภาพ 
 ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ (2540 : 247) หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการ
อานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ        
   
 สูตรที่  1      
                ∑X 

n         
     E =   ––––––––––  ×   100 
        A 

1 

 
เม่ือ  E           คือ      ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
       ∑ X        คือ       คะแนนรวมของนักเรียนจากการทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะการอาน 

1 

     ออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ        
      A            คือ      คะแนนเต็มของการทดสอบกอนการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียง 
     ควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ        
      n            คือ       จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
 สูตรที่  2 
                                 ∑  F 
        
     E =   ––––––––––  ×   100 

n 

          B 
2 
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E           คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ   ( พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียน )   2 
 ∑F        คือ   คะแนนรวมของนักเรียนจากการทดสอบหลังการใชแบบฝกทักษะการอาน 
         ออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ        

          B         คือ    คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียง 
            ควบกล้าํสําหรับชาวตางชาต ิ        
           n          คือ    จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     ศึกษาผลความกาวหนาของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกอนและหลังการใชแบบฝก 
ทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติโดยใช      t-test   แบบ  Dependent   
( ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ.2540 : 248 ) 
 

สูตร 
                        ∑ d 

t     =    
      

n  ∑d   - (∑d) 

                                          √          n  -  1 

2 2 

 
 

เม่ือ      d         คือ       คาความแตกตางของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใช 
      แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ        

                    n     คือ       จํานวนนักเรียนทีเ่ปนกลุมตวัอยาง 
         ∑d2       คือ       ผลรวมของ  d  แตละตัว  ยกกําลังสอง 

       (∑d )2     คือ       การเอาผลรวมของ  d  ทั้งหมดมายกกําลังสอง 
 

  
 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  
ในการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี ้  ผูวิจัยไดนําเสนอผลขอมูลที่ไดจากการทดลองมา

วิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ ตาม
เกณฑมาตรฐานรอยละ  80/80   เพ่ือใหเกิดความสะดวกและความเขาใจตรงกันในการวิเคราะหและแปร
ผลผูวิจัยจึงนําเสนอสัญลักษณตาง  ๆ  ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
           E   แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการ  1 

 E         แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ   ( พฤติกรรมที่เปลีย่นในตวัผูเรียน )     2 
    t แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - Distribution 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 1.  การวิเคราะหขอมูลจากผลคะแนนที่นกัเรียนไดจากการทดสอบกอนฝก      เพ่ือเปรียบเทียบ
เกณฑ E    (80  ตัวแรก ) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลจากผลคะแนนที่นกัเรียนไดจากการทดสอบหลังฝก     เพ่ือเปรียบเทียบ
เกณฑ E     (80  ตัวหลัง ) 

 1 

 3.   การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับ
ชาวตางชาต ิ  

2 

 4.   เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานออก
เสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ โดยเปรียบเทยีบผลการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝก โดยใช
สถิติ  t –test   แบบ   Dependent 

 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดนําผลคะแนนทีไ่ดจากการทดสอบกอนฝกและหลังฝกของนักเรียนกลุม
ตัวอยางมาวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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 1.   ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนทีน่ักเรียนไดจากการทดสอบกอนฝกเพื่อเปรียบเทยีบ
เกณฑ E    (80  ตัวแรก )  ซึ่งไดผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 1 
 
ตาราง   2  แสดงคะแนนทีไ่ดจากการทดสอบกอนฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา 
     สําหรับชาวตางชาต ิจํานวน  9 ชุด  
  

แบบฝก
ชุดที่ 1 

แบบฝก
ชุดที่ 2 

แบบฝก
ชุดที่ 3 

แบบฝก
ชุดที่ 4 

แบบฝก
ชุดที่ 5 

แบบฝก
ชุดที่ 6 

แบบฝก
ชุดที่ 7 

แบบฝก
ชุดที่ 8 

แบบฝก
ชุดที่ 9 

 
 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คนที ่

1 5 2 6 8 7 7 3 6 5 
2 5 4 4 7 6 7 6 6 7 
3 6 6 4 6 3 7 6 8 6 
4 6 6 6 5 5 6 8 6 6 
5 7 4 6 7 7 6 4 8 6 
6 5 2 7 8 8 7 3 6 5 
7 7 5 6 4 6 6 8 9 7 
8 8 8 9 6 8 10 7 8 8 
9 6 7 8 7 7 7 5 5 7 
10 8 8 6 5 3 5 5 5 7 
∑X 63 52 62 63 60 68 55 67 64 
E 63.00 52.00 62.00 63.00 60.00 68.00 55.00 67.00 64.00 1 

 
 จากตาราง 2 พบวาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติมีผลคะแนน
จากการทดสอบกอนที่ไดรับการฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา ไมผานเกณฑ E    

1 
(80 ตัวแรก)   โดยมีประสิทธิภาพรอยละตามลําดับตอไปน้ี 

1. แบบฝกชุดที่ 1 การอานออกเสียงควบกล้าํ กร กล มีประสิทธิภาพรอยละ 63.00 
2. แบบฝกชุดที่ 2 การอานออกเสียงควบกล้าํ กว มีประสิทธิภาพรอยละ 52.00 
3. แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขว มีประสทิธิภาพรอยละ 62.00 
4. แบบฝกชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้าํ คว มีประสทิธิภาพรอยละ 63.00 
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5. แบบฝกชุดที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขร ขล มีประสิทธิภาพรอยละ 60.00 
6. แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียงควบกล้าํ คร คล มีประสิทธิภาพรอยละ 68.00 
7. แบบฝกชุดที่ 7 การอานออกเสียงควบกล้าํ ตร มีประสิทธิภาพรอยละ 55.00 
8. แบบฝกชุดที่ 8 การอานออกเสียงควบกล้าํ ปร ปล มีประสิทธิภาพรอยละ 67.00 
9. แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียงควบกล้าํ พร พล ผล มีประสิทธิภาพรอยละ 64.00 

 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของกระบวนการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว    สาเหตุที่เปน
เชนนี้เพราะนกัเรียนชาวตางชาติกลุมตัวอยางมีความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํากอนที่จะ
ไดรับการฝกดวยแบบฝกนี ้ จึงทําใหคาประสิทธิภาพของกระบวนการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่นักเรียนไดจากทดสอบหลังฝก เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ E     2 
 (80  ตัวหลัง ) ซึ่งไดผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง  3  
 
ตาราง  3  แสดงคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังฝกดวยแบบฝกการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับ 
     ชาวตางชาติ จํานวน 9 ชุด 

แบบฝก
ชุดที่ 1 

แบบฝก
ชุดที่ 2 

แบบฝก
ชุดที่ 3 

แบบฝก
ชุดที่4 

แบบฝก
ชุดที่5 

แบบฝก
ชุดที่6 

แบบฝก
ชุดที่7 

แบบฝก
ชุดที่ 8 

แบบฝก
ชุดที่ 9 

 
 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คะแนน
เต็ม 
(10) 

คนที ่

1 6 8 7 9 10 10 10 10 8 
2 10 8 9 10 8 10 10 9 10 
3 10 8 7 9 9 10 7 10 9 
4 8 10 8 8 8 8 10 10 10 
5 9 9 8 10 10 8 8 10 10 
6 7 7 9 9 10 10 10 10 8 
7 8 7 8 6 9 8 8 10 8 
8 9 9 9 8 9 10 8 9 9 
9 8 9 9 7 9 8 7 8 9 
10 10 9 8 8 7 8 6 8 8 
∑F 85 84 82 84 89 90 84 94 89 
E 85.00 84.00 82.00 84.00 89.00 90.00 84.00 94.00 89.00 2 
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จากตาราง 3 พบวาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติมีผลคะแนน
จากการทดสอบหลังที่ไดรบัการฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา มีผลคะแนนผานเกณฑ 
E   (80 ตัวหลัง)   โดยมีประสิทธิภาพรอยละตามลําดับตอไปน้ี 2 

1. แบบฝกชุดที่ 1 การอานออกเสียงควบกล้าํ กร กล มีประสิทธิภาพรอยละ 85.00 
2. แบบฝกชุดที่ 2 การอานออกเสียงควบกล้าํ กว มีประสิทธิภาพรอยละ 84.00 
3. แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขว มีประสทิธิภาพรอยละ 82.00 
4. แบบฝกชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้าํ คว มีประสทิธิภาพรอยละ 84.00 
5. แบบฝกชุดที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขร ขล มีประสิทธิภาพรอยละ 89.00 
6. แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียงควบกล้าํ คร คล มีประสิทธิภาพรอยละ 90.00 
7. แบบฝกชุดที่ 7 การอานออกเสียงควบกล้าํ ตร มีประสิทธิภาพรอยละ 84.00 
8. แบบฝกชุดที่ 8 การอานออกเสียงควบกล้าํ ปร ปล มีประสิทธิภาพรอยละ 94.00 
9. แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียงควบกล้าํ พร พล ผล มีประสิทธิภาพรอยละ 89.00 

    
   แสดงใหเห็นวา   ประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑตามลําดบัดังนี้ แบบฝกชุดที่ 8 การ

อานออกเสียงควบกล้ํา ปร ปล มีประสิทธิภาพสูงสุด   รองลงมาคือ แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียง
ควบกล้ํา คร คล แบบฝกชดุที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้ํา ขร ขล  แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียง
ควบกล้ํา พร พล ผล   แบบฝกชุดที่ 1 การอานออกเสียงควบกล้ํา กร กล แบบฝกชุดที่ 2 การอานออก
เสียงควบกล้ํา   กว  แบบฝกชุดที่  4  การอานออกเสียงควบกล้ํา  คว  และชุดที่  7    การอานออกเสียง  
ควบกล้ํา ตร สวนลําดับสุดทัาย คือ แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้ํา ขว  
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  3.วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ 
ซึ่งมีผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง  4 
 
ตาราง  4   แสดงคาประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ  
     จํานวน  9  ชุด   

 
 

จากตาราง   4    แสดงใหเห็นวา แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ  
กอนฝกมีคาประสิทธิภาพต่าํกวาเกณฑ  เพราะนักเรียนที่เปนกลุมทดลองเปนนักเรียนชาวตางชาติที่มี
ความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํา  เม่ือมีการทดสอบกอนฝกผลที่ไดจึงมีคาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน  แตหลังจากที่นกัเรียนเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับ
ชาวตางชาติ  ผลการฝกมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ รอยละ 80        จึงสรุปได
วาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ  ชุดนี้มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชได   
 
 4.  เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักเรียนที่เขารวมกจิกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานออก
เสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ โดยเปรียบเทยีบผลการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝก ใชสถิต ิ    
t –test      แบบ       Dependent  ซึ่งไดผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง  5 
 

เกณฑ 80/80 ชื่อแบบฝก 
E1                     E2 

ชุดที่ 1  การอานออกเสียงควบกล้ํา  กร  กล 63.00              85.00 
ชุดที่ 2 การอานออกเสียงควบกล้ํา   กว 52.00              84.00 
ชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้ํา   ขว 62.00              82.00 
ชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้ํา   คว 63.00              84.00 
ชุดที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้ํา   ขร ขล  60.00              89.00 
ชุดที่ 6การอานออกเสียงควบกล้ํา    คร คล 68.00              90.00 
ชุดที่ 7 การอานออกเสียงควบกล้ํา   ตร 55.00              84.00 
ชุดที่ 8 การอานออกเสียงควบกล้ํา   ปร  ปล 67.00              94.00 
ชุดที่ 9 การอานออกเสียงควบกล้ํา   พร พล ผล 64.00              89.00 
รวมเฉลีย่ 54.55              86.77 
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ตาราง  5  การเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา       
     สําหรับชาวตางชาติ   

 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 5 พบวา  ภายหลังการเขารวมกิจกรรมการฝกออกเสียงโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ  นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําสูง
กวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวาการเขารวมกิจกรรมการฝกออกเสียงโดยใช
แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ี ทาํใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานออกเสียงควบกล้าํเพิ่มขึ้น 

