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บทคัดยอ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในดานการอานออกเสียงคําควบกล้ํา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ในภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ จากจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด ๓๘ คน  ดวยวิธีการประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยเริ่มทําการวิจยัตั้งแตเดือนตุลาคม -  
เดือนธันวาคม  ๒๕๕๑ 
 
 ผลการวิจัย  พบวานกัเรียนมีการพัฒนาทกัษะในดานการอานดีขึ้นกวาเดิม  ดวยวิธีการให
แรงเสริมโดยการชมเชยและใหระยะเวลาในการฝกทกัษะการอานมาก พอสมควร  ดังนั้น  นักเรยีน
จึงเกิดทกัษะในดานการอานโดยฝกทักษะการออกเสียงควบกล้ําจากแบบฝกอยางตอเนื่อง โดยนํามา
ซ่ึงการพัฒนาทักษะในดานการอานไดอยางคลองแคลวและถูกตองเขาใจมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

  
๑.  ท่ีมาและความสําคัญ 
 การวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เปนการสรางองคความรูใหมใหเกิดขึ้นไดดี  
วิธีหนึ่ง ทุกงานทุกสาขาอาชีพ สามารถนํามาใชในการหาองคความรูหรือขอคนพบในการแกปญหา 
หรือพัฒนางานไดอยางเปนระบบ จึงอาจกลาวไดวา “การวิจัยชวยใหการพัฒนางานเปนระบบและ
เปนไปอยางนาเชื่อถือ” สะทอนถึงความชัดเจน รอบคอบ และตรวจสอบได 
 งานการจัดการเรียนการสอนของครู ถือวาเปนวิชาชีพช้ันสูงที่ตองการความเชื่อถือไดใน    
ผลงานการสอนที่เกิดขึ้น หากครูผูสอนไดนําการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ        
แกปญหาการเรียนรูของนักเรียน จะสามารถพัฒนานักเรียนไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงเปนการประกัน 
คุณภาพการศึกษาไดอยางดียิ่ง ทั้งนี้จะทําใหผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดา ผูปกครองของ
นักเรียนจะ มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไดเปนอยางดี 
  การแกไขปญหาการอาน ออกเสียง  ภาษาไทย  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  ปญหาการ
อานไม ออก – เขียนไมได อานไมคลอง – เขียนไมคลอง ในขณะนี้เปนปญหาเรงดวน ที่ครูผูสอน
ทุกคน   ไมเฉพาะแตครูภาษาไทยเทานั้น ตองรวมมือรวมใจกันแกไขเพื่อใหเยาวชนผูเปนอนาคต
ของชาติ   มีการพัฒนาหรือไดรับการแกไขปญหา ดวยเหตุที่วา หากเยาวชนของเราอานไมออกเขยีน
ไมได  การเรียนรูสรรพวิชาตางๆ ก็ยอมจะมืดมน เพราะทักษะการอาน – เขียน เปนทักษะพื้นฐาน
จําเปน   ในการรับสาร – สงสาร นอกเหนือจากทักษะฟง – ดู – พูด ซ่ึงผูเรียนจําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวัน  ดังนั้นการนํากระบวนการวิจัยที่เปนการวิจัยแบบงาย หรือวิจัยแผนเดียวมาใชในการ
แกปญหา    การอาน – เขียนภาษาไทย จึงเปนเรื่องสําคัญจําเปนสําหรับครูและตองเปนเรื่องที่งาย 
ไมยุงยาก    ซับซอน และสงผลตอคุณภาพในการเรียนรูของผูเรียนไดอยางแทจริง เพราะภาษาไทย
เปนเครื่องมือสําคัญที่ผูเรียนจะใชในการแสวงหาความรูในโลกกวางไดอยางไมมีที่ส้ินสุด และ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕ จํานวน ๓๘ คน ซ่ึงอานคําที่  ควบกล้ํา  ร  ล    ไมถูกตอง 
ทั้งนี้เพราะ เมื่อตรวจสังเกตการพูดรายงานหนาชั้นเด็กกลุมนี้จะออกเสียงคําควบกล้ําไมได และ
สอบถามจากครูผูสอนทานอื่น ตางก็มีความเห็นเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนสาเหตุใหนักเรียนไมกลาพูด ไม
กลาแสดงออก และขาดความมั่นใจ เวลาใหนักเรียนสรุปหรือรายงานหนาชั้นเรียน จะรูสึกวาเปนตัว
ตลกใหเพื่อนหัวเราะเวลาพูดผิดหรือออกเสียงผิด ดังนั้นหากนักเรียนไดรับการแกไขโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะการอาน คําควบกล้ํา  ร  ล    จะชวยพัฒนาความสามารถการอาน คําควบคล้ํา  ร  ล    
ของนักเรียนไดดีขึ้น 



๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.  เพื่อฝกและพัฒนาความสามารถการอาน คําควบกล้ํา  ร  ล  ว  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๕  จํานวน  ๓๘   คน 
๓.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 ผูเรียนไดฝกและพัฒนาความสามารถในการอาน  คําควบกล้ํา ร  ล  ว  
๔.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑.  กลุมที่ศึกษานักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕  จํานวนนักเรยีนที่ศกึษา  ๓๘ คน  ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในภาคเรยีนที่  ๒   ปการศึกษา  ๒๕๕๑  ในการทําวจิัยครั้งนี้  เลือก
นักเรียนที่ศึกษาในชัน้เรียนที่สอนจํานวน ๔ หองเรียน จากประชากรทั้งส้ิน ๒๒๐  คน ทําการเลือก
โดยการทดสอบคัดเลือกคนทีไดคะแนนไมถึง ๘๐ %   ซ่ึงมีดวยกนัทัง้หมด   ๓๘   คน  ไดเลือก
นักเรียนกลุมนี้เนื่องจากนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในดานการอานคําควบกล้ําไดไมคลองแคลว  จึง
เปนปญหาในดานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ  โดยมีครูประจําชั้นไดติดตามพฤติกรรมในดานการเรียน
ของนักเรียนกลุมนี้ไดอยางตอเนื่อง 
 ๒.  เวลาที่ใชในการทดลองฝกอาน  คือ  ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑   
 ๓.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก 
  ๓.๑    ตัวแปรอิสระ    ไดแก  แบบฝกอาน 
  ๓.๒  ตัวแปรตาม    ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ความสามารถใน  การอาน  คําควบกล้ํา  
๕.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 หลังจากที่ไดรับการฝกไปแลวนักเรียนทั้ง  ๓๘  คนมีความสามารถในการอาน คําควบกล้ํา 
ร ล ไดดีกวากอนการฝก 
๖.  นิยามศัพทเฉพาะ  
 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนรูจากการฝกอานออกเสียงคําควบกล้ําซ่ึง
วัดไดโดยแบบฝกอาน ออกเสียงคําควบกล้ําของคุณขนิษฐา   มากรักษา 
 ๒.  วิธีการประเมินที่เนนผูเรียน  เปนสําคัญที่ผูวิจัยไดใชควบคูกับการเรียนการสอน  เพื่อ
จะไดขอมูลจากตัวนกัเรียนและนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการสอนเพื่อใหนกัเรียนเกิดการเรยีนรู
อยางสูงสุด  โดยมีวิธีการทีใ่ชดังตอไปนี ้ คือ  โดยการสังเกตการสอนของครู  สนทนา  ซักถาม
นักเรียน  การจดบันทึกประจําคาบของนักเรียน  การตรวจการบาน    
 ๓.  ทักษะการเรียนดานการอานคําควบกล้าํ  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการ
อานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล   จากแบบฝกอาน  โดยมีเกณฑผานรอยละ  ๘๐  ขึ้นไป  โดยการ
ทดสอบเก็บคะแนน 
 
 



                    บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๑. หลักที่เกีย่วของกับการอาน 

             ๑.๑  ความหมายของการอาน 

             ๑.๒ ลักษณะและระดับของการอาน 

             ๑.๓ ประโยชนของการอาน 

             ๑.๔ ความสําคัญของความเขาใจในการอาน 

             ๑.๕  ความหมายของความเขาใจในการอาน 

             ๑.๖   ระดับความเขาใจในการอาน 

             ๑.๗   ขอแนะนําในการสอน  อานเพื่อความเขาใจ 

ฐะปะนีย  นครทรรพ และประภาศรี   สีอําไพ (๒๕๒๐) สรุปประโยชนที่ไดจากการอานดังนี ้

๑. ชวยใหเปนคนเรียนเกงเพราะเมื่ออานเกงแลวจะเรียนวิชาตางไดด ี
๒. ชวยใหเปนผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเมื่ออานเอกสารที่ใหความรูแลว

นํามาปรับปรุงงานของตนอยูเสมอ 
๓. ชวยใหไดรับความบันเทิงในชีวิตมากขึ้น เพราะไดอานวรรณกรรมดีดี ที่ใหความ

เพลิดเพลินในเวลาวาง  
๔. ชวยใหเปนผูที่สังคมยอมรับ เพราะผูอานมาก จะรูจกัปรบัตัวใหเขากับสังคมไดด ี
๕. ชวยใหเปนคนที่นาสนใจ เพราะผูที่อานหนังสือมากจะมีความนึกคดิลึกซึ้งและกวางขวาง 

สามารถแสดงความรู ความคดิเห็นดีดีไดในทุกแงทุกเวลา 
 จากขอความทีก่ลาวมาทั้งหมดจะเห็นวาการอานมีความสําคัญและประโยชนมากมายชวย
สรางเสริมบุคลิกภาพของคนอานใหเปนคนรอบรูเฉลียวฉลาดทันโลก ทันคน ประสบผลสําเร็จใน
ชีวิตซ่ึงตองอาศัยการอานเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  
        ในการศึกษาในครั้งนี้ เปนการวจิัยดําเนินการ โดยแบงวิธีการดําเนนิงานตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี ้

๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
๒. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
๓. วิธีการดําเนนิการวิจยั 
๔. สถิติที่ใชในการคนควา 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีศ่ึกษาไดแกนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๕  จํานวนนักเรยีนที่ศึกษา  ๓๘  คน  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในภาคเรียนที่  ๒   ปการศึกษา  ๒๕๕๑  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการ
วัดผลจากการสอบจากแบบทดสอบ ที่ไดคะแนนต่ํากวา ๘๐ % ในการสอบอานออกเสียงคําควบ
กลํ้า ซ่ึงมีนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑถึง ๓๘  คน จึงไดเลือกนกัเรียนกลุมนี้เนื่องจากนกัเรยีน
มีทักษะพื้นฐานในดานการอานคําควบกล้ําไดไมคลองแคลว  จึงเปนปญหาในดานการเรียนในวิชา
อ่ืนๆ  โดยมีครูประจําชั้นไดติดตามพฤติกรรมในดานการเรียนของนักเรียนกลุมนี้ไดอยางตอเนื่อง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     ๑.  แบบทดสอบกอนหลังการฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  จํานวน ๕๐ คํา 
     ๒. ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร     
       ๓.  ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ล     
      ๔.  ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร  ล  
     ๕.  ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร  ล  จํานวน   ๒  เร่ือง (นิทาน) 

  ๖.ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้าํ   ร  ล  เปนบทรอยกรอง (กาพยยานี๑๑และ
กาพยสุรางคนางค ๒๘) 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
       ๑ .     ผูวิจยัทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบทดสอบการอานออกเสียงคําควบกล้าํ  ร  ล  
(จํานวน ๕๐  คํา)ใหนักเรียนในหองเรียนที่สอนจํานวน ๔หอง ซ่ึงมีจํานวน  ๒๒๐ คนอานออกเสียง
ทุกคน    ใชเวลาในการทดสอบการอาน   ๔  คาบเรียน   คาบเรียนละ  ๑ หอง    ซ่ึงดาํเนินการสอบ
ในสัปดาหที่  ๒  ของภาคเรยีนที่  ๒ / ๒๕๕๑ 
          ๒.    แจงใหนักเรยีนทราบถึงขอบกพรองในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล ไม
ถูกตอง ไมชัดเจน  ซ่ึงมีนักเรยีนจํานวน  ๓๘  คน   



๓. เร่ิมตนการฝกโดยการใหนักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  ออกเสยีง  ร  ทีละคน  โดยนําล้ินสวน
หนาขึ้นไปแตะที่เพดานแลวกระดกลิ้น  เปลงเสียงออกมา  จนสามารถทําไดทุกคน   จากนั้นให
นักเรียนฝกออกเสียง  ล  โดยนําล้ินไปแตะที่เพดานแตไมตองกระดกลิ้นใหลมออกขางล้ินทั้งสอง
ขาง   ทําดังนี้จนนักเรยีนสามารถออกเสียงไดถูกตอง 

๔. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสยีงคําควบกล้ํา  ร  ล  ตามฝกดังชวงเวลาดังนี้ 
       สัปดาหที่  ๑ นักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  อานชดุแบบฝกคําควบกล้ํา  ร          

สัปดาหที่  ๒ นักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  อานชดุแบบฝกคําควบกล้ํา  ล    
      สัปดาหที่  ๓ นักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  อานชดุแบบฝกคําควบกล้ํา  ร  ล    
  สัปดาหที่ ๔  นักเรียนทั้ง ๓๘  คน  อานชุดแบบฝกคําควบกล้ํา   ร  ล  จํานวน   ๒  
เร่ือง (นิทาน) 
  สัปดาหที่  ๕  นักเรียนทั้ง ๓๘  คน อานชุดแบบฝกคําควบกล้ํา ร ล  เปนบทรอย
กรอง 
         ครูสังเกตการอานออกเสียงของนักเรียนตลอดเวลาที่นักเรียนทําการฝก  พรอมทั้งใหการ
แนะนํานกัเรียนในการอานออกเสียงใหถูกตองทุกคํา โดยฝกการกระดกลิ้นใหถูกวิธี  และอานออก
เสียงตามครู 

๕. หลังจากนกัเรียนไดฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ําจากชุดแบบฝกทั้ง  ๕ ชุดแลว  ใน
สัปดาหที่  ๖  และ ๗  นกัเรยีนจะเปนผูหาคําควบกล้ํา  ร  ล  มาฝกเองคนละ  ๑๐  คํา/วัน  เพื่อมาอาน
ใหครูฟงทุกวนั 

๖. จากนัน้ครูทําการทดสอบการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  จากแบบทดสอบการอาน
ออกเสียงคําควบกล้ําจํานวน  ๕๐  คํา โดยครูสังเกตการอานออกเสียงวาถูกตอง  ไมถูกตอง  ชัดเจน  
หรือไมชัดเจน ซ่ึงครูจะใชแบบการประเมนิการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล 

๘. ครูจะนําแบบประเมินการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ของนักเรียนทั้ง  ๓๘  คนมา
พิจารณากับเกณฑที่กําหนดไว  คือ  ถานักเรียนคนใดอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ไดถูกตอง  
ชัดเจน  ๔๐  คํา  ในจํานวน  ๕๐ คําถือวาผานเกณฑการประเมิน 

