
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนตองใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร    
ในการศึกษาหาความรู   เพื่อพัฒนาความรู  พัฒนาอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
นอกจากนี้  ภาษาไทยยังเปนสื่อสรางความจรรโลงใจ  ชวยสรางความสามัคคีในหมูคนไทย   
ภาษาไทยจึงเปนสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นสําคัญของชาติที่คนไทยทุกคนควรอนุรักษและสืบสาน 
ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราชดํารัส 
ถึงความสําคัญของภาษาไทยวา   “ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  คนไทยโชคดีที่มีภาษา
เปนของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่ตองรักษาเอาไว ปญหาเฉพาะดานการรักษา 
ภาษามีหลายประการอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงใหถูกตองชัดเจน”  
(กรมศิลปากร.  2527 : 53)  ในเรื่องความสําคัญของภาษา  ฮาลลิเดย  (Halliday. 1994 : 17, อางถึงใน  
ผองศรี  มาสขาว. 2545 : 8)   กลาวถึงความสําคัญของภาษาวาแตเดิมภาษาเปนเพียงภาพแสดง 
ตัวแทนความคิดหรือระบุช่ือคน   สัตว   ส่ิงของ และความคิดมนุษยเทานั้น แตในปจจุบันภาษา 
คืออํานาจในการจัดระบบระเบียบ  จัดประเภท  ทําการแยกแยะภาษา  สรางและผลิตเอกลักษณ
ตางๆ ขึ้นมา  โดยเฉพาะการใชภาษาในการอางอิงความรู   ความจริง  ความเปนธรรมชาติ   
ความเปนวิทยาศาสตร จัดเปนภาษาในระดับสูงและแสดงถึงพลังอํานาจของภาษามากขี้น เพราะ 
ทําใหผูสนทนาดวยตองยอมจํานน  ยุติการถกเถียงโตแยงลง  เกิดเปนอํานาจที่แฝงอยูในรูปของ
ภาษา และ กาญจนา  แกวเทพ  (2542 : 81 - 82)  ใหความเห็นเกี่ยวกับภาษาวาถึงแมภาษาจะเปน
เพียงตัวแทนความหมายของความเปนจริง    แตก็มีความสําคัญและพลานุภาพมากถึงขนาดชี้เปน 
ช้ีตายใหแกชีวิตคนได   ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาภาษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิต
ประจําวันของมนุษยอยางหลีกเล่ียงไมได   โดยเฉพาะภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติที่คนไทย
ตองใชในการสื่อสาร  ไดมีผูแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาไทยไวหลายประการ   
เ ช น    
ณัฐ   ภมรประวัติ  (2534 : 38)   กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยวา  ความจําเปนในการถายทอด
ขอมูลขาวสาร  วิทยาการ และเทคโนโลยีตางๆ มาเปนภาษาไทยเพื่อถายทอดและเผยแพรความรู 
อันจะนําไปใชในการพัฒนาวิทยาการในประเทศมีมากขึ้น  เกิดผลกระทบใหการใชภาษาไทยไดรับ
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อิทธิพลจากภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น  อาจเปนแนวทางใหภาษาไทยพัฒนาไปอยางไมถูกตอง 
ตรงตามระเบียบแบบแผน   ถาเราไมตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาไทยทั้งภาษาพูดและ 
ภาษาเขียนใหถูกตองแลวภาษาไทยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  ในที่สุดอาจไมเหลือรูปรอยเดิมไวให 
ลูกหลานไทยไดช่ืนชมและภาคภูมิใจในภาษาไทยที่เปนเอกลกัษณของชาติ  สวนดุษฎีพร  ชํานิโรค
ศานต  (2527 : 89)  กลาวถึงปญหาการใชภาษาไทยวา  การออกเสียงไมชัดเจนหรือไมถูกตองอาจทํา
ใหการสื่อสารไมเปนไปตามตองการ หรือทําใหเขาใจผิดไปได   เชน   คําวา  “รัก”  และ  “ลัก”   
คําวา  “ฟน”  กับ  “ควัน”   มีความหมายตางกันมาก  ถาใชผิดก็เขาใจผิด  นอกจากนี้ จํานงค   
ทองประเสริฐ  (2534 : 83)  กลาววาเด็กในอดีตถาเรียนภาษาไทยไมไดมาตรฐานมาเปนผูใหญ
ปจจุบันก็พูดผิด  แตเด็ก (ปจจุบัน)  นึกวาพูดถูกก็พูดตาม ไมเชื่อครูสอนในชั้นการพูด  “ร”  “ล”   
ไมชัดมีปญหาเชน  “เขาโรง”  กับ  “เขาโลง”  “ขาดแคลน”  กับ “ขาดแคน”   ซ่ึงแนวคิดดังกลาวนี้
เกี่ยวของกับการใชภาษาในเรื่องการอานออกเสียงหรือการพูด  เชนเดียวกับ วิสุทธิ์  บุษยกุล  (2541 : 
37)  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาไทยวา  เรามีคนที่ไดรับการศึกษาดีในวิชาการหลายสาขา 