   
กอน หลัง 

   
 

ชุดที่ 1  การอานออกเสียงควบกล้ํา  กร  กล 
ชุดที่ 2  การอานออกเสียงควบกล้ํา  กว 
ชุดที่ 3  การอานออกเสียงควบกล้ํา  ขว 
ชุดที่ 4  การอานออกเสียงควบกล้ํา  คว 
ชุดที่ 5  การอานออกเสียงควบกล้ํา  ขร ขล 
ชุดที่ 6  การอานออกเสียงควบกล้ํา  คร คล 
ชุดที่ 7  การอานอกเสียงควบกลํ้า    ตร 
ชุดที่ 8  การอานออกเสียงควบกล้ํา  ปร  ปล 
ชุดที่ 9  การอานออกเสียงควบกล้ํา  พร พล ผล 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

63 
52 
62 
63 
60 
68 
55 
67 
64 

85 

  คะแนนการทดสอบ 

84 
82 
84 
89 
90 
84 
94 
89 

22 
32 
20 
21 
29 
12 
29 
27 
25 

484 

d   2   n 

1024 
400 
441 
841 
144 
841 
729 
625 

 

  t   d   ชื่อแบบฝก 

 
 
** 

    ∑d = 217 ∑d2   = 5529 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพ่ือสรางแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาต ิ
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําของชาวตางชาติใหถูกตองชัดเจน 

 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผลจากการทดลองศึกษาครั้งนี้ทําใหไดแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับ
ชาวตางชาติ  ซึ่งครูผูสอนสามารถนําไปใชสอนหรือใหนักเรียนใชเปนแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตองชัดเจน และเพ่ือแกไขปญหาขอบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํา
ของผูเรียนชาวตางชาต ิ
 

ขอบเขตในการศึกษาคนควา 
 1.  กลุมประชากร และกลุมตวัอยาง 
 -  ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนภาษาไทยโรงเรียนนานาชาติ 
ไทย - จีน  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ   
 -  กลุมตวัอยาง  เปนนักเรยีนชาวตางชาติเชื้อสายจีน  ชั้นประถมศกึษาปที่ 3  ปการศึกษา 
2550  โรงเรยีนนานาชาตไิทย – จีน จํานวน 10 คน  โดยครผููสอนคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความ
บกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํา 
 2.  ตัวแปรในการศึกษา 
 -  ตัวแปรตน  ไดแก  การใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ 
 -  ตัวแปรตาม ไดแกผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงควบกล้ําของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนนานาชาติไทย – จีน หลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาคนควา 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษาปที่ 2550  ทดลอง 8 สัปดาห  
สัปดาหละ 2 วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 45 นาที  รวมทั้งสิ้น 16 คาบ 
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 4.  เน้ือหาในการทําแบบฝก 
 เสียงควบกล้ําที่นํามาใชทําแบบฝกมีทั้งหมด 15 เสียง ไดแกเสียงควบกล้ํา  กร, กล, กว ,ขว, 
คว, ขร, ขล, คร, คล ตร, ปร, ปล, พร, พล, ผล 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 แบบฝกและแบบทดสอบทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ จํานวน 9 ชุด 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขัน้ตอนดังนี้ 
 1.  สรางแบบฝก และแบบทดสอบการออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ จํานวน  9 ชุด 
 2.  พัฒนาแบบฝก และแบบทดสอบการออกเสียงควบกล้ําเพื่อศึกษาความกาวหนาของ
นักเรียน 
 3.  นําแบบทดสอบการอานออกเสียงควบกล้ําไปทดสอบกอนฝก (Pre – test) กับนักเรียน
กลุมตัวอยางที่คัดเลือกไว 
 4. ผูวิจัยดําเนินการฝกการออกเสียงควบกล้ํา โดยใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 9 
ชุด  ฝกกับกลุมตัวอยางทีค่ัดเลือกไว จํานวน 10 คน  โดยใชเวลาฝกในคาบเรียนปกติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3  ใชเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 2 วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 45 นาที  รวมทั้งสิ้น 16 
คาบ 
 5.  ผูวิจัยทดสอบกลุมตวัอยางหลังการฝก (Post – test) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับการ
ทดสอบกอนฝก 
 6.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนฝกและหลังฝกไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เพ่ือ 
เปรียบเทียบหาความกาวหนาในการออกเสียงของนักเรียน โดยใชคา t – test แบบ dependent 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 1.  การวิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่นักเรียนไดจากการทดสอบกอนฝก        เพ่ือเปรียบเทียบ
เกณฑ E    (80  ตัวแรก ) 
 2.  การวิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่นักเรียนไดจากการทดสอบหลังฝก         เพื่อเปรียบเทียบ
เกณฑ E     (80  ตัวหลัง ) 

 1 

2 
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 3.  การวิเคราะหหาคาประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับ
ชาวตางชาต ิ  
 4.  เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานออก
เสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ โดยเปรียบเทยีบผลการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝก โดยใช
สถิติ  t –test   แบบ   Dependent 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิเคราะห
ขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 1.   ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนทีน่ักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบกอนฝกเพื่อ
เปรียบเทียบเกณฑ E    (80  ตัวแรก )  ซึ่งไดผลการวเิคราะหพบวาแบบฝกทักษะการอานออกเสียง
ควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติมีผลคะแนนจากการทดสอบกอนไดรับการฝกดวยแบบฝกนี้ ไมผานเกณฑ 
E   (80 ตัวแรก)   โดยมีประสิทธิภาพรอยละตามลําดับตอไปน้ี 

1 

1 
1. แบบฝกชุดที่ 1 การอานออกเสียงควบกล้าํ กร กล มีประสิทธิภาพรอยละ 63.00 
2. แบบฝกชุดที่ 2 การอานออกเสียงควบกล้าํ กว มีประสิทธิภาพรอยละ 52.00 
3. แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขว มีประสทิธิภาพรอยละ 62.00 

 
 

4. แบบฝกชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้าํ คว มีประสทิธิภาพรอยละ 63.00 
5. แบบฝกชุดที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขร ขล มีประสิทธิภาพรอยละ 60.00 
6. แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียงควบกล้าํ คร คล มีประสิทธิภาพรอยละ 68.00 
7. แบบฝกชุดที่ 7 การอานออกเสียงควบกล้าํ ตร มีประสิทธิภาพรอยละ 55.00 
8. แบบฝกชุดที่ 8 การอานออกเสียงควบกล้าํ ปร ปล มีประสิทธิภาพรอยละ 67.00 
9. แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียงควบกล้าํ พร พล ผล มีประสิทธิภาพรอยละ 64.00 

 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของกระบวนการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว    สาเหตุที่เปน
เชนนี้เพราะนกัเรียนชาวตางชาติกลุมตัวอยางมีความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ํากอนที่จะ
ไดรับการฝกดวยแบบฝกนี ้ จึงทําใหคาประสิทธิภาพของกระบวนการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 
 2.  การวิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่นักเรียนไดทดสอบหลังฝก       เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ E     
(80  ตัวหลัง ) พบวาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาตมีิผลคะแนนจากการ
ทดสอบหลังไดรับการฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา มีผลคะแนนผานเกณฑ E   (80 
ตัวหลัง)   โดยมีประสิทธิภาพรอยละตามลําดับตอไปนี้ 

2 

2 

1. แบบฝกชุดที่ 1 การอานออกเสียงควบกล้าํ กร กล มีประสิทธิภาพรอยละ 85.00 
2. แบบฝกชุดที่ 2 การอานออกเสียงควบกล้าํ กว มีประสิทธิภาพรอยละ 84.00 
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3. แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขว มีประสทิธิภาพรอยละ 82.00 
4. แบบฝกชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้าํ คว มีประสทิธิภาพรอยละ 84.00 
5. แบบฝกชุดที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้าํ ขร ขล มีประสิทธิภาพรอยละ 89.00 
6. แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียงควบกล้าํ คร คล มีประสิทธิภาพรอยละ 90.00 
7. แบบฝกชุดที่ 7 การอานออกเสียงควบกล้าํ ตร มีประสิทธิภาพรอยละ 84.00 
8. แบบฝกชุดที่ 8 การอานออกเสียงควบกล้าํ ปร ปล มีประสิทธิภาพรอยละ 94.00 
9. แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียงควบกล้าํ พร พล ผล มีประสิทธิภาพรอยละ 89.00 

   แสดงใหเห็นวา   ประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑตามลําดบัดังนี้ แบบฝกชุดที่ 8 การ
อานออกเสียงควบกล้ํา ปร ปล มีประสิทธิภาพสูงสุด   รองลงมาคือ แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียง
ควบกล้ํา คร คล แบบฝกชดุที่ 5 การอานออกเสียงควบกล้ํา ขร ขล  แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียง
ควบกล้ํา พร พล ผล   แบบฝกชุดที่ 1 การอานออกเสียงควบกล้ํา กร กล แบบฝกชุดที่ 2 การอานออก
เสียงควบกล้ํา กว   แบบฝกชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้ํา ควและชุดที่ 7 การอานออกเสียง 

          ควบกล้ํา ตร สวนลําดับสุดทัาย คือ แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้ํา ขว แสดงวาแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติทีผู่วิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพทําใหนักเรียนมี
คะแนนหลังการฝกสูงขึ้น 
 3.    การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับ
ชาวตางชาติ      จากการประเมินผลของคะแนนกอนฝกมีคาประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑเพราะนกัเรียนที่
เปนกลุมตวัอยางเปนนักเรยีนชาวตางชาติที่มีความบกพรองในการอานออกเสียงควบกล้ําเม่ือมีการ
ทดสอบกอนฝกผลที่ไดจึงมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน แตหลังจากทีน่ักเรียนเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบ
ฝกนี้ ผลคะแนนหลังการฝกมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือรอยละ  80  จึงสรุปไดวา
แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติที่ผูวิจัยสรางขึ้นชุดนี้มีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับผูเรียนชาวตางชาติได 
 4.  เพ่ือศึกษาความกาวหนาของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมกอนฝกมีคาประสิทธิภาพต่ํากวา
เกณฑ      เพราะนักเรียนทีเ่ปนกลุมทดลองเปนนักเรียนชาวตางชาตทิี่มีความบกพรองในการอานออก
เสียงควบกล้ํา     เม่ือมีการทดสอบกอนฝกผลที่ไดจึงมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  แตหลังจากที่นักเรียน
เขารวมกิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ       ผลคะแนนหลัง
การฝกมีคาประสิทธิภาพ สงูกวาเกณฑมาตรฐานทีต่ั้งไวคือ  รอยละ 80 จึงสรุปไดวาแบบฝกทักษะการ
อานออกเสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาตินี้มีประสิทธภิาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงควบกล้ําใหกับผูเรยีนชาวตางชาติได       และผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใช
แบบฝก     โดยใชสถติิ     t –test แบบ   Dependent  ภายหลังการเขารวมกิจกรรมการฝกออกเสียง
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โดยใชแบบฝกนี้  นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงควบกล้ําสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวาการเขารวมกิจกรรมการฝกออกเสียงโดยใชแบบฝกการอานออกเสียง 
ควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ ทําใหนักเรยีนมีความรูความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
ถูกตอง ชัดเจนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 จากการดําเนินการสรางแบบฝกการอานออกเสียงควบกล้ําและการทดลองตามลําดับขั้นเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ําทีผู่วิจัยสรางขึ้นนั้น  ผลการวิเคราะห
ขอมูล หลังการวิจัยพบวา หลังไดรับการฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา มีผลคะแนน
ผานเกณฑ E   (80 ตัวหลงั)   โดยมีประสิทธิภาพรอยละตามลําดับตอไปน้ี  แบบฝกชุดที่ 1 การอาน
ออกเสียงควบกล้ํา กร กล มีประสิทธิภาพรอยละ 85.00  แบบฝกชดุที่ 2 การอานออกเสียงควบกล้ํา กว 
มีประสิทธิภาพรอยละ 84.00   แบบฝกชุดที่ 3 การอานออกเสียงควบกล้ํา ขว มีประสิทธภิาพรอยละ 
82.00  แบบฝกชุดที่ 4 การอานออกเสียงควบกล้ํา คว มีประสทิธิภาพรอยละ 84.00  แบบฝกชุดที่ 5 
การอานออกเสียงควบกล้ํา ขร ขล มีประสิทธิภาพรอยละ 89.00  แบบฝกชุดที่ 6 การอานออกเสียง 