** หมายเหตุ  การฝกของนักเรียนจะใชเวลาชั่วโมงภาษาไทย  ตอนตนชั่วโมงหรือทาย
ช่ัวโมง  เปนเวลา  ๗  สัปดาห 
การวิเคราะหขอมูล  
       นําแบบประเมินการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ชนิดสองพยางค  จํานวน  ๕๐  คํา  ที่
นักเรียนแตละคนทดสอบการอานออกเสียงมาพิจารณาทลีะคนวาผานเกณฑทีก่ําหนดไวหรือไม 

 
 
 



เกณฑการประเมิน 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน 
80 – 100 ผาน 

0-79 ไมผาน 
 

สถิติท่ีใชในวิจัย    ผูศึกษาคนควาไดใชสถิติงาย ๆ ในการประมวลผลดังตอไปนี ้
     การหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานดานการอานออกเสียงคําควบกล้ําของ
กลุมตัวอยางกอนและหลังการฝก โดยโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๔  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาคนควาขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังตอไปนี ้
๑. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   
๒. ลําดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
๓. ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการนสําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัเพื่อการสื่อความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล  ผูศึกษา
คนควาไดกําหนดสัญลักษณและกําหนดความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหไวดังนี ้
 f  แทน จํานวนนักเรียน 
 x แทน คาเฉลี่ย 
 t แทน สถิติที่ใชเปรียบเทียบคาวกิฤติเพื่อทราบความนัยสําคัญ 
ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูศึกษาคนควาไดเสนอตามลําดับคือ  เมื่อทําการฝก
อานเสร็จจะทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรยีนกอนและหลังการฝกและตรวจให
คะแนนแลวหาคารอยละของคาเฉลี่ย    ดังปรากฏในตาราง  ๑ 
 ตาราง ๑  จํานวนนกัเรียนที่ไดคะแนนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนที่จะไดรับฝก
จากแบบฝกอาน 
คะแนนเต็ม รอยละของคะแนนเต็ม จํานวน(f) Fx 

๒๙ ๕๘.๐๐ ๑ ๒๙ 
๓๐ ๖๐.๐๐ ๓ ๙๐ 
๓๑ ๖๒.๐๐ ๔ ๑๒๔ 
๓๒ ๖๔.๐๐ ๑๐ ๓๒๐ 
๓๓ ๖๖.๐๐ ๘ ๒๖๔ 
๓๔ ๖๘.๐๐ ๕ ๑๗๐ 
๓๕ ๗๐.๐๐ ๕ ๑๗๕ 
๓๗ ๗๔.๐๐ ๒ ๗๔ 
รวม  ๓๘ ๑๒๔๖ 

คะแนนเฉลี่ย  ๓๒.๖๒ 
คิดเปนรอยละ  ๖๕.๒๕ 

 



 จากตารางที่ ๑  จะเห็นวานักเรียนไดคะแนนจากแบบทดสอบ  ตั้งแตคะแนนต่ําสุด  ๒๙ 
คะแนน  หรือรอยละ  ๕๘   ของคะแนนเตม็  จนถึงคะแนนสูงสุดคือ  ๓๗  คะแนน  หรือรอยละ  
๗๔.๐๐  ของคะแนนเต็ม  มคีาเฉลี่ย  ๓๒.๖๒  คิดเปนรอยละ  ๖๕.๒๕   
 ตาราง ๒  จํานวนนกัเรียนที่ไดคะแนนในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานหลังจากทีจ่ะไดรับ
ฝกจากแบบฝกอาน 
 
คะแนนเต็ม รอยละของคะแนนเต็ม จํานวน(f) Fx 

๔๑ ๘๒.๐๐ ๑ ๔๑ 
๔๒ ๘๔.๐๐ ๓ ๑๒๖ 
๔๔ ๘๘.๐๐ ๔ ๑๗๖ 
๔๕ ๙๐.๐๐ ๑๐ ๔๕๐ 
๔๖ ๙๒.๐๐ ๘ ๓๖๘ 
๔๗ ๙๔.๐๐ ๕ ๒๓๕ 
๔๘ ๙๖.๐๐ ๕ ๒๔๐ 
๔๙ ๙๘.๐๐ ๒ ๙๘ 
รวม  ๓๘ ๑๗๓๔ 

คะแนนเฉลี่ย  ๔๕.๒๕ 
คิดเปนรอยละ  ๙๐.๕๐ 

จากตารางที่ ๒  จะเห็นวานกัเรียนไดคะแนนจากแบบทดสอบ  ตั้งแตคะแนนต่ําสุด  ๔๑ คะแนน  
หรือรอยละ  ๘๒   ของคะแนนเต็ม  จนถึงคะแนนสูงสุดคือ  ๔๙  คะแนน  หรือรอยละ  ๙๘.๐๐  
ของคะแนนเตม็  มีคาเฉลี่ย  ๔๕.๒๕  คดิเปนรอยละ  ๙๐.๕๐ 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการอานคําควบกล้ําระหวางกอนและหลงัการ
ใชแบบฝกอาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 
ตารางที่ ๓ 
 

คะแนน N X S.D. T 

หลังทดลอง ๓๘ ๔๕.๒๕ ๒.๓๑ 
กอนทดลอง ๓๘ ๓๒.๖๒ ๓.๔๑ 

 
๔๑.๕๓ 

 