หลายแขนง   แตหลายคนในจํานวนนี้ไมรักและไมเทิดทูนภาษาไทย  นักวิชาการ  นักบริหารและ
นักการเมืองที่ถือวาตนมีการศึกษาดีหลายทานออกเสียงตัว  ร   ไมเปน  ออกเสียงตัว   ร   กับตัว   ล   
เหมือนกัน   อานอักษรที่มี   ร   ล   กลํ้าไมเปน ถาคนไทยที่ไดรับการศึกษาสูงแลวยังคิดอยางนี้ 
และออกเสียงภาษาไทยแบบนี้  ก็อดเกรงไมไดวาภาษาไทยคงจะวิบัติเลวรายยิ่งกวานี้มากในไมชา  
และถาครูบาอาจารยที่สอนภาษาไทยไมชวยกัน  ภาษาไทยจะเสื่อมลงไปเปนลําดับ  และ ทักษิณ  
ชินวัตร (2544 : 16)  กลาวถึงความสําคัญของภาษาไทยวาภาษาไทยมีลักษณะพิเศษแตกตางจาก
ภาษาของชาติอ่ืน  คนไทยทุกคนควรใชภาษาไทยใหถูกตองตามกฎเกณฑมาตรฐานทั้งการออกเสียง
หนัก  เบา  จังหวะและตัวควบกล้ํา และขอใหทุกคนตระหนักอยูเสมอวา  “การรักษาภาษาไทยคือ
การรักษาชาติ” 
 ดานการเรียนการสอน  กรมวิชาการ  (2546 : 168)  ไดกลาวถึงความสําคัญเรื่องอักษร 
ควบกล้ําไววาอักษรควบเปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญอยางหนึ่งของภาษาไทย  ปจจุบันคนสวนใหญ
ไมคอยใหความสําคัญตอการออกเสียงคําที่ใชอักษรควบใหถูกตองชัดเจนแมแตคนที่อยูในวง
การศึกษาหรือบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่สําคัญของประเทศก็จะพูดตามสบายขาดความระมัดระวัง 
ในเรื่องการออกเสียงคําประเภทนี้เทาที่ควร  ซ่ึงจะเปนตัวอยางใหเยาวชนรุนหลังไมใหความสําคัญ
ตอการออกเสียงคําไทยใหถูกตองดวยคําที่ใชอักษรควบมีลักษณะทําใหเสียงในภาษาไทย 
มีความไพเราะแสดงถึงความประณีตของการออกเสียงคํา   เพราะการออกเสียงคําควบกล้ํา 
จะแตกตางจากการออกเสียงคําที่มีพยัญชนะตัวเดียวเชน  คําวา  “ฟน”  กับคําวา “ควัน”  หากผูพูด 
ไมระมัดระวังในการออกเสียงจะออกเสียงผิดทําใหความหมายผิดไปดวยและการออกเสียงผิด 
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จะโดยพลั้งเผลอหรือความไมใสใจก็ตาม  ยอมแสดงถึงความเปนผูไมสันทัดในการใชภาษา      
การไมระมัดระวังออกเสียงอานหรือพูดใหชัดเจน  นอกจากจะทําใหการสื่อความหมายผิดพลาด
แลวยังทําใหเสียบุคลิกภาพของผูพูดหรือผูอานนั้นดวย  ซ่ึงในเรื่องการแกไขปญหาดังกลาวนี้   
ฐะปะนีย  นาครทรรพ  (2539 : 57 – 58)  ไดใหแนวคิดไววา  เสียงที่ออกผิดเพี้ยนไป  เชนนี้เปนสิ่งที่
แกไขได  โดยฝกออกเสียงใหถูกตอง  แลวฝกบอยๆ  จนไดผล  สวนประเสริฐ  ณ  นคร (2534 : 83)  
กลาววา  “ครู”  เปนคนสําคัญเกี่ยวกับภาษาไทยในทศวรรษหนา 
  นอกจากนี้  กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 : 2 - 5)   ยังใหความสําคัญของ 
ภาษาไทย โดยไดกําหนดนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการใชภาษาไทยขึ้น
ระหวาง  ป  พ.ศ. 2545 - 2554   เนื่องจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของผูเรียน
ทุกระดับในป  พ.ศ. 2539 - 2544  เฉลี่ยเพียงรอยละ 53 - 58  และสรุปวาการประเมินดังกลาว 
ช้ีใหเห็นถึงสภาพความสามารถในการใชภาษาไทยของเยาวชนจํานวนมากอยูในระดับไมนาพอใจ     
ดังนั้นเพื่อใหการเรียนการสอนภาษาไทยเปนไปอยางมีคุณภาพสอดคลองกับความมุงมั่น 
ที่จะพัฒนาการศึกษา  ใหมีความเปนเลิศมีเอกภาพและมีมาตรฐานตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ   ใหคนไทยทุกกลุมทุกสาขาอาชีพตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย   มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการฟง  การพูด  การอาน และการเขียนอยางมี
คุณภาพ  สรางสรรค  เหมาะสมกับวัฒนธรรม  กาลเทศะและบุคคลรวมทั้งอนุรักษสืบสานภาษา  
วรรณคดีวรรณกรรมของชาติ   กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยและการใชภาษาไทยขึ้น  โดยมีเปาหมายสําคัญที่จะใหเด็กและเยาวชนของชาติ 
 ไดรับการพัฒนาทางภาษาไทยสูงสุดเต็มตามศักยภาพ   
  เร่ืองมาตรฐานการศึกษานี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติรวมกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของและกลุมบุคคลหลายกลุมหลายฝายไดจัดทํารางมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 
ของแตละมาตรฐานซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดมาตรฐาน 
การศึกษาทั้งหมด  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้   แบงเปน  3  ดาน คือ  มาตรฐานดานผูเรียน   
มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัยเพื่อการประเมินภายนอกในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะในสวนของมาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  5  กําหนดวาผูเรียนมีความรู
และทักษะตามหลักสูตร  โดยกําหนดตัวบงชี้ไว  2  ตัวบงชี้  คือ    
 1.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา  (คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  สังคม คอมพิวเตอร  
และวิชาอ่ืนๆ  เฉพาะสาขา)  
  2.  มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร  
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  ดานความสามารถในการใชภาษาสื่อสารนั้น  เปนเรื่องของการเรียนรูและการฝกฝน 
และสามารถทําใหเกิดขึ้นไดเพราะภาษาเปนวิชาทักษะ  แยกเปน  4  ทักษะ  คือ  การฟง   การพูด 
การอาน  และการเขียน   การที่ไดฝกฝน  และใชอยู เสมอยอมสามารถใชได ถูกตอง   และ 
เนื่องจากผูวิจัยทําหนาที่สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4   ไดศึกษาและติดตามเรื่อง
การใชภาษาไทยของนักเรียนมานาน  พบวา  การใชภาษาของนักเรียนมีขอบกพรองหลายประการ
ทั้งในดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน  แตที่เปนปญหามากคือปญหาการพูดและ 
การอาน  โดยเฉพาะคําประเภทควบกล้ํา   จึงไดทําการศึกษาเรื่องนี้โดยคัดเลือกคําที่มีเสียงควบกล้ํา    
15  เสียง   เสียงละ 5  คํา  รวม 75  คํา  เพื่อทําการทดสอบการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียน     
ผลปรากฏวาจํานวนนักเรียนที่สามารถอานออกเสียงไดผานเกณฑรอยละ  50  คือ  38  คํา 
จากจํานวนนักเรียน  58  คนมีเพียง  7  คน  คิดเปนนักเรียนที่ออกเสียงไดผานเกณฑรอยละ  12.07  
ไมผานเกณฑรอยละ 87.93  และพบปญหาการอานคําควบกล้ําดังนี้   
  1.  อานคําควบกล้ํา  ว  ออกเสียงเปน  ฟ   เชน   กวาง  ออกเสียงเปน  ฟาง,  ความ  ออกเสียง
เปน  ฟาม,  ควาย  ออกเสียงเปน  ฟาย,  ควัก  ออกเสียงเปน  ฟก  เปนตน 
  2.  อานคําควบกลํ้า  ล  ไมออกเสียง  ล  กลํ้า  เชน  กลาง  ออกเสียงเปน  กาง,   ปลอด   
ออกเสียงเปน  ปอด,  แกละ  ออกเสียงเปน  แกะ เปนตน 
  3.  อานคําควบกล้ํา  ร   ออกเสียงเปนอานคําควบกล้ํา  ล  และนักเรียนบางคนอานออกเสียง
คําควบกล้ํา  ร  โดยไมออกเสียงควบกล้ํา  เชน  แปรง  ออกเสียงเปน  แปลง  หรือ  แปง,  ปราบ  
ออกเสียงเปน  ปลาบ  หรือ  ปาบ,  ครู  ออกเสียงเปน  คู  เปนตน 
 จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงตองการที่จะสรางแบบฝกเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขการอานคํา 
ที่มีอักษรควบกล้ําใหถูกตองเพราะเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอนกอใหเกิด 
การสื่อความหมายที่ไมสอดคลองกันระหวางกระบวนการทักษะทางภาษา คือ  ทักษะการฟง    
การอาน  การพูด  การเขียน  และตอคุณภาพพลเมืองไทยในฐานะผูรักษามรดกทางภาษาของชาติ    
หากปลอยทิ้งไวจะกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพทางการศึกษาทําใหแกไขยาก เปนการทําลาย 
ภาษาของชาติดวยวิธีปลอยปละละเลยการใชภาษาที่ไมถูกตอง ทําใหการใชภาษาไทยในการสื่อ
ความหมายไมไดผลเทาที่ควรหรือไมไดผลเลยและยังไมเปนการรักษาภาษาไทยอันเปนวัฒนธรรม
ของชาติอีกดวย         
  ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการวิจัยเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ําและเห็น
ประโยชนในการที่จะพัฒนาการอานคําควบกล้ําใหกับนักเรียน  โดยการสรางแบบฝกพัฒนา 
การอานคําควบกล้ําขึ้น  เพื่อใชพัฒนาการอานคําควบกล้ําครั้งนี้ 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
                