2 

ควบกล้ํา คร คล มีประสิทธิภาพรอยละ 90.00   แบบฝกชุดที ่ 7 การอานออกเสียงควบกล้ํา ตร มี
ประสิทธิภาพรอยละ 84.00 แบบฝกชุดที ่ 8 การอานออกเสียงควบกล้ํา ปร ปล มีประสิทธิภาพรอยละ 
94.00  แบบฝกชุดที่ 9 การอานออกเสียงควบกล้ํา พร พล ผล มีประสิทธิภาพรอยละ 89.00  แสดงวา
แบบฝกการอานออกเสียงควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้นแตละชุดมีประสทิธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว นอกจากนี้   
จากการศึกษาความกาวหนาของนักเรียนกอนและหลงัไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะการอานออก
เสียงควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ      โดยการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังไดรับการฝกโดยใชสถติ ิ   
t-test   แบบ  Dependent  พบวา       คะแนนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําทั้ง   
9  ชุด   เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01   แสดงวาแบบฝกทักษะการอานออกเสียง 
ควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพและทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและ
สามารถอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง ชัดเจนเพิ่มขึ้น 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  สําหรับ
ชาวตางชาติ และพัฒนาทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  โรงเรียน
นานาชาติไทย-จีน  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 1.  กอนการฝกดวยแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ี นักเรียนกลุม
ตัวอยางมีทักษะการออกเสียงคําควบกล้ําไมผานเกณฑ เน่ืองจากเปนเด็กที่เกิดในประเทศจีน และ
ผูปกครองมาอยูเมืองไทยไมนาน       สวนใหญใชภาษาจีนในการสื่อสารจึงทําใหนักเรียนออกเสียง
ติดภาษาแม และการออกเสียง “ร” และการออกเสียงควบกล้ํามีลักษณะพิเศษ และประกอบกบัในภาษา
แมของนักเรียนกลุมตัวอยาง ไมมีคําควบกล้ํา  จึงทําใหนักเรียนอานออกเสียงควบกล้ํา ไมคอยได  
แตเม่ือไดฝกฝนก็จะทําใหผูเรียนออกเสียงไดถูกตองชัดเจน         ซึ่งนักเรียนแตละคนอาจจะมีความ 
สามารถในการออกเสียงแตกตางกัน   ทั้งน้ีผูวิจัยไดสรางแบบฝกตามหลักของแบบฝกที่ดีของประสงค 
รายณสุข (2532:56)  ซึ่งไดใหความเห็นวาลักษณะแบบฝกที่ดี ควรยึดหลักเกณฑดังนี้ 

1. เปนแบบฝกหัดแบบฝก ฟง-พูด 
2. เปนแบบฝกทีส่อดคลองกับความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 
3. เปนแบบฝกทีเ่ราความสนใจและจูงใจนักเรียน  โดยใชภาพประกอบแบบฝกเรยีงลาํดับจาก

งายไปหายาก  เร่ิมฝกโดยออกเสียงระดับพยางค คําเดี่ยว คําคู กลุมคํา ประโยคขอความ 
4. เปนแบบฝกทีเ่หมาะสมกับวัยของผูเรียน คือ เปนแบบฝกสั้นๆ งายๆ แบบฝกหนึง่ๆ 

เจาะลึกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว และใชเวลาในการฝกครั้งละประมาณ 30-50 นาที 
5. เปนแบบฝกทีมุ่งเสริมสรางบรรยากาศ เพ่ือความสนุกสนาน และกระตือรือรนใหแก         

นักเรียน  แบบฝกจึงมีกิจกรรมใชเพ่ือการสอนหลายๆ ชนิดมาประกอบ เชน การฝกดวยการใชบัตรภาพ 
และประโยค บัตรคํา นิทาน เกมตางๆ เปนตน 
 และจากการทดสอบหลังฝกแสดงใหเห็นวาการเรียนรูทางดานภาษาสามารถฝกไดถา
ครูผูสอนมีวิธกีาร กระบวนการ และมีแบบฝกที่มีคุณภาพก็จะทําใหผูเรียนมีทักษะการออกเสียงควบกล้ํา
ไดถูกตอง ชัดเจนและรวดเรว็ 
 2.  ความสามารถในการอานออกเสียงควบกล้ําของนักเรียนกลุมตวัอยางหลังการใชแบบฝก 
พบวาดีกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยที่ไดนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศรีประภา  ปาลสุทธิ์ (2523 : 341)  สรางแบบฝกการอานคําที่ใชอักษร  ร ล ว   
ควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดดอนทอง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  
จํานวน 70 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงคําที่ใชอักษร  ร ล ว 
ควบกล้ํากอนฝกและหลังฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วิไลวรรณ  วิเศษนอย(2522 : 48 – 52)  ไดศึกษาและสรางแบบฝกการอานและการเขียนคําที่ใชอักษร
ควบ  ร ล และ ว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  จํานวน  60  คน  ใชแบบฝก 16 แบบฝกในเวลา 10 
ชั่วโมง  ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอานและเขียนคําทีใ่ชอักษรควบ  ร ล ว  กอนและหลังฝก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .01  แสดงวาหลังการฝกนกัเรียนมีความสามารถในการอาน และ
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เขียนคําทีใ่ชอักษรควบกล้ํา  ไดถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสรฐิ  เชยชิด (2518 : 113-
114)  ไดศึกษาและสรางแบบฝกการอานและเขียนคําที่ใชอักษร  ร ล ว  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  โดยทดลองกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กรุงเทพฯ  
จํานวน 70 คน  ใชแบบฝก 15 แบบฝก  ในเวลา 5 ชั่วโมง  ผลการวิจัยปรากฏวาความสามารถในการ
อานและเขียนคําที่มีอักษรควบ ร ล ว  กอนฝกและหลงัฝกอยางมีนัยสําคัญ .01  แสดงวาหลังการฝกแลว
นักเรียนมีความสามารถในการอานและเขยีนคําที่ใชอักษรควบมากขึ้น  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมพร  หลิมตระกูล (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกการออกเสียงควบกล้าํสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  โรงเรียนบางบัวทอง  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 30 คน  
ใชแบบฝก 31 แบบฝก  ใชเวลาในการฝกครั้งละ  50 นาที  ผลการวจัิยพบวา  การใชแบบฝกออกเสียงคํา
ควบกล้ําทั้ง 31 แบบฝก  เมื่อนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางแลวทําใหมีพัฒนาการดีขึ้น หลังการฝกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  การนําแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้าํสําหรับชาวตางชาติไปวิเคราะหคะแนน
ความกาวหนาของนักเรยีนกลุมตัวอยาง  พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการฝกออกเสียงคะแนนหลังการ
ใชแบบฝกสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่ไดรับการฝกออกเสียง
ควบกล้ําดวยแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ีนักเรียนมีพัฒนาทักษะการออกเสียงควบกล้ํา ไดถูกตอง   
ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีขั้นตอนการ
ฝกจากงายไปหายาก นอกจากเปนแบบฝกทักษะการอานออกเสียงแลว  ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะ
การใชคําควบกล้ําในการสื่อสาร  เม่ือฝกออกเสียงไดถูกตองแลวนักเรียนยังสามารถเลือกใชคํา 
ควบกล้ําไปใชในสถานการณจริงในการสื่อสารชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  เหมาะสม    ตรง
ความหมาย และมีประสทิธภิาพ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ธฤตภณ สุวรรณรักษ (2549:35-37) ได
ศึกษาและสรางแบบฝกการออกเสียงคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดพุทธ
บูชา กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพุทธบชูา 
จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ใช
แบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ One group pretest-posttest design ใชระยะเวลาในการทดลอง จํานวน 
15 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
หลังจากการใชแบบฝกพบวาดีกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ซึ่ง
ผลการวิจัยทีไ่ดนี้สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเน่ืองจากการใชแบบฝกการออกเสียงคําควบกล้าํที่
ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นทําใหนักเรยีนไดฝกออกเสียงบอยๆ และมีขั้นตอนการฝกจากงายไปหายาก จนกระทั่ง
นักเรียนเกิดทกัษะ และสามารถออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  แบบฝกนีส้ามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวิจัยกบันักเรียนชาวตางชาติกลุมอ่ืนๆ ได 
 2.  ครูผูสอนสามารถใชแบบฝกนี้เปนแนวทางในการสรางแบบฝกในลักษณะอื่นๆ ได 
 3.  แบบฝกทั้งหมดนี้นําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาทักษะการออกเสียง
ควบกล้ําสําหรับชาวตางชาติ โดยฝกกับคุณครู จะใชเวลาฝกในคาบเรียนปกต ิ  คาบเรียนซอมเสริม 
นอกเวลาเรียนก็ได   การใชเวลาในการฝกปฏิบตัิจริง  แบบฝกแตละชุดอาจใชเวลาในการฝกมากกวา 1 
คาบเรียน (45 นาที) หรือมากกวา 1 ชั่วโมง  ขึ้นอยูกับนักเรียนออกเสียงถูกตองไดเร็วหรือชา 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  11  
 เร่ือง เร่ือง  

    การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““กร กลกร กล””  
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แบบฝกชุดที่  1 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “ กร  กล ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ กร  กล ”    
ไดอยางถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “  กร  กล ”        
ในการสื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ กร  กล ”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“ กร  กล ”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “  กร  กล ”  ใหนกัเรียนดู  พรอมทั้ง
สาธิตการออกสียงใหนกัเรียนฟงทลีะคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนกัเรียนสังเกตวิธีการออก

เสียงของครู               
3.1.3 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “ กร  กล ”  แลวออกเสียงใหนกัเรียนฟง

คูละ  3  ครัง้ ใหนกัเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  ดังนี้ 
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                            เหมือนกัน                                                    กระ    กระ

คูที่   2                                                      ตางกัน   กรับ   กลับ

คูที่   3                                                           ตางกัน              กราบ   กาบ
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “  กร  กล ”  มีวิธีการฝกดังนี ้

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา “ กร  กล ”  ใหนกัเรียนดู
บนกระดาน คําวา  กรม  กลม   กรอง  กลอง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสยีงตามครู             
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ กร  กล ”  
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ กร  กล ”  ในแบบฝกให
นักเรียนฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกัน  และ

รายบุคคล  จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “  กร  กล ”  จากแบบฝกที่ครู

แจกใหจนครบทุกกิจกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คําพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และ

ประโยคขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  1.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา    “ กร  กล ”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และ         
ตรงความหมาย 

 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “  กร กล ”  

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ําเสียงควบกล้ํา    ““กร  กลกร  กล””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

กรุง 
กรม 
ไกร 

กลับ 
กลาว 

    

กลอย 
เกรียวกราว 
เกรียงไกร 
กลมเกลียว 
เกลื่อนกลาด 

 

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““กร กลกร กล””  
 

  ชุดที่  1.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “กร  กล”  จากคําพยางคเดียว 
 
 
 

กระ  กรู        กรง     กราบ กรอก 
 

กลวย กลิ่น   กลับ  ใกล   เกลียด 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
กระ :   เตาทะเลชนดิหนึ่ง กลวย  :   ผลไมชนิดหนึ่ง 
กรู :   วิ่งไปพรอมๆ กนั  กลิ่น    :    การรับรูดวยจมูก 
กรง :   ที่ขังสัตว  กลับ    :    ยอนมาที่เดมิตรงขาม 
กราบ  :    การแสดงความเคารพดวยวิธี    กับคําวาไป 
  นั่งประนมมือขึ้นเสมอหนาผาก  ใกล :    ไมไกล 

