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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาปญหาโดยสอบถามปญหาจากครูผูสอนภาษาไทย  การสังเกต
การใชภาษาของครูและนักเรียน   การใชประสบการณของผูวิจัย  และการศึกษาคนควาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการศึกษา  ดังนี้ 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 2.1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 2.1.3  การสอนโดยใชหลักการและรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
  2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
 2.1.5  ความหมายของคําควบกล้ําและปญหาในการออกเสียงคําที่ใช  ร  ล  ว  ควบกล้ํา 
  2.1.6  การพัฒนาการอาน   
  2.1.7  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
  2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
 2.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับคําควบกล้ํา     
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
              

2.1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  กรมวิชาการ  (2544 : 1 - 2) ไดใหเหตุผลในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไววา   ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย   จึงมีความจําเปนที่จะตอง 
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี   มีปญญา   มีความสุข   มีศักยภาพ   พรอมที่จะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   
ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม   
โดยการถายทอดความรู   การฝก   การอบรม   การสืบสานทางวัฒนธรรม   การสรางสรรค 
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ความกาวหนาทางวิชาการ   การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม 
แหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   เพื่อพัฒนา 
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544 : คํานํา)  ไดกลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษาวา   
ในกระบวนการจัดการศึกษานับวาการปฏิรูปการเรียนรูนั้นถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา   
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  หรือ “หลักสูตรใหม”   เปนการจัด 
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาใหเปนไปตาม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542   ที่ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 
ที่สมบูรณ   เปนหลักสูตรที่มีการกระจายอํานาจทางวิชาการไปใหสถานศึกษา   สถานศึกษาตอง 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเองโดยมีองคประกอบที่กําหนดจากหลักสูตรแกนกลางและ 
ที่สถานศึกษาตองกําหนดจากสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาความตองการของโรงเรียน   ของนักเรียน   
ของชุมชนและสังคมที่โรงเรียนตั้งอยูดวย   ความเปนหลักสูตรสถานศึกษาจึงจะสมบูรณ             
  1)  โครงสรางของสูตร 
 โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรเปน  4  ชวงชั้น
ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนคือ 
                ชวงชั้นที่   1   ช้ันประถมศึกษาปที่   1 -  3 
                ชวงชั้นที่   2   ชั้นประถมศึกษาปที่   4 -  6 
                ชวงชั้นที่   3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่     1 -  3 
                ชวงชั้นที่   4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่     4 -  6 
                การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกอบดวย  8  