  1.2.1  เพื่อสรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75   
  1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียน  กอนและ
หลังการใชแบบฝก 
            

1.3  ประโยชนของการวิจัย 
                
  ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดแบบฝกพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ําสําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่ครูสามารถนําไปใชสอนเพื่อแกไขขอบกพรองและยกระดับ 
ความสามารถในการอานออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตองยิ่งขึ้นและเปนการปลูกฝงพื้นฐานการใช
ภาษาไทยอันเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูคูชาติไทยสืบไป 
 

1.4   ขอบเขตของการวิจัย 
                
  1.4.1  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง       
 1)   ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดแหลมใต 
(สุตสุนทร)  ปการศึกษา 2547  จํานวน  61  คน  ประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1  
จํานวน  31 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4/2  จํานวน  30  คน  
  2)   กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   4/2  โรงเรียนเทศบาล   1   
วัดแหลมใต  (สุตสุนทร)  ปการศึกษา  2547  จํานวน  30  คน     
  1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา   เปนเนื้อหาของคําควบกล้ําที่คัดจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปที่  4   จากพจนานุกรมและคําควบกล้ําที่ใชในชีวิตประจําวัน   ซ่ึงประกอบดวย 
ตัวควบกล้ําทั้งส้ิน  15  เสียง   คือ  กร   ขร   คร   ตร   ปร   พร   กล   ขล   คล   ปล   ผล   พล   กว   
ขว   และ  คว   แลวนําคําเหลานั้นมาสรางเปนแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ํา  
  1.4.3  ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   การทดลองครั้งนี้ทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  
2547  ใชเวลา  30  คร้ัง   คร้ังละ  30  นาที   รวมเวลาในการฝกทั้งสิ้น  15  ชั่วโมง     
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1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
ภาพ  1   กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
                
  ภายหลังการฝกอานคําควบกล้ําโดยใชแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ํา  นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ในการอานออกเสียงคําควบกล้ําสูงกวากอนการฝก 
 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน 
 