   แลวนอมศีรษะลงจดพื้น  เกลียด :    ไมชอบ   
กรอก   :    เทลงในชองแคบ 
 
ตัวอยางประโยค 

1.  เตา กระ อยูในทะเล 6.   ลิงกิน กลวย 

2.  เดก็ว่ิง กรู ไปที่สนาม 7.   ดอกไมม ีกลิ่น หอม 

3.  นกอยูใน กรง 8.   คุณพอ กลบั บาน 

4.  แม กราบ พระ 9.   ฉันนั่ง ใกล เธอ 

5.  นอง กรอก น้ําใสขวด 10.   ฉัน เกลยีด คนเหน็แกตัว 
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  ชุดที่  1.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “กร  กล”   
 จากคําหลายพยางค 
 
 
 

เกรอะกรัง             กรี๊ดกราด 
 

กลั่นแกลง          เกลื่อนกลาด         กลบเกลื่อน 

 
 
 
 

 
ความหมาย 
เกรอะกรัง    :   หมกัหมมแหงติดอยู  
กรี๊ดกราด   :   เสียงรองดัง  
กลั่นแกลง   :   ใสราย  
เกลื่อนกลาด :   กระจัดกระจายอยูบนพื้นมากมาย 
กลบเกลื่อน     :   ทําใหเรื่องเลือนหายไป  

   
       
ตัวอยางประโยค 
 

1.  จานใบนี้สกปรก เกรอะกรัง   

2.   เด็กผูหญิงสงเสียงรอง กรี๊ดกราด  

3.   เขา กลั่นแกลง เพื่อน 

4.   สมหลน เกลื่อนกลาด                                         

5.   พี่พูด กลบเกลื่อน เรือ่งนองทําผิด 
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  ชุดที่  1.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “กร  กล”   
 จากประโยคขอความ 
 
 
 
 

นองนอนกัดฟน  กราม        ครูยืนอยู กลาง หอง         

พอนอน กรน เสียงดัง           กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวง 

เด็ก กลัว สุนัขกัด               บานฉันอยู ใกล โรงเรียน 

แม เกลี้ยกลอม ใหนองไปหาหมอ    
กรอบรูป นี้ทําดวยไมสัก 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
กราม    :  ฟนซี่ที่ใชเคีย้วอาหาร กลาง    :    สวนที่อยูตรงกลางระหวางสองสิ่ง
กรน      :    หายใจมีเสยีงดังในลําคอ กรุงเทพ : เมืองหลวง,เมืองใหญ 

กลัว :    ไมกลา ใกล : ไมหาง 

เกลี้ยกลอม      :    พูดใหคลอยตาม กรอบรูป :    สวนที่ประกอบตามรูปขอบ
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  ชุดที่  1.4  กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “กร  กล ”   
 ในการส่ือสาร 
 

1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 
 

ขาวเกรียบ     เกรียงไกร      กระเปา       แข็งแกรง         เกรงกลัว 
กลวยไม       นาเกลียด       วงกลม        บอกกลาว       กลางคืน 

 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 

 
 

กราบ  กร ู  กราม  กรง  กระ 
เกลียด กลวย เกลือ  ใกล  กลิ่น  

 
 
 
 
 
 

1.    นักเรียนวิ่ง  ....................  ไปที่สนามฟุตบอล 

2.    เตา................อาศัยอยูในทะเล   

3.    กระรอกอยูใน  .................... 

4.     ยาย  .................... พระ 

5.     ฟน  ....................  ของนองผุ 

6.      ....................เปนผลไมชนิดหนึ่ง 

7.     ดอกมะลิมี  ....................  หอม 

8.     บานฉันอยู  .....................  บานเธอ 

9.     แมใช  ....................  ปรุงอาหาร 

10.   ฉัน  ....................  คนพูดไมจริง 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “กร  กล” 
  
 

 

 

 

1. กรู 6.   กลวย 
2. กระ 7.   กลิ่น 
3. กรง 8.   ใกล 
4. กราบ 9.   เกลือ 
5. กราม 10.  เกลียด 

 

 

 

 

 

 

 
ตอบถูกหรือเปลาคะ 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  22  
 เร่ือง เร่ือง  

      การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““กกวว””  
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แบบฝกชุดที่  2 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ กว  ” 

 

1.   จุดประสงคในการฝก 
1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ กว ”                 

ไดอยางถูกตองชัดเจน 
1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “ กว”  ในการ

สื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 
                 

2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ กว ”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
 “ กว ”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “ กว”  ใหนกัเรียนด ู พรอมทั้งสาธิตการ

ออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรียนสังเกตวิธีการออกเสียงของ

ครู               
3.1.3 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “ กว ”  ทีจ่ดัไวเปนคูแลวออกเสียง             

ใหนกัเรียนฟง คูละ  3  ครั้ง ใหนักเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  

ดังนี้ 
 

        ครูออกเสียง                                        นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                            เหมือนกัน                                                    กวาด  กวาด 

คูที่   2                                                      ตางกัน   กวัก   ฝก

คูที่   3                                                           เหมือนกนั              กวาง   กวาง
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “ กว”  มวีิธีการฝกดังนี้ 

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ กว”  ใหนักเรยีนด ู          

บนกระดาน คําวา  กวา  ไกว  กวาง  กวา  แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครู             
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ กว ”  ให
นักเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ กว ”  ในแบบฝกใหนักเรียน
ฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกนั  และรายบุคคล  

จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “ กว ”  จากแบบฝกทีค่รูแจกให

จนครบทุกกจิกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คาํพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  2.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา    “ กว ”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ กว ”  

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“กกวว””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10. 

กวา 
กวัก 
กวาด 
แกวง 

    

ไกว 
เกวียน 
กวาน 
กวัดแกวง 
กวาดกวาง 
กวางแกวง 

 

 
เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““กวกว””  
 

  ชุดที่  2.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “กว”  จากคําพยางคเดียว 
 
 
 

กวา   กวา   กวาง      กวาง       กวาด 

กวาน กวัก   ไกว      เกวียน     แกวง 

 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

กวา :    แตงกวา  ชื่อผักชนิดหนึ่ง กวาน  :   บึง 
กวา :    เกิน (ใชเปรยีบเทียบ เชน มากกวา) กวัก :   ใชมือทําเปนสัญญาณใหเขามาหา 
กวาง      :    สัตวสี่เทาชนิดหนึ่ง มีเขาเปนกิ่งแขนง  ไกว :   แกวงไปมา    
กวาง     :    ไมแคบ  แผออกไป เกวียน :   พาหนะชนิดหนึ่งม ี2 ลอ   

กวาด    :    ทําใหเตียน หรือหมดฝุนละออง   ใชควายหรือวัวเทียม 

   แกวง :   เคลื่อนไหวไปมา   
      
ตัวอยางประโยค 
 

1.    ฉันชอบกิน แตงกวา 6.    กวาน พะเยามีปลามาก 

2.   พี่สูง กวา นอง 7.    ครู กวัก มอืเรียกนักเรยีน 

3.   กวาง เปนสัตวปา 8.    พี่ ไกว ชิงชา 

4.    บาน กวาง มาก 9.    เราใชควายเทียม เกวียน 

5.   แม กวาด บาน 10.   พอ แกวง แขน  
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  ชุดที่  2.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “กว”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 
 

กวัดแกวง     กวางขวาง  กวาดถู 

ไกวเปล  กวางตุง 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
กวัดแกวง     :    จับดามวัตถุใหปลายตั้งขึ้นแลวปดไปมา  
กวางขวาง     :    แผออกไป ใหญโต  
กวาดถู      :    การทําความสะอาดอยางหนึ่ง 
ไกวแปล     :    แกวงเปลไปมา   
กวางตุง         :    ชื่อผักชนิดหนึ่ง 

           
ตัวอยางประโยค 
 

1.   ลูกเสือ กวดัแกวง ไมพลอง                      

2.   สนามหนาบาน กวางขวาง 

3.   แม กวาดถู บาน 

4.   พี่ ไกวเปล ใหนองนอน   

5.   ฉันชอบกินผัก กวางตุง     
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  ชุดที่  2.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “กว”  จากประโยคขอความ 
 
 
 
 
 

     พอขับ เกวียน เขาไปในปาที่ กวางขวาง  

      กวางชะมด  กวางทราย  อาศัยอยูในปา  

     แมงกวาง ชอบอยูบนตน กวาวเครือ 
     นองชอบอานหนังสือมาก กวา พี่ 
     พอคา กวาน ซื้อขาวจากชาวนา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
เกวียน :    พาหนะชนิดหนึ่งมี  2  ลอใชควายหรือวัวเทียม 

กวางขวาง :    แผออกไปมาก, ใหญโต           
กวางชะมด  :    ชื่อกวางชนิดหนึ่ง  
กวางทราย :   ชื่อกวางชนิดหนึ่ง 
แมงกวาง :  แมงชนิดหนึง่ 
กวาวเครือ :     ไมเถาใชทํายาได 
กวา :    ยิ่ง, เกนิ, เลยไป, กระทั่ง  
กวาน : การรวบรวมไวเปนจํานวนมาก   
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  ชุดที่  2.4  กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “กว”   
 ในการส่ือสาร 
 
1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 
 

แตงกวา        ไมกวาด         กวักมือ          กวางปา      ไกวชิงชา                 

        นกกวัก         ลอเกวียน       แกวงแขน      กวางขวาง    กวานพะเยา 
 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

กวา  กวาง กวาง แกวง กวัก 
กวาด กวา  เกวียน กวาง กวาน 

 
 
 
 
 

1. นองเรียนเกง..............................พี่ 

2. ชาวนาใช........................เปนพาหนะในการเดินทาง 

3. นก...................รอง 

4. พี่ชวยแม.............................บาน 

5. ฉันชอบกินแตง................................ 

6. .............................เปนสัตวปา 

7. นองเดิน........................แขน 

8. หองเรียน........................มาก 

9. พอคา.........................ซื้อน้ําตาล 

10. เด็กๆ ชอบเลนแมง.................... 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ กว ” 
  
 

 

 

 

1.   กวา 6.   กวาง 
2.  เกวียน 7.  แกวง 
3.  กวัก 8.   กวาง 
4.  กวาด 9.  กวาน 
5.  กวา 10. กวาง 

 

 

 

 

 

ตอบถูกหรือเปลาครับ  
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  33  
 เร่ือง เร่ือง  

      การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““ขวขว””  
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แบบฝกชุดที่  3 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “ ขว ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ ขว ” ไดอยาง
ถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “ ขว ”  ในการ
สื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ ขว ”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“ ขว ”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “  ขว ”  ใหนักเรียนดู  พรอมทั้งสาธิต
การออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรยีนสังเกตวิธกีารออกเสียง

ของครู               
3.1.3 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “  ขว ”  แลวออกเสียงใหนักเรยีนฟงคูละ  

3  ครั้ง ใหนกัเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกันหรือตางกัน  ดังนี ้
 

        ครูออกเสียง                                        นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                            เหมือนกัน                                                    ขวัญ    ขวัญ

คูที่   2                                                      ตางกัน   ขวา   ฝา

คูที่   3                                                           เหมือนกนั              ขวาน   ขวาน
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “  ขว ”  มีวิธีการฝกดังนี้ 

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา “  ขว ”  ใหนักเรยีนดบูน
กระดาน คําวา  ขวา  แขวน  เขว  ขวัญ  แลวใหนักเรยีนฝกออกเสียงตามครู             
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ ขว ”  ให
นักเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “  ขว ”  ในแบบฝกใหนักเรียน
ฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกนั  และรายบุคคล  

จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “  ขว ”  จากแบบฝกที่ครูแจกให

จนครบทุกกจิกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คาํพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  3.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา    “ ขว ”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “  ขว  ”  

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“ขวขว””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10. 

