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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ในการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียน  กอนและหลังการใชแบบฝก   กลุมตัวอยาง 
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนเทศบาล  1  วัดแหลมใต  (สุตสุนทร)   จํานวน   
30  คน   โดยพัฒนาแบบฝกการอานคําควบกล้ํา  3  ชุด  คือ  ชุดที่  1  แบบฝกการอานออกเสียง 
คําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว   ชุดที่  2  แบบฝกการอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ล   และชุดที่  3  
แบบฝกการอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร   มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  0.96, 0.99  และ  0.99  
ตามลําดับ  แลวนําแบบฝกทั้ง  3  ชุด  ทําการฝกใหกับนักเรียน  แบบฝกละ  10  ครั้งๆ  ละ  30  นาที  
จากนั้นเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอานออกเสียงคําควบกลํ้าของนักเรียนโดยสถิติ  t-test 
(Dependent)  และหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ  75/75 
  ผลการวิจัยไดพบวา  แบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  4  ชุดที่  1  และ  ชุดที่  2  มีประสิทธิภาพที่  93.33/93.33  สวนชุดที่  3  มีประสิทธิภาพที่  
86.67/83.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  75/75  และจากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอานออกเสียง 
คําควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  กอนและหลังการใชแบบฝกทั้ง  3  ชุด  พบวา  
คะแนนกอนและหลังการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ABSTRACT 
 
  The purposes of this study were to construct Thai cluster reading exercises to meet the 
efficiency standard level of 75/75 and to compare the students’ cluster reading ability before and 
after practicing these exercises.  Samples were thirty students in pratomsuksa four in Tedsabarn 
Watlamtai (Suttasuntorn) School. 
  Three sets of Thai cluster reading exercises were constructed and tried out to test 
reliability.  Each set consisted of an exercise to practice reading Thai clusters /w/,  /l/, and /r/.  
The reliability of these three sets were 0.96, 0.99 and 0.99 respecitively.  Each exercise was given 
to the students to practice ten times. 
  A t-test was employed to compare the scores of the students’ reading ability before and 
after practicing the exercises. 
  The results indicated that the first and second sets of exercises were at the same 
efficiency level of 93.33/93.33 and the third was at 86.67/83.33.  Both scores were higher than the 
75/75 standard level.  There was a significant difference between the pretest and posttest at .01 
level. 
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