  ระยะเวลาที่กําหนดในการวิจัยคร้ังนี้ไมนับเวลาในการทดสอบกอนและหลังการฝกและ
เวลาในการประเมินผลจากใบงาน 
 

1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
                
  1.8.1  การสรางแบบฝก  หมายถึง  การนําคําที่มีตัวอักษรควบกล้ํา  ว  ล  ร  มาสราง 
เปนแบบฝก  ซ่ึงประกอบดวยใบงานใชควบคูกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหนักเรียน 
ไดฝกอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ําไดถูกตอง 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอาน 

คําควบกล้ําตํ่า 

สรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ํา 

ฝกการอานคําควบกล้ําแกนักเรียนโดยใชแบบฝก
พัฒนาการอานคําควบกล้ําที่พัฒนาขึ้น 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอาน
คําควบกล้ําสูงขึ้น 
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  1.8.2  การพัฒนาการอาน  หมายถึง  การพัฒนาการอานออกเสียงคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว  ล  
ร  โดยใชแบบทั้ง  3  ชุด 
  1.8.3  คําควบกล้ํา  หมายถึง  คําที่มีพยัญชนะตนควบกับ  ร  ล  ว  ทั้งหมด 15  เสียง  ไดแก   
กร   กล   กว   ขร   ขล   ขว   คร   คล   คว   ตร   ปร   ปล   ผล   พร   พล 
  1.8.4  แบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ํา  หมายถึง  แบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ํา 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชในการทดลองครั้งนี้   จํานวนทั้งสิ้น  3  ชุดคือ 
  แบบฝกชุดที่  1   แบบฝกพัฒนาการอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว  ประกอบดวย 
แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ว   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
5  แผนและใบงานสําหรับฝกออกเสียงประกอบแผนแตละแผนตั้งแตใบงานที่  1  ถึง  ใบงานที่  5 
                 แบบฝกชุดที่  2   แบบฝกพัฒนาการอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา   ล  ประกอบดวย 
แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา   ล   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
5  แผนและใบงานสําหรับฝกออกเสียงประกอบแผนแตละแผนตั้งแตใบงานที่  1  ถึง  ใบงานที่  5 
                 แบบฝกชุดที่  3   แบบฝกพัฒนาการอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  ประกอบดวย 
แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอานคําที่มีอักษรควบกล้ํา  ร  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
5  แผนและใบงานสําหรับฝกออกเสียงประกอบแผนแตละแผนตั้งแตใบงานที่  1  ถึง  ใบงานที่  5 
  1.8.5  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4/2  โรงเรียนเทศบาล  1   
วัดแหลมใต  (สุตสุนทร)  ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2547 
  1.8.6  ผลสัมฤทธิ์ในการอานคําควบกล้ําสูงขึ้น  หมายถึง  การที่นักเรียนมีคะแนนทดสอบ
การอานคําควบกล้ําหลังการฝกสูงกวากอนการฝกอานคําควบคลํ้าและนักเรียนอานคําควบกล้ํา 
ไดผานเกณฑ  75/75 

1.8.7  ประสิทธิภาพของแบบฝก  หมายถึง  คุณภาพของแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ํา
ที่วัดจากการทําใบงานของนักเรียนในแบบฝกแตละชุดและจากการทดสอบหลังเรียนเมื่อนักเรียน
ไดรับการฝกจากแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําจนเกิดความสามารถในระดับเกณฑมาตรฐาน  
75/75 
  1)  75  ตัวแรก  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการทําใบงานแตละแบบฝกได
ไมต่ํากวารอยละ  75 
  2)  75  ตัวหลัง  หมายถึง  จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ไดไมต่ํากวารอยละ 75 
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1.8.8  เกณฑ  หมายถึง  ระดับคะแนนจุดตัด  ซ่ึงไดจากผลการพิจารณาตัดสินรวมกันของ
ครูผูสอนวิชาภาษาไทยจํานวน  3  ทานที่มีประสบการณในการสอนภาษาไทยไมนอยกวา  3  ป    
โดยพิจารณาความนาจะเปนที่นักเรียนสามารถอานคําควบกล้ําไดต่ําสุดแตสามารถยอมรับได 
  1.8.9  ยุทธศาสตร  หมายถึง  แผนการหรือวิธีการที่ใชในการฝกและทําใหการฝกประสบ
ความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