ขวา 
ขวาง 
ขวิด 
ขวัญ 

    

แขวน 
ไขว 
ขวักไขว 
ไขวเขว 
ขวัญแขวน 
ขวนขวาย 
 

 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““ขวขว””  
 

  ชุดที่  3.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขว”  จากคําพยางคเดียว 
 
 
 

ขวา  ขวัญ  แขวน ขวาง  ขวิด 

ขวาน แขวะ ไขว  แขวก แขวง 

 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

ขวา :    ตรงกันขามกับซาย ขวาน :    เครื่องมือตัดหรือฟน 
ขวัญ      :    ผมหรือขนทีข่ึ้นเวียนเปน แขวะ      :    พูดชวนทะเลาะ 

  รูปกนหอย,มิ่งมงคล ไขว        :    ไขว, กายกนั     
แขวน     :    หอย     แขวก     :    นกชนิดหนึ่งหากินเวลา 
ขวาง      :    กีดกั้น, สกัด   กลางคืน 
ขวิด      :    อาการที่สัตวมีเขาใชเขี้ยว  แขวง     :    ตําบล 
  หรือเขาทําราย 
  
ตัวอยางประโยค 
 

1.   ทุกคนชูมือ ขวา 6.    พอใช ขวาน ฟนตนไม 

2.    นองม ีขวัญ ที่ศีรษะ               7.    เขาชอบพูด แขวะ คนอื่น 

3.    ไม แขวน เสื้อในตู 8.    เธอชอบนั่ง ไขว หาง 

4.    เด็กนั่ง ขวาง ทางเดิน           9.    เสียงนก แขวก รอง 

5.    ควาย ขวดิ กัน                            10.  บานฉันอยู แขวง บางจาก 
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 ชุดที่  3.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขว”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 

กีดขวาง  ขวักไขว 

ขวัญใจ  ไขวเขว  ไขวควา 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

กีดขวาง :    ทําใหไมสะดวก   
ขวักไขว :    เคลื่อนไหวสวนกันไปมา,ไมเปนระเบียบ  
ขวัญใจ :     สิ่งที่สําคัญประจําใจ  
ไขวเขว :     สับกัน 
ไขวควา :     ฉวยมือเอาอยางสับสน, พยายามจับมือถือเอง                       

           
ตัวอยางประโยค 
 

1. เขานั่ง กีดขวาง ทางเดิน   

2. คนเดิน ขวกัไขว  

3. นองเปน ขวัญใจ ของคนในครอบครัว 

4. พี่พูดจาไขวเขว ทําใหเขาใจสับสน                             

5. นอง ไขวควา จับของเลน 
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 ชุดที่  3.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขว”  จากประโยคขอความ 
 
 
 
 
       

เด็กๆ ขวาง กอนหนิลงในสระน้ํา 

แมหัน ขวบั  เมื่อไดยินเสียงนองเรียก 
ครูมอบ ของขวัญ ใหแกนักเรียน 
นักเรียนไมควรนั่ง ไขวหาง เวลาเรียน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
ขวาง        :      เหว่ียงออกไป,   ปาออกไป             
ขวับ     :     เสียงหวดไมเรียว, เร็ว, ทันท ี  
ของขวัญ     :     สิ่งที่ใหเพื่อเปนกําลังใจ                            
ไขวหาง        :    นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเขา  ซึ่งตั้งชันอยู               
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ชุดที่  3.4  กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ขว”   
 ในการส่ือสาร 
 
1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

ชิดขวา     ไขวควา        ไมแขวนเสือ้       ขวักไขว      ไขวหาง 
ขัดขวาง    แขนขวา       ขวางขวาน         นกแขวก     ไขวเขว         

 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

ขวา  แขวง ขวาน ขวาง  แขวะ 

แขวก ขวาง  ขวิด  ขวัญใจ ขวักไขว 
 
 
 
 

1. แมซื้อไม....................เส้ือ 

2. เราใชมือ........................เขียนหนงัสือ 

3. นองแดงเปน.....................ของโรงเรียน 

4. เสียงนก..........................รอง 

5. เราไม.......................ส่ิงของออกนอกรถ 

6. พอใช............................ฟนตนไม 

7. เรารักกันจะไมพูด......................กัน 

8. ที่ตลาดมีคนเดิน............................... 

9. ฉันเห็นควาย..........................กัน 

10. โรงเรียนฉนัอยู............................บางรัก 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ ขว ” 
  
 

 

 

 

1.   แขวน 6.   ขวาน 
2.  ขวา 7.  แขวะ 
3.  ขวัญใจ 8.   ขวักไขว 
4.  แขวก 9.  ขวิด 
5.  ขวาง 10. แขวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําไดหรอืเปลาคะ 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  44    
 เร่ือง เร่ือง   เร่ือง เร่ือง  

      การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““ควคว””  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  44  

    การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““ควคว””  
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แบบฝกชุดที่  4 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “ คว ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ คว ”               
ไดอยางถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “ คว”  ในการ
สื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “คว”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“คว”     
 

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “คว”  ใหนกัเรียนดู  พรอมทั้งสาธิต         

การออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรยีนสังเกตวิธกีารออกเสียง

ของครู               
3.1.3 ครูยกตัวอยางคําควบกล้ํา  “ คว ”  แลวออกเสียงใหนกัเรียนฟง 

คูละ  3  ครัง้ ใหนกัเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  ดังนี้ 
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                            ตางกนั                                                    ควาย    ฟาย

คูที่   2                                                      เหมือนกนั   ความ   ความ

คูที่   3                                                           ตางกัน              ควัน   ฟน
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “  คว ”  มีวิธีการฝกดังนี้ 

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา “ คว ”  ใหนักเรยีนดบูน
กระดาน คําวา  แคว  ควาน  ควา  แควน   แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครู             
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว ”               
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ คว”  ในแบบฝกใหนักเรียน
ฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกนั  และรายบุคคล  

จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “ คว”  จากแบบฝกทีค่รูแจกให

จนครบทุกกจิกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คาํพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  4.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา   “คว”  ในการสือ่สารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว”   

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“ควคว””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

คว่ํา 
ควา 
ควัน 
ความ 

    

ควาย 
แคว 
ควั่น 
ควาน 
แควน 
เควงควาง 
 

 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““ควคว””  
 

  ชุดที่  4.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว”  จากคําพยางคเดียว 
 

 
 

ควัก  ควัน  ควา  ควาน ความ 
คว่ํา  ควาย ควาญ แคว  ควาน 

 
 
 
 

ความหมาย 
 

ควัก :    ใชมือลวงลงไปหยิบของ  
ควัน :    สิ่งที่ลอยออกจากการเผาไหมมีสีดําและขาว 
ควา :    หยิบ หรือฉวยเอาไปโดยเร็ว     
ควาน  :    การใชมือกวาดหาสิ่งของ 
ความ :    เรื่อง, นําหนาคํากริยาหรือคําวิเศษณ  เปนอาการนาม 
คว่ํา  :    เอาดานหนาลงดานหลงัขึ้น  
ควาย :    สัตวชนิดหนึง่ที่มีเขา   

ควาญ :    คนเลี้ยงชาง     
แคว :    ลําน้ํา    
ควาน :    เอาสิ่งของมีคมแหวะใหกวาง 
 

ตัวอยางประโยค 
 

1.    พอควักเงินในกระเปา         6.   นองนอนคว่ําหนา 

2.    ควันไฟ ลอยขึ้นในทองฟา              7.    ชาวนาใชควายไถนา 

3.    ฉันความือนองไว 8.    ควาญชางเลี้ยงชาง 

4.    เธอควานหาของใตโตะ            9.    สะพานขามแมน้ําแคว 

5.    เขามีความรู 10.   แมควานผลไม 
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 ชุดที่  4.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 

ความจํา       ความจริง 

ความดี          ความคิด      ความสุข 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

ความจํา    :    รูจักโดยไมลมื                                                          

ความจริง :     เรื่องจริง 
ความดี :    การกระทําสิง่ที่ดีงาม     
ความคิด :     การนึก เรื่องที่คิดขึ้นในใจ   
ความสุข :     ความสบายใจ, ความสบายกาย, เบิกบานใจ  

          
ตัวอยางประโยค 
  

1. นองมีความจํา ดีมาก    

2. เขาพูด ความจริง    
3. ทุกคนตองทาํ ความด ี     

4. นองมี ความคิด สรางสรรค 

5. ฉันมี ความสุข  
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 ชุดที่  4.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “คว”  จากประโยคขอความ 
 
 

 
      

ควาญชางขี่ชางไปริมแคว  

นักเรียนคนควาหาความรูในหองสมุด 

เขาขับรถดวยความเร็วสูง รถจึงคว่ํา 

เด็กดีตองพูดความจริง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

ควาญ    :     ผูเลี้ยงชาง, คนบังคับชาง   
แคว            :     ลําน้ําที่ไหลลงลําน้ําอีกสายหนึ่ง             
คนควา :  การศึกษาหาความรู 

ความเร็ว     :     อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุตอหนวยเวลา 
คว่ํา       :     พลิกทองขึ้น, เอาขางบนลงลาง 
ความจริง :  เรื่องจริง   
   
 
 
 
 
 
  



 

88 

ชุดที่  4.4  กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “คว”   
 ในการส่ือสาร 
 
1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

ออยควั่น     คนควา      แควน้ํา       มีดควาน     เควงควาง 
คว่ํามือ       วัวควาย     ขอความ      ควันไฟ       ความสุข 

 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

แคว  ควา  ควาน ควัน  คว่ํา 
ความ ควาย ควาน ควาญ ควั่น 

 
 
 
 

 
1. รถวิ่งปลอย.................ดําเต็มถนน 

2. เราใช...........................เทียมเกวยีน 

3. .......................สุขเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ 

4. .........................น้าํนี้ไหลแรงมาก 

5. เด็กๆ........................หาของในกลอง 

6. ฉันรีบ......................................หนังสือที่กําลังจะตก 

7. นองชอบนอน.............................หนา 

8. ............................ชางคนเปนคนใจดี 

9. แมคาขายออย.................... 