  มีนัยสําคัญที่ระดับ  .๐๕ 
 จากตารางที่ ๓  นักเรียนที่ไดรับการฝกอานออกเสียงควบกล้ํา หลังการทดลองพบวาอานคํา
ควบกล้ําไดถูกตอง ชัดเจนมากกวาเดิมอยาง มีนัยสําคัญที่ระดับ  .๐๕ 



 
บทท่ี  ๕ 

สรุปผล  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 การวิจยัในครัง้นี้เปนการวิจยัเพื่อพัฒนาการอานคําควบกล้ําโดยใชแบบฝกอานซึ่ง
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการฝกอาน เพื่อนํามาประกอบใชสอนในครั้งตอไป   
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกีย่วกับการใชเทปตวัอยางการพูดใน
สถานการณจรงิ เร่ือง การพูดสุนทรพจน  

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 หลังจากที่ไดรับการฝกไปแลวนักเรียนทั้ง  ๓๘  คนมีความสามารถในการอาน คําควบกล้ํา 
ร ล ไดดีกวากอนการฝก 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีศ่ึกษาไดแกนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๕  จํานวนนักเรยีนที่ศึกษา  ๓๘  คน  
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในภาคเรียนที่  ๒   ปการศึกษา  ๒๕๕๑  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการ
วัดผลจากการสอบจากแบบทดสอบ ที่ไดคะแนนต่ํากวา ๘๐ % ในการสอบอานออกเสียงคําควบ
กลํ้า ซ่ึงมีนักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑถึง ๓๘  คน จึงไดเลือกนกัเรียนกลุมนี้เนื่องจากนกัเรยีน
มีทักษะพื้นฐานในดานการอานคําควบกล้ําไดไมคลองแคลว  จึงเปนปญหาในดานการเรียนในวิชา
อ่ืนๆ  โดยมีครูประจําชั้นไดติดตามพฤติกรรมในดานการเรียนของนักเรียนกลุมนี้ไดอยางตอเนื่อง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     ๑.  แบบทดสอบกอนหลังการฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  จํานวน ๕๐ คํา 
     ๒. ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร     
       ๓.  ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ล     
      ๔.  ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร  ล  
     ๕.  ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร  ล  จํานวน   ๒  เร่ือง (นิทาน) 

  ๖.ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้าํ   ร  ล  เปนบทรอยกรอง (กาพยยานี๑๑และ
กาพยสุรางคนางค ๒๘) 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
       ๑ .     ผูวิจยัทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบทดสอบการอานออกเสียงคําควบกล้าํ  ร  ล  
(จํานวน ๕๐  คํา)ใหนักเรียนในหองเรียนที่สอนจํานวน ๔หอง ซ่ึงมีจํานวน  ๒๒๐ คนอานออกเสียง



ทุกคน    ใชเวลาในการทดสอบการอาน   ๔  คาบเรียน   คาบเรียนละ  ๑ หอง    ซ่ึงดาํเนินการสอบ
ในสัปดาหที่  ๒  ของภาคเรยีนที่  ๒ / ๒๕๕๑ 
          ๒.    แจงใหนักเรยีนทราบถึงขอบกพรองในการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล ไม
ถูกตอง ไมชัดเจน  ซ่ึงมีนักเรยีนจํานวน  ๓๘  คน   

๓. เร่ิมตนการฝกโดยการใหนักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  ออกเสยีง  ร  ทีละคน  โดยนําล้ินสวน
หนาขึ้นไปแตะที่เพดานแลวกระดกลิ้น  เปลงเสียงออกมา  จนสามารถทําไดทุกคน   จากนั้นให
นักเรียนฝกออกเสียง  ล  โดยนําล้ินไปแตะที่เพดานแตไมตองกระดกลิ้นใหลมออกขางล้ินทั้งสอง
ขาง   ทําดังนี้จนนักเรยีนสามารถออกเสียงไดถูกตอง 

๔. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสยีงคําควบกล้ํา  ร  ล  ตามฝกดังชวงเวลาดังนี้ 
       สัปดาหที่  ๑ นกัเรียนทั้ง  ๓๘  คน  อานชดุแบบฝกคําควบกล้ํา  ร          

สัปดาหที่  ๒ นักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  อานชดุแบบฝกคําควบกล้ํา  ล    
      สัปดาหที่  ๓ นักเรียนทั้ง  ๓๘  คน  อานชดุแบบฝกคําควบกล้ํา  ร  ล    
  สัปดาหที่ ๔  นักเรียนทั้ง ๓๘  คน  อานชุดแบบฝกคําควบกล้ํา   ร  ล  จํานวน   ๒  
เร่ือง (นิทาน) 
  สัปดาหที่  ๕  นักเรียนทั้ง ๓๘  คน อานชุดแบบฝกคําควบกล้ํา ร ล  เปนบทรอย
กรอง 
         ครูสังเกตการอานออกเสียงของนักเรียนตลอดเวลาที่นักเรียนทําการฝก  พรอมทั้งใหการ
แนะนํานกัเรียนในการอานออกเสียงใหถูกตองทุกคํา โดยฝกการกระดกลิ้นใหถูกวิธี  และอานออก
เสียงตามครู 

๕. หลังจากนกัเรียนไดฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ําจากชุดแบบฝกทั้ง  ๕ ชุดแลว  ใน
สัปดาหที่  ๖  และ ๗  นกัเรยีนจะเปนผูหาคําควบกล้ํา  ร  ล  มาฝกเองคนละ  ๑๐  คํา/วัน  เพื่อมาอาน
ใหครูฟงทุกวนั 

๖. จากนัน้ครูทําการทดสอบการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  จากแบบทดสอบการอาน
ออกเสียงคําควบกล้ําจํานวน  ๕๐  คํา โดยครูสังเกตการอานออกเสียงวาถูกตอง  ไมถูกตอง  ชัดเจน  
หรือไมชัดเจน ซ่ึงครูจะใชแบบการประเมนิการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล 

๘. ครูจะนําแบบประเมินการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ของนักเรียนทั้ง  ๓๘  คนมา
พิจารณากับเกณฑที่กําหนดไว  คือ  ถานักเรียนคนใดอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ไดถูกตอง  
ชัดเจน  ๔๐  คํา  ในจํานวน  ๕๐ คําถือวาผานเกณฑการประเมิน 

** หมายเหตุ  การฝกของนักเรียนจะใชเวลาชั่วโมงภาษาไทย  ตอนตนชั่วโมงหรือทาย
ช่ัวโมง  เปนเวลา  ๗  สัปดาห 

 
 



 
อภิปรายผลการวิจัย 
       จากการทีน่ักเรียนทั้ง ๓๘  คนไดฝกอานออกเสียง จากแบบฝกตามระยะเวลาทีก่ําหนด ผล
ปรากฏวา อานออกเสียงคําควบ  ร  ล  ไดชัดเจน ถูกตองมากยิ่งขึ้น  นกัเรียนระมัดระวังในการอาน
ออกเสียงไดชัดเจนดีขึ้นกวาเดิมอยางเห็นไดชัด นักเรียนรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองในการ
อาน       มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในเวลาสอบการอานออกเสยีงจงึ
ทําใหนกัเรียนมีความมั่นใจที่จะเปลงเสียงออกมาอยางชดัเจนและถูกตอง  จึงสรุปไดวาชุดแบบฝก
การอานออกเสียงคําควบกล้าํ  ร  ล  ทั้ง  ๕ ชุด  ประกอบกับการฝกอยางถูกตองและสม่ําเสมอจะ
ชวยแกปญหาการออกเสียงคําควบกล้ําไมชัดเจนและไมถูกตองไดจริง 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย      ภาคเรียนที่ ๑    ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 แบบทดสอบ   กอนเรียน/หลังเรียน 



 
ชื่อ.................................................................  ชั้น..........................  เลขที่.......................... 

 
แบบฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา 
 
ปรับปรุง               โปรดปราน                        เปรยีบเปรย                     ปรดีิ์เปรม             
กริ่งเกรง               กราบกราน                  เกรียวกราว                   กรุยกราย               
กริ้วโกรธ        ครื้นเครง                คร่ําครวญ                     โครมคราม              
ครองแครง              เครงครัด       ตรึกตรอง                     ตรมตรอม                  
ตระเตรียม               ไตรตรอง                             ตรึกตรากระโปรง             ประพรม                     
รมครึ้ม                    ผาแพร                                  ครอบครอง          เคาโครง               
เกรี้ยวกราด                กะพริบ                               กรุงเกา                          เปราะบาง  
เพราะพริ้ง                เครงขรึม                               ครึกครื้น                       กราบพระ           
ปราดเปรียว              ประพฤติ                             กรบุกรอบ                     เครือ่งปรุง                
พรมเปรอะ                เตรด็เตร           ผลีผลาม                     ผลุนผลัน                 
เผาผลาญ                      ผลุบโผล                          เพลิดเพลิน                  พลกิแพลง             
พลุกพลาน                     พลับพลา                         โคลงเคลง                    คลอเคลีย                
คลุกเคลา                      เคลิบเคลิ้ม                         
 
 
 

รวมคะแนนที่ได 
      

 
 
 
 

ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร   
ชุดที่  ๑ 



คําชี้แจง  ๑. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ํา  ร  พยางคเดยีว  และสองพยางคตามที่  กําหนด
โดยอานเอง ๑ รอบ 
              ๒. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ํา  ร  พยางคเดยีว  และสองพยางคตามที่ กําหนด 
โดยอานตามครูทีละคํา 
              ๓.ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร พยางคเดยีว  และสองพยางคตามที่ กาํหนด  
โดยอานเองอกีหนึ่งรอบ  เพือ่เปรียบเทียบกับการอานเองรอบแรก 
ก.       กรู                        กร่ิง                       เกรง                        กรุ                        โกรธ 
          ขรัว                      ขรม                       ขรุ                          ขระ                       ขรึม 
          เครา                     เคราะห                 โครม                      คร้ึม                       คราง 
          ตรู                          ตรอง                    ตรม                      แตร                        ตรี 
 