10. พี่..............................ผลไมไดสวยมาก 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ คว ” 
  
 

 

 

 

1.   ควัน 6.   ควา 
2.  ควาย 7.  คว่ํา 
3.  ความ 8.   ควาญ 
4.  แคว 9.  ควั่น 
5.  ควาน 10. ควาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําไดหรอืเปลาครบั 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  55  
 เร่ือง เร่ือง  

      การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““ขร  ขลขร  ขล””  
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แบบฝกชุดที่  5 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “  ขร  ขล  ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ ขร  ขล ”               
ไดอยางถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “ ขร  ขล ”               
ในการสื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“ขร  ขล”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “ขร  ขล”  ใหนักเรยีนด ู พรอมทั้งสาธิต         

การออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรยีนสังเกตวิธกีารออกเสียง

ของครู               
3.1.3 ครูยกตัวอยางคําควบกล้ํา  “ขร  ขล”  แลวออกเสียงใหนักเรียน

ฟงคูละ  3  ครั้ง ใหนักเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  ดังนี ้
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                            ตางกนั                                                    ขริบ    ขลิบ

คูที่   2                                                      ตางกัน   ขรม   ขม

คูที่   3                                                           เหมือนกนั              ขลาด   ขลาด
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “ขร  ขล ”  มีวิธีการฝกดังนี ้

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล ”  ใหนกัเรียน        

ดูบนกระดาน คําวา  ขระ  เขรอะ  โขลก  ขลุย   แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามคร ู            
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล”               
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล”  ในแบบฝกให
นักเรียนฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกัน  และ

รายบุคคล  จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล”  จากแบบฝกที่ครูแจก

ใหจนครบทกุกิจกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คําพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  5.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา   “ขร  ขล”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร  ขล”   

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“ขร  ขลขร  ขล””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ขระ 
ขรุ 
ขรัว 
เขลา 

    

ขลุก 
ขลัก 
ขรุขระ 
เขรอะขระ 
ขลุกขลกั 
ขลาดเขลา 

 

 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““ขร ขลขร ขล””  
 

  ชุดที่  5.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร ขล”  จากคําพยางคเดียว 
 
 
 

ขริบ  ขรึม  ขรม  ขรัว  เขรอะ 

เขลา  ขลุย  ขลาด ขลัง  ขลิบ 

 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

ขริบ :    ตัดเล็มดวยกรรไกร เขลา      :    ไมฉลาด 
ขรึม :    นิ่งอยางตรึกตรอง ขลุย        :    เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง 
ขรม     :    เสียงดังเอ็ดอึง ขลาด     :    ไมกลา 
ขรัว :    ภิกษุสูงอายุ ขลัง        :    แรง, ศักดิ์สิทธิ ์
เขรอะ    :    เกรอะกรัง ขลิบ      :    เย็บหุมริม 

  
ตัวอยางประโยค 
 

1.    แมขริบผมใหนอง 6.    คนไมเรียนหนังสือจะโงเขลา 

2.   พอดูเครงขรึม 7.    นองเปาขลุยเสียงไพเราะ 

3.   คนทะเลาะกันเสียงดังขรม 8.    เขาเปนคนขลาด 

4.   ขรวัตากวาดลานวัด 9.    พอมีของขลัง 

5.   นองกินขนมปากเขรอะ 10.   ชางขลิบชายเสื้อดวยผาสีแดง 
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  ชุดที่  5.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร ขล”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 
 

ขรุขระ      เขรอะขระ      ขลุกขลิก 

ขลาดเขลา        ขลุกขลกั 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

ขรุขระ            :    ไมเรียบ, เปนหลุมเปนบอ  
เขรอะขระ       :    เกรอะกรัง  
ขลุกขลกิ     :    แกงเผ็ดที่มีน้ํานอย 
ขลาดเขลา      :    ไมกลา,ไมฉลาด 
ขลุกขลกั      :    ติดขัด, ไมสะดวก 
                   
ตัวอยางประโยค 
 

1. ถนนสายนีข้รุขระ 

2. นองหนาตาเขรอะขระ 

3. แกงเผ็ดน้ําขลุกขลิก 

4. เขาเปนคนขลาดเขลา 

5. งานวันนี้ดูขลุกขลัก 
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  ชุดที่  5.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ขร ขล”  จากประโยคขอความ 
 
 

 
       

ขรัวตาอิน เปนพระที่เงียบ ขรึม  
ชางตัดผมกําลังขริบผมสีดําขลับใหนอง 
แม โขลก น้ําพรกิอยูในครัว 

ควาญชางพา โขลง ชางเดินไปตามถนน ขรุขระ 
พี่เปาขลุยไดไพเราะมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความหมาย 
  

ขรัว :    คําเรียกพระที่มีอายุมาก โขลก   :    ตําใหเขากนั 
ขรึม       :    นิ่งไมคอยพูด โขลง    :    ฝูงชาง 
ขริบ      :    ตัดเล็มดวยกรรไกร ขรุขระ  :    ไมเรียบเปนหลุมเปนบอ 
ขลับ :  เลื่อม, เกลี้ยงเปนมัน   ขลุย    :    เครื่องดนตรีสําหรบัเปา 
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  ชุดที่  5.4      กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ขร  ขล”   
  ในการส่ือสาร 
 
1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

เครงขรึม      เสียงขรม     ขริบผม       ขรุขระ       ขรัวตา 

       ขลุกขลกั       โขลงเขลง    ขลุกขลิก     ขลาดเขลา  ขลกุขลุย  
 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

ขรม  ขริบ  ขรึม  ขรัว  เขรอะ 

ขลาด โขลง  ขลุกขลกิ ขลุย  ขรุขระ 

 
 
 
 
 
 

1. พอเปนคนเงียบ....................... 

2.  ...........................ตาวดัพิกุลใจดี 

3.  พี่ชอบเปา.............................. 

4.  ถนนสายนี้.............................ทาํใหรถวิง่ชา 

5.  ชางกําลัง............................ผมใหนอง 

6.  เด็กๆ กินอาหารปาก........................... 

7.  แมชอบแกงน้ํา............................ 

8.  เด็กๆ สงเสียงรองดัง............................ 

9.  คนที่กลาแสดงออกจะไมเปนคน............................. 

10.  ชาง.........................นีแ้สนรู 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ ขร  ขล ” 
  
 

 

 

 

1.   ขรึม 6.   เขรอะ 
2.  ขรัว 7.  ขลุกขลิก 
3.  ขลุย 8.   ขรม 
4.  ขรุขระ 9.  ขลาด 
5.  ขริบ 10. โขลง 

 

 

 

 

 

 

 

เกงมากครับ 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  66  
 เร่ือง เร่ือง  

    การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““คคร ร  ค คลล””  
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แบบฝกชุดที่  6 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “ คร  คล ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ คร  คล ”               
ไดอยางถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”               
ในการสื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“คร  คล”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “คร  คล”  ใหนักเรยีนด ู พรอมทั้งสาธิต         

การออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรยีนสังเกตวิธกีารออกเสียง

ของครู               
3.1.3 ครูยกตัวอยางคําควบกล้ํา  “คร  คล”  แลวออกเสียงใหนักเรียน

ฟงคูละ  3  ครั้ง ใหนักเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  ดังนี ้
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                             เหมือนกนั                                                    ครอง   ครอง

คูที่   2                                                      ตางกัน   คร ู   คู

คูที่   3                                                           ตางกัน              คลาย  คาย
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “คร  คล”  มีวิธีการฝกดังนี ้

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”  ใหนกัเรียน        

ดูบนกระดาน คําวา  ครวั  ครอง  คลาย  โคลน   แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครู             
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”               
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”  ในแบบฝกให
นักเรียนฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกัน  และ

รายบุคคล  จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”  จากแบบฝกที่ครูแจก

ใหจนครบทกุกิจกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คําพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่ 6.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา   “คร  คล”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “คร  คล”   

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“คคร  ร  คคลล””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ครา 
ครบ 
ครอง 
คลอ 

    

เคลีย 
เคลา 
เครงครัด 
คร่ําครวญ 
เคลิบเคลิม้ 
เคลื่อนคลอย 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุชุดดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““คร คคร คลล””  
 

  ชุดที่  6.1     ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “คร คล”  จากคําพยางคเดียว 
 

 
 

ครู  ใคร  ครบ  โครม ใคร 

เคลา  ไคล  โคลน คลุง  คลื่น 
 
 
 
 
ความหมาย 
 

ครู :    ผูสั่งสอนศิษย เคลา :   ใชมือคนเบาๆ ใหทั่ว 

ใคร    :    คําใชแทนคาํนามที่เปนคน ไคล :   เหง่ือที่ปนกับฝุน 

ครบ :    ถวน เต็มจํานวนที่กําหนดไว โคลน :    ดินเหลวพอปนได 
โครม :    เสียงของหนกัตก คลุง :   มีกลิ่นตลบ 
ใคร    :    ตองการ, ปรารถนา คลื่น :    น้ําในแมน้ําลําคลอง หรอืในทะเล 
         มีอาการเคลือ่นไหวนูนสงูกวา 
     ระดับปกติและเห็นเคลื่อนไปมา 
     เปนระยะบนผิวน้ํา 
ตัวอยางประโยค 
 

1.    ครูสอนหนงัสือ 6.    คุณแมกําลังเคลาเครื่องปรุงใหเขากัน 

2.    ใครอยูในหอง 7.    เสื้อนองเปอนเหงื่อไคล 

3.    ฉันสงงานครบ 8.    เด็กๆ เลนโคลน 

4.    เสียงของตกดังโครม 9.    ปลาเนากลิน่คลุงไปทัว่ 

5.    ฉันใครอยากจะไดหนังสือเลมนี ้ 10.   ทะเลมคีลืน่ลมแรง 
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  ชุดที่  6.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “คร คล”  จากหลายพยางค 
 

 
 
 

ครึกครื้น  ครอบครัว  คลั่งไคล 

ใครครวญ       แคลวคลาด 
 
 
 
 
 
ความหมาย 
ครึกครื้น :    สนุกราเริง    
ครอบครัว :    ผูรวมครัวเรือน สามี ภรรยา และบุตร                                             
คลั่งไคล :    หมกมุนในสิง่ใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป 
ใครครวญ :    ตริตรอง, คดิ 
แคลวคลาด :  รอดไป  พนไป 
  
              
ตัวอยางประโยค 
 

1. เด็ก ๆ เลนกันสนกุสนานครึกครืน้ 

2. เราทุกคนรกัครอบครัว  

3. สาววัยรุนคลั่งไคลแฟชั่น  

4. เราตองใครครวญกอนตัดสินใจ 

5. ขอใหเธอแคลวคลาดจากอันตราย 
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  ชุดที่  6.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา “คร คล” จากประโยคขอความ 
 

 
 
       

ชายคนนี้เปนคน แคระ มี เครา ดก                

แม คลอด นองเปนผูหญิง                               
เขาทํางานอยาง เครงเครียด   
บานฉันอยูริม คลอง                            

นองหกลมขอเทา เคล็ด 

เธอเดินอยาง คลองแคลว 

รถไฟ เคลื่อน ออกไปจากสถานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความหมาย 
แคระ    :  เตี้ยเล็กผิดปกติ คลอง  :    ทางน้ําหรือลําน้ําที่เกิดขึ้นเอง 
เครา   :     ขนที่ขึน้ตามแกม เคล็ด :    อาการทีก่ลามเนื้อแพลง 
คลอด  :    ออกลูก, ออกจากครรภ คลองแคลว   :    วองไว 
เครงเครียด     :     คร่ําเครงจนเกนิไป เคลื่อน :    ออกจากที่ 
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 ชุดที่  6.4  กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “คร  คล ”   
 ในการส่ือสาร 
1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

คุณครู       หองครัว     เครื่องปรุง     ครอบครวั    เครื่องบิน 

       ขาดแคลน  ผิวคล้าํ       ผอนคลาย     เคลื่อนที่      คลี่คลาย   
 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

ครู  เครา  ใคร  เครียด แคระ 

โครม เคล็ด คลอง คลั่งไคล คลื่น 
 
 
 
 

 
 

 

1.   พอทํางานหนักจน............................ 