ข.     ปรุง                       แปรง                      โปรด                    เปราะ                    ปร่ิม 
         พระ                      พรุง                        พรม                      พราหมณ               เพริศ 
        เครง                     แครง                         ครึ                        ครุ                          ครวญ 
        ตรึม                     เตร                            ตรอง                    ตรม                         ตราบ 
 
ค.    ปรับปรุง        โปรดปราน            เปรียบเปรย             ปรีดิ์เปรม               แปรปรวน 
        กร่ิงเกรง        กราบกราน             เกรยีวกราว              กรุยกราย               กร้ิวโกรธ 
       ครํ่าครวญ      โครมคราม              ครองแครง              เครงครัด                ตรึกตรอง                  
 
ง.     กระโปรง             ประพรม           รมครึ้ม                    ผาแพร                ครอบครอง 
        เคาโครง               เกรี้ยวกราด        กะพริบ                     กรุงเกา               เปราะบาง 
        เพราะพริง้            เครงขรึม           ครึกครื้น                 กราบพระ           ปราดเปรียว 
       ประพฤติ               กรุบกรอบ        เครื่องปรุง                พรมเปรอะ          เตร็ดเตร  
 
 
                                                      ******************** 
 
 
 
                                        ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ล 
                                                               ชุดที่  ๒  



คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ล  พยางคเดยีว  และสองพยางคตามที่ กําหนด
โดยอานเอง ๑ รอบ  
              ๒. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ํา  ล  พยางคเดยีว  และสองพยางคตามที่ กําหนด 
โดยอานตามครูทีละคํา 
              ๓.ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ล พยางคเดยีว  และสองพยางคตามที่กําหนด  
โดยอานเองอกีหนึ่งรอบ  เพือ่เปรียบเทียบกับการอานเองรอบแรก 
 
จ.      กลบ                     กลาย                แกลบ                กลอง                 กลับ 
          ขลุย                    เขลา                  โขลง                 ขลุม                  ขลาด 
          คลาน                 โคลง                  คลอง                คลุก                    คลาย 
 
 ฉ.    โผล                   ผลาญ                 เผลอ                  ผลุบ                 ผลี 
          กลอง                 แกลบ                  กลีบ                   เกลา               กลอก 
          พล้ิว                   พลบ                   พลุ                     พลับ                 เพลา 
          ปลาย                 ปลอม                 แปลง                 ปล๊ัก                  ปลง 
 
 ช.     ผลีผลาม                     ผลุนผลัน                 เผาผลาญ                      ผลุบโผล 
         เพลิดเพลิน                  พลิกแพลง             พลุกพลาน                     พลับพลา 
         โคลงเคลง                    คลอเคลีย                คลุกเคลา                      เคลิบเคลิ้ม 
 
ซ.    พล้ังเผลอ                   หลับผล็อย                ตกผลึก                ลมพล้ิว 
       คล่ืนลม                      คลองเล็ก                   พลุไพล               พลบค่ํา 
      ใกลไกล                      เกลียวคลื่น                เกล็ดปลา            กลองแกลบ 
       
 
                                              ***************************** 
 
 
 
 

ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร   ล    
                                      ชดุที่  ๓ 



คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร    ล  จากประโยค    ตามที่ 
                    กําหนดโดยอานเอง ๑ รอบ  
              ๒. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ํา    ร     ล    จากประโยค   ตามที ่
                    กําหนด โดยอานตามครูทีละประโยค 
              ๓.ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร     ล     จากประโยค  ตามที่ 
                   กําหนด  โดยอานเองอีกหนึ่งรอบ  เพื่อเปรียบเทียบกับการอานเองรอบแรก 

• ครูคําแปลงเปาขลุยไดไพเราะเพราะพริ้ง   ใครไดฟงจะรูสึกเพลิดเพลิน 

• คุณยายแพรประพรมน้ําพระพุทธมนตกอนกราบพระในเวลากลางคืน 

•  ภาคกลางของประเทศไทยมพีื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว 

• ผมเลนกระดานโตคล่ืนทุกครั้งที่ครอบครัวของผมไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ 

• อากาศแปรปรวนทําใหเกดิคลื่นลมในทะเลพัดกระหน่ําอยางแรงกวาปรกต ิ

• นายพรานขังกระตายสีขาวไวในกรงเหล็กหลังกระทอมรางกลางไพร 

• พอคาปลอมแปลงสินคาเพื่อนําไปขายปลีกอยางไมเกรงกลัวใคร 

• คนกลับกลอกไมมีใครอยากคบถาไมรูจักปรับปรุงตนเอง 

• คนขี้ขลาดจะไมกลาพูดความจริง จึงทําใหทกุคนรูสึกเกลียดชัง 

• เสียงอึกทึกครกึโครมของกลุมวัยรุนกอความรําคาญใหผูที่อยูใกลเคยีง 

• ชายหนุมหนาตากรุมกริ่มทาทางกลองแกลงสวมแหวนพลอยเปนประกาย 

                                              ************************** 
 
 
 
 

ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร   ล    
                                                            ชุดที่   ๔ 



คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร    ล  จากนิทาน  ๒  เร่ือง   ตามที่ 
                    กําหนดโดยอานเอง ๑ รอบ  
              ๒. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ํา    ร     ล    จากนิทาน  ๒  เร่ือง  ตามที่ 
                    กําหนด โดยอานตามครูทีละเรื่อง 
              ๓.ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร     ล     จากนทิาน  ๒    เรื่อง ตามที่ กําหนด  
โดยอานเองอกีหนึ่งรอบ  เพือ่เปรียบเทียบกับการอานเองรอบแรก 
 
 เรื่องที่ ๑                                    เสือโครงกับตนหวา 
        
          กาลครั้งหนึ่งมีตนหวาใหญในปา    ที่โคนตนมีโพรงเปนที่อยูของเสือโครง    วันหนึ่งตนหวา
กลาวกับเสือโครงวา  “เจามาอยูในโพรงตั้งนานมาแลวไมเคยคิดจะทําประโยชนอะไรใหฉันเลย
หรือ  ฉันเกลียดเจาเหลือเกิน  เจาควรไปหาที่อยูใหมไดแลว”    เสือโครงตรึกตรองอยูครูหนึ่งจึง
ตอบวา  “เอาเถิดเมื่อเจาไมอยากใหขาอยู   ขาก็จะไป”   เมื่อเสือโครงไปแลวพวกตัดไมก็แบกขวาน
มาจัดการโคนตนหวา  เพราะไมตองหวาดเกรงเสือโครงอีกตอไป    นทิานเรื่องนี้สอนใหรูวา  ตน
หวาปลอดภัยเพราะมีเสือโครงซ่ึงอยูในโพรงคุมภัยให   ตนหวาถูกโคนดวยไมรูคุณเสือโครง    
เหตุรายเกิดเพราะการคิดนอยนั่นเอง 
 
เรื่องที่  ๒                                           แมวกับหมา 
 
             นานมาแลว    ยังมบีานหลังใหญ    แมวตวัหนึ่งขนมันดําขลับ   รูปรางปราดเปรียววองไว   
มีฟนและเล็บแหลมคม   เจาของบานจึงส่ังใหคอยจับหนู    แตเจาแมวกลับขี้เกียจและมักหลบหลีก
ผลุบไปอยูกับเจาหมาซึ่งมันก็เบื่อในหนาทีข่องตนเอง   วนัหนึ่งเจาแมวจึงกลาวกับหมาวา  “เรามา
เปลี่ยนหนาทีก่ันดกีวา”   แมวจะเฝาขโมยมาปลนหลายครั้งและหนกูว็ิ่งขวกัไขวทัว่ท้ังบาน   ผล
สุดทายเจาของบานไลหมาและแมวออกจากบาน   เพราะทํางานในสิ่งทีต่นเองไมมีความสามารถ
นั่นเอง 
 
 
                                                  ********************* 
 
 

ชุดแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล  เปนบทรอยกรอง 
ชุดที่  ๕ 



คําชี้แจง ๑. ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร    ล  จากบทรอยกรองตามที่กําหนด  โดย
อานเอง  ๑  รอบ   
              ๒. ใหนักเรยีนฝกอานออกเสียงคาํควบกล้ํา    ร     ล    จากบทรอยกรอง                      
ตามที่กําหนด   โดยอานตามครู  ๑ รอบ 
              ๓.ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงคําควบกล้ํา   ร     ล   จากบทรอยกรอง    ตามที่กําหนด  โดย
อานเองอีก ๑ รอบ  เพื่อเปรียบเทียบ กับการอานเองรอบแรก 
                                                           กาพยยานี ๑๑ 
            ชมไพรสะพรั่งพฤกษ                                              ลวนพันลึกแลเพลิดเพลิน 
       ไคลคลามาแนวเนิน                                                     ยลยูงยางชางเพริศเพรา 
        เพราะพริง้หริ่งเรไร                                                     แววไกลไกลพาหงอยเหงา 
        เดินเดยีวแสนเปลี่ยวเปลา                                            เพราะพลัดพรากจากเคหา 
         ค่ําเชาเฝาคร่ําครวญ                                                      ตรึกตรองหวนอาลัยลา 
         ดอกไมเกลื่อนกลาดตา                                                ไมปลดเปลื้องเรื่องโศกศัลย 
         ดวงเดือนก็เคล่ือนคลอย                                               น้ําคางยอยพรอยพรายพรรณ 
         กวางไพรไกขานขัน                                                      ปลุกใหฟนตื่นนิทรา 

 
กาพยสุรางคนางค  ๒๘ 

 
      รัวเกราะเคาะไม                    กรีดกริ่งในไพร                      กรูไลกวางงาม 
อยาโกรธเกรี้ยวกราด                  หวั่นหวาดเกรงขาม                ลุงโกรงเกร็งกลาม 
กฤษณหามไมฟง  
       กรุบกรุบเคี้ยวกรอบ             ขาวเกรียบเด็กชอบ                  กรีดกุงกรามกราม 
แมไปในกรุง                               ลุงไกรไตถาม                         หนูกรองรองตาม 
แมววิ่งชิงเกรยีว 
 
                               ******************** 
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