2.   หนังสือเลมนี้เปนของ.............................. 
3.   นองปดประตูเสียงดัง................................. 
4.   พี่ชายมีหนวด...................................ดก 
5.   คน............................ตัวเตี้ย 
6.   เปดวายน้ําใน............................. 
7.   ฉันเปน................................สอนภาษาไทย 

    8.   ทะเลมี..................................ลมแรง 
                         9.   วัยรุน..............................นักรอง 

10. นองหกลมขอเทา........................... 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ คร  คล ” 
  
 

 

 

 

1.   เครียด 6.   คลอง 
2.  ใคร 7.  ครู 
3.  โครม 8.   คลื่น 
4.  เครา 9.  คลั่งไคล 
5.  แคระ 10. เคล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

เกงมากคะ 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  77  
 เร่ือง เร่ือง  

      การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““ตรตร””  
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แบบฝกชุดที่  7 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “ ตร ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ ตร ”               
ไดอยางถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “ตร”               
ในการสื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“ตร”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “ตร”  ใหนกัเรียนดู  พรอมทั้งสาธิต         

การออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรยีนสังเกตวิธกีารออกเสียง

ของครู               
3.1.3 ครูยกตัวอยางคําควบกล้ํา  “ตร”  แลวออกเสียงใหนกัเรียนฟง         

คูละ  3  ครัง้ ใหนกัเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  ดังนี้ 
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                             เหมือนกนั                                                    ตรา   ตรา

คูที่   2                                                      ตางกัน  ตรอก   ตอก

คูที่   3                                                          เหมือนกัน            เตรียม เตรียม
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “ตร”  มีวธิีการฝกดังนี้ 

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”  ใหนักเรียนดูบน
กระดาน  คาํวา  ตรู  ตริ  ตรอง  ตรม  แลวใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครู             
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”               
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”  ในแบบฝกใหนักเรียนฟง
คําละ  3  ครั้ง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกัน  และรายบุคคล  จนกวา

จะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”  จากแบบฝกทีค่รูแจกใหจน

ครบทุกกิจกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คําพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  7.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา   “ตร”  ในการสือ่สารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”   

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“ตรตร””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ตริ 
ตรง 

ตรอง 
ตรา 

    

ตรม 
ตรอม 
ตระเตรียม 
ตรากตรํา 
ตรึกตรอง 
ตรอมตรม 
 

 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““ตรตร””  
 

  ชุดที่  7.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”  จากคําพยางคเดียว 
 
 

 

ตรง  แตร  ตรอก ตรวจ เตร 
เตรียม ตรอม ตรอง ตราบ ตรึง 

 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

ตรง    :    ไมคดโคงหรอืงอ, ถูกตองตาม เตรียม :    การทําไวลวงหนา 
  ความหมาย ตรอม :    เศราใจ, ทุกขใจ 
แตร :    เครื่องดนตรีประเภทเปา ตรอง     :    คิดทบทวน, นกึด ู
  ทําดวยโลหะ มีปากบาน ตราบ :    จนถึง, เมื่อ 

ตรอก     :    ทางเล็กๆ แยกจาก ตรึง   :    ทําใหอยูกับที่ 
   ถนนใหญ,ทางแคบ

ตรวจ     :    ดูอยางละเอียด 
เตร       :    เดินไปเดินมาอยางไมมี
  จุดหมาย 
 
ตัวอยางประโยค 
 

1.    เขาเดินตัวตรง 6.   แมเตรียมอาหารเชา 

2.   นักเรียนเปาแตร 7.   เธอตรอมใจเพราะผิดหวัง 

3.   บานฉนัอยูตรอกจันทร 8.   เราตองคิดตรองกอนตัดสินใจ 

4.   ครตูรวจการบานนักเรียน 9.   ฉันรักเธอตราบชัว่ชีวิต 

5.   พีเ่ดินเตรไปเตรมา 10.  เสาตนนีต้รึงใหแนน 
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ชุดที่  7.2      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 

 

ตรากตรํา  ตรวจตรา 

ไตรตรอง  เตร็ดเตร        เตรียมตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
ตรากตรํา       :   ทนลําบาก, ทํางานอยางไมคิดถึงความลําบาก  
ตรวจตรา       :   พจิารณาใหรอบคอบถี่ถวน 
ไตรตรอง     :   คิดทบทวน  
เตร็ดเตร       :   เที่ยวไปไมอยูกับที ่
เตรียมตัว      :   ทําตัวใหพรอม          

        
   

ตัวอยางประโยค 
 

1. แมตรากตรําทํางานหนัก  

2. ตํารวจตรวจตราพื้นที ่  

3. เราตองไตรตรองดวยเหตุผล  

4. เขาเดินเตรด็เตร  

5. นักเรียนเตรียมตวัสอบ 
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ชุดที่  7.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ตร”  จากประโยคขอความ 
 
 
 

 
      

         แมตื่นแตเชา ตรู เพื่อ เตรียม อาหาร               
         ตาํรวจออก ตรวจ พื้นที่ แถว ตรอก จันทร       
            กอนตัดสินใจควร ไตรตรอง ใหรอบคอบ     

            นักเรียนเปา แตร เสียงดังมาก 

            เราจะรักกัน ตราบ ชั่วชีวิต 
         เธอนั่งหนาเศราเหมือนคน ตรอมตรม ใจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
ตรู          :    เวลาสาง                                                
เตรียม      :     จัดแจงไวใหเรียบรอย 
ตรวจ :    ดูอยางละเอียด    
ตรอก :    ทางเลก็ๆ แยกจากถนนใหญ  
ไตรตรอง  :    คิดทบทวน                                       
แตร        :    เครื่องดนตรีประเภทเปา 
ตราบ    :    จนถึง, เมื่อ                                       
ตรอมตรม :     ระทมใจ 
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ชุดที่  7.4      กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ตร”   
 ในการส่ือสาร 
 

1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

ตรงเวลา     เตรียมตัว    เที่ยวเตร   ตระเตรยีม    ตรอมใจ 
ตรากตราํ    ตรวจตรา     ตริตรอง   ไตรตรอง      เงินตรา 

 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

ตรา  ตรู  ตรอก ตรง  ตรวจ 

เตรียม เตร็ดเตร ตรากตรํา ไตรตรอง แตร 

 
 
 
 

 

1. นองตื่นนอนแตเชา............................ 

2. คนขับรถบีบ...........................เสียงดังมาก 

3. เด็กๆ...............................ตัวไปเที่ยว 

4.  เขาเปนคนซื่อ................................... 

5.  ครู...............................การบานนักเรียน 

6. เขา............................. กอนตัดสินใจ 

7.  พอ............................ทํางานหนกั 

8.  ฉันสะสมดวง................................ไปรษณีย 

9.  บานฉันอยูปาก................................ 

10.  วัยรุนชอบ............................. 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ ตร ” 
  
 

 

 

 

1.   ตรู 6.   ไตรตรอง 
2.  แตร 7.  ตรากตรํา 
3.  เตรียม 8.   ตรา 
4.  ตรง 9.  ตรอก 
5.  ตรวจ 10. เตร็ดเตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกงมากครับ 
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    แบบฝกชุแบบฝกชุดท่ี  ดท่ี  88  
 เร่ือง เร่ือง  

    การอานออกเสียงควบกลํ้า  การอานออกเสียงควบกลํ้า  
““ปร  ปลปร  ปล””  
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แบบฝกชุดที่  8 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “ ปร  ปล ” 

 
1.   จุดประสงคในการฝก 

1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ ปร  ปล ”               
ไดอยางถูกตองชัดเจน 

1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”               
ในการสื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 

                 
2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“ปร  ปล”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “ปร  ปล”  ใหนักเรยีนด ู พรอมทั้งสาธิต         

การออกสียงใหนักเรียนฟงทีละคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนักเรยีนสังเกตวิธกีารออกเสียง

ของครู               
3.1.3 ครูยกตัวอยางคําควบกล้ํา  “ปร ปล” แลวออกเสียงใหนกัเรยีนฟง         

คูละ  3  ครัง้ ใหนกัเรียนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  ดังนี้ 
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                             ตางกัน                                                   ปรับ  ปบ

คูที่   2                                                      ตางกัน  ปลาบ ปราบ

คูที่   3                                                          เหมือนกัน            เปรียบ เปรียบ
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “ปร  ปล”  มีวิธีการฝกดังนี ้

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”  ใหนกัเรียนดู
บนกระดาน  คําวา  ประ  ปรับ  ปลูก  ปลอม  แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามคร ู            
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”               
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”  ในแบบฝกให
นักเรียนฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกัน  และ

รายบุคคล  จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”  จากแบบฝกที่ครูแจก

ใหจนครบทกุกิจกรรม  เริ่มฝกตั้งแต  คําพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และประโยค

ขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  8.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา   “ปร  ปล”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร  ปล”   

กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“ปปร  ร  ปปลล””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.. 

ประ 
ปรับ 
ปราด 
ปลูก 

    

ปลอม 
แปลง 
ปรักปรํา 
ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง 
แปลกปลอม 

 

 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““ปร ปปร ปลล””  
 

  ชุดที่  8.1      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร ปล”  จากคําพยางคเดียว 
 
 
 

เปรี้ยว เปรอะ เปราะ เปรี้ยง ปรือ 

ปลา  ปลอย ปลิว  ปลื้ม  ปลุก 
 
 
 
 
 
ความหมาย 
 
 

เปรี้ยว    :    รสอยางมะนาว ปลา :    สัตวน้ําเลือดเย็น มกีระดูก 
เปรอะ   :    เลอะ, สับสน   สันหลังใชเปนอาหาร 

เปราะ    :    หักงาย ปลอย :    ทําใหหลุด 
เปรี้ยง    :    เสียงดังอยางเสียงฟาผา, จัด,  ปลิว :    ลอยตามลม 
  กลา ปลื้ม :    เบิกบานยินดี  
ปรือ       :   หลับตาเพราะงวงนอน ปลุก :    ทําใหตืน่จากหลับ 
  
ตัวอยางประโยค 
 

1.   มะนาวมีรสเปรี้ยว 6.   ปลาอยูในน้ํา 

2.   กางเกงนองเปรอะ 7.   แมปลอยนก 

3.   ไสดนิสอเปราะ 8.   ลมพัดกระดาษปลิว 

4.   ฟาผาเสียงดังเปรี้ยง 9.  พอปลืม้ใจมาก 

5.   นองงวงนอนทําตาปรือ 10.  นาฬิกาปลุกเสียงดัง 
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  ชุดที่  8.2     ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร ปล”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 

ปราบปราม ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง ปลาบปลื้ม ปลอดโปรง 
 
 
 
 
 
ความหมาย 
ปราบปราม :    ใหสงบเรียบรอย        
ปรับปรุง         :    แกไขใหดีขึน้ 
เปลี่ยนแปลง   :    ทําใหลักษณะตางไป 
ปลาบปลื้ม     :    มีความยินด ี             
ปลอดโปรง     :    แจมใส, สวาง 

           
ตัวอยางประโยค   

1. ตํารวจปราบปรามผูราย    

2. เธอตองปรับปรุงนิสัยที่ไมด ี

3. วัยรุนเริ่มมีอารมณเปลีย่นแปลง    

4. ฉันรูสึกปลาบปลื้มใจ 

5. วันนี้อากาศปลอดโปรง 
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  ชุดที่  8.3     ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “ปร ปล”  จากประโยคขอความ 
 
 
 
 

      

นักเรียนวิง่ไปที่สนามพรอม ปรบมือ เสียงดัง             

พี่ ปลอบ นองไมใหรองไห                                           
นองใสฟน ปลอม ทําใหใบหนาดู แปลก ตา         
เด็กๆวิ่ง ปรอ ไปซือ้ขนม              
พอ ปลูก ตนไม 
นักเรียนเสียบ ปลั๊ก ไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
ปรบมือ   :    ตบมือแสดงความยินด ี
ปลอบ     :    ปลอบโยน 
ปลอม      :    ไมแท, ทําใหเหมือนตนแบบ 

แปลก :    แตกตางไปจากที่เคย, เพี้ยนไป 

ปรอ :    เร็ว, วองไว         
ปลูก :    ทําใหเจริญเติบโต 
ปลั๊ก :    อุปกรณไฟฟา 
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  ชุดที่  8.4     กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ปร  ปล”   
 ในการส่ือสาร 
 

1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

 เครื่องปรงุ    แปรงสีฟน      โปรงใส       ปรนเปรอ     ตาปรือ 

 ปลากราย     ปลองควัน       จอมปลวก   ปลอดโปรง   ปรึกษา 

 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

ปรือ  ปรุง  เปรอะ เปรี้ยว ปลอย 

ปลา  ปลูก  ปลั๊ก  ปลิว  ปลุก 

 
 
 
 

 

1.  แมกําลัง............................อาหาร 

2.  น้ําสมแกวนี้มีรส........................... 

3.  พี่...............................นองใหตื่น 

4.  นองกินไอศกรีมปาก................................. 

5.  ยา..............................นกออกจากกรง 

6.  ฉันเห็น...........................วายอยูในน้ํา 

7.  ลมพัดกระดาษ................................ 

8.  นักเรียนทําตา................................เพราะงวงนอน 

9.  พอ.............................ตนไม 

10.  เด็กๆ ไมควรเลน..............................ไฟ 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ ปร  ปล ” 
  
 

 

 

 

1.   ปรุง 6.   ปลา 
2.  เปรี้ยว 7.  ปลิว 
3.  ปลุก 8.   ปรือ 
4.  เปรอะ 9.  ปลูก 
5.  ปลอย 10. ปลั๊ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมั่นฝกอานทุกวันนะครับ 
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    แบบฝกชุดท่ี  แบบฝกชุดท่ี  99  
 เร่ือง เร่ือง  

    การอานออกเสีการอานออกเสียงควบกลํ้า  ยงควบกลํ้า  
““พร  พล  ผลพร  พล  ผล””  
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แบบฝกชุดที่  9 
เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา “ พร  พล  ผล ” 

 

1.   จุดประสงคในการฝก 
1.1   เพื่อใหนกัเรยีนมีความรูเขาใจสามารถออกเสียงควบกล้ํา  “ พร พล ผล”               

ไดอยางถูกตองชัดเจน 
1.2   เพื่อใหนกัเรยีนสามารถเลือกใชคําทีอ่อกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”               

ในการสื่อสารไดถูกตองตรงความหมาย 
                 

2.   เนื้อหาในการฝก 
       คํา  กลุมคํา  ประโยคขอความที่ออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”     
             
3.   กิจกรรมการฝก 
       3.1   ขั้นการฟงเพื่อจําแนกความแตกตางของเสยีง 

3.1.1    ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะควบกล้าํ 
“พร พล ผล”     

3.1.2 ครูนําบัตรคาํควบกล้ํา  “พร พล ผล”  ใหนกัเรียนดู  พรอมทั้ง
สาธิตการออกสียงใหนกัเรียนฟงทลีะคํา  คําละ  3  ครั้ง  ใหนกัเรียนสงัเกตวิธีการ 

ออกเสียงของครู               
3.1.3 ครูยกตัวอยางคําควบกล้ํา  “พร พล ผล” แลวออกเสียงให

นักเรียนฟง  คูละ  3  ครั้ง ใหนกัเรยีนสังเกตวาครูออกเสียงเหมือนกนัหรือตางกัน  

ดังนี้ 
 

        ครูออกเสียง                                       นักเรียนตอบ 
 

คูที่   1                                                                             ตางกัน                                                   พริก  พลิก

คูที่   2                                                      ตางกัน  แพร แพ

คูที่   3                                                          เหมือนกัน            แผล แผล
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3.2   ขั้นการฝกออกเสียง 
                การฝกออกเสียงควบกล้าํ  “พร พล ผล”  มีวิธีการฝกดังนี ้

3.2.1  ครูยกตัวอยางคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”  ใหนกัเรียน
ดูบนกระดาน  คําวา  พระ  พราว  พลอย  ผลิ  แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามคร ู            
ทีละคําพรอมกัน 

3.2.2 ครูแจกแบบฝกทกัษะการอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”               
ใหนกัเรียนทุกคน 

3.2.3 ครูสาธิตคําที่ออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”  ในแบบฝกให
นักเรียนฟงคําละ  3  ครั้ง แลวใหนกัเรียนฝกออกเสียงตามครูพรอมกัน  และ

รายบุคคล  จนกวาจะออกเสียงไดถูกตอง 
3.2.4 นักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”  จากแบบฝกที่           

ครูแจกใหจนครบทุกกิจกรรม  เริม่ฝกตั้งแต  คาํพยางคเดียว   คําหลายพยางค  และ

ประโยคขอความ 
3.2.5 เมื่อนักเรียนฝกออกเสียงครบทุกกิจกรรมการฝกแตละชุดฝกแลว  

ใหนกัเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะในกิจกรรมชดุที่  9.4   เพื่อเปนการทบทวนและ

พัฒนาทักษะ  นอกจากอานออกเสียงควบกล้ําไดถูกตอง แลว  นักเรยีนสามารถ

เลือกใชคําควบกล้ํา   “พร พล ผล”  ในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  และตรง

ความหมาย 
 

4.   สื่อและอุปกรณในการฝก 
4.1   บัตรคํา 
4.2  แบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ําสําหรบัชาวตางชาติ 
4.3   แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล 

ผล”   กอนฝกและหลังฝก   
 

5.   ประเมินผล  
       การประเมินผลการออกเสียง  มีวิธีการดังนี้ 

5.1 สังเกตจากความสนใจในการรวมกิจกรรมการฝกของนักเรียน 
5.2 ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนกอนฝกและหลังฝก 
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เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  เรื่อง  การอานออกเสียงควบกล้ํา  “

แบบทดสอบกอนฝก - หลงัฝก

“พพร  ร  พพลล  ผล  ผล””  
 

ชื่อ................................................................................................ชั้น .......................... 
 
 

 

คําสั่ง    จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถูกตองตามอักขรวิธี 
 
 

กอนฝก หลังฝก 
ลําดับที่ ทดสอบการออกเสียง 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

พระ 
พรม 
พลิก 
แพลง 

    

ผลี 
แผล 
พรวดพราด 
พรั่งพรอม 
โพลเพล 
ผลีผลาม 

 

 

เกณฑการใหคะแนน   ออกเสียงไดถูกตองคําละ  1  คะแนน 

รวมคะแนนกอนฝก.........................คะแนน 

รวมคะแนนหลังฝก..........................คะแนน 

 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
              (                                        ) 
          ............../................../............... 
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แบบฝกแบบฝกชุดชุดท่ีท่ี                    การอานออกเสียงควบกล้าํ การอานออกเสียงควบกล้าํ ““พร พล ผลพร พล ผล””  
 

  ชุดที่  9.1    ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”  จากคําพยางคเดียว 
 

 
 

พริก  พราน พรํา  พลอย เพลง 

พลอย พลุย  ผลัก  ผลิ  แผล 
 
 
 
 
ความหมาย 
 

พริก      :    ผลมีรสเผ็ด พลอย     :    อาการที่พูดงายๆ โดยไมคิด 
พราน    :    ผูหากินในทางจับสัตว พลุย       :    ยื่นออกมาอยางทองคนอวน

พรํา        :     ตกบอยๆ เรือ่ยไป     ผลัก       :    ใชมือดันใหพนตัว      

พลอย :    หินทีม่ีเนื้อใสสีตางๆ ผลิ         :     เริ่มงอกปริออกมา       
  ใชเปนเครื่องประดับ, แผล       :    เนื้อหนังที่แตกแยกออก 
  ประสมไปดวย  เพราะเปนโรคหรือถูกของมีคม 
เพลง     :    สําเนียงขับรอง, ทํานองดนตรี  
          
ตัวอยางประโยค 
 

1.   พริกมรีสเผ็ด 6.    เขาชอบพูดพลอยๆ 

2.   นายพรานชอบลาสัตว 7.    เด็กอวนเดินพุงพลุย 

3.   ฝนกําลงัตกพรําๆ 8.    เพื่อนผลักนองตกบันได 

4.   พลอยเม็ดนี้สสีวย 9.    ตนไมกําลังผลใิบ 

5.   เธอชอบรองเพลงสากล 10.  พี่หกลมเปนแผลที่เขา 

 



 

131 

ชุดที่  9.2     ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”  จากคําหลายพยางค 
 
 
 

พรอมเพรียง     พรั่งพรอม 

พลุกพลาน เพลิดเพลิน ผลีผลาม 
 
 
 
 
 

 

ความหมาย 
 

พรอมเพรียง    :    ครบถวน, รวมใจกัน   
พรั่งพรอม       :    รวมกันอยูมากหลาย   
พลุกพลาน     :    เกะกะ, ขวักไขว  
เพลิดเพลิน     :    สนุกสนาน  
ผลีผลาม         :    รีบรอนโดยไมระมัดระวังหรือไมถูกกาลเทศะ  
                  
ตัวอยางประโยค 
 

1. เราทุกคนมารวมกิจกรรมกันอยางพรอมเพรยีง  

2. บานนี้มีของใชพรั่งพรอม    

3. คนพลุกพลานในตลาด   

4. เด็กๆ เลนกนัอยางเพลดิเพลิน 

5. เขารีบเดินผลีผลามจึงหกลม 
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ชุดที่  9.3      ฝกอานออกเสียงควบกล้ํา  “พร พล ผล”   
 จากประโยคขอความ 
 
 

 

แมชอบดื่มนม พรอง มันเนย 

พี่รอง เพลง ได เพราะ มาก  
เขาชอบพูด พลาม และ พลิกแพลง เสมอ   
พอทํางานมากรางกายจึงออน  เพลยี 
ฉัน เผลอ  แผลบ็ เดียวก็ ผล็อย หลับไป 

นอง โผล หนาออกมาแลวยิ้ม เผล ดวยความสบายใจ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ความหมาย 
 

พรอง         :      ไมเต็มตามอัตรา  
เพลง : สําเนียงขับรอง,ทํานองดนตรี 

เพราะ         :     นาฟง, เสนาะ, ไพเราะ 
พลาม          :     เพอเจอ, พดูไมรูจบ 
พลิกแพลง   :     สับปลับ, กลับกลอก  
เพลีย          :     ออนแรง, ถอยกําลัง 
เผลอ : ไมระมัดระวัง 
แผล็บ       :     เวลาเดี๋ยวเดียว, มันเปนเงา 
ผล็อย       :     โดยเร็ว, โดยพลัน 
โผล    :     ผุดขึ้น, สูงขึน้, ยืน่ออกไปปรากฏ 

เผล              :      อาการที่ยิ้มอยางสุขใจ 
 

  



 

133 

ชุดที่  9.4      กิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “พร พล ผล”   
 ในการส่ือสาร 
 

1) จงอานออกเสียงคําตอไปนี้ใหถกูตอง 

 นายพราน     น้ําพริก     มะพราว     พรุงนี้       พูดพลอย 

       แหวนพลอย   พลิกคว่ํา   พลั้งเผลอ   ผลีผลาม   ผลุบโผล           
 

2)   จงเลือกคําทีก่ําหนดใหตอไปนี้เติมลงในชองวางใหไดใจความถูกตอง 
 
 

พราน พรอม พริก  เพราะ เพลง 

เพลีย พลอย แผล  ผลัก  ผลิ  

 
 
 
 

 

1.  พี่รองเพลง...................มาก 

2.  แมตําน้ํา............................กะป 

3.  วันนี้ทุกคนอยูกัน............................หนา 

4.  นาย...................................ชอบลาสัตว 

5.  รางกายเขาออน............................ 

6.  แหวน................................สีแดง 

7. เขาชอบรอง...............................สากล 

8. นอง...........................ประตูอยางแรง 

9. พี่ถูกมีดบาด................................ลึกมาก  

10.  ตนไมกําลัง.........................................ใบ 
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แนวคําตอบกิจกรรมเสริมทักษะการใชคําควบกล้ํา   “ พร  พล ผล ” 
  
 

 

 

1.   เพราะ 6.   พลอย 
2.  พริก 7.  เพลง 
3.  พรอม 8.   ผลัก 
4.  พราน 9.  ผลัก 
5.  เพลีย 10. ผลิ 

 

 

 

 

 

 

ปรบมือใหคนเกงดวยคะ 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นางกฤษณา  สุภาพักตร 
วัน เดือน ปเกิด    11 กุมภาพันธ 2500 
สถานที่เกิด   34 หมู 2 ตําบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 
สถานที่อยูปจจุบัน  399/93-94 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
    กรุงเทพฯ 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
    กรุงเทพฯ 
ประวตัิการศึกษา   
                  พ.ศ. 2511       ชั้นประถมศึกษาปที่ 7  

จากโรงเรียนสตรีวสิุทธศิึกษา  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 
         พ.ศ. 2514       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

จากโรงเรียนสตรีนครสวรรค  อ.เมือง จ.นครสวรรค  
         พ.ศ. 2518       ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค 
                  พ.ศ. 2527      ครุศาสตรบัณฑิต วชิาเอกภาษาไทย  
    จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคอ.เมือง จ.นครสวรรค 
                   พ.ศ. 2549     ประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ   

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
           พ.ศ. 2551      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
                         การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ  

จากมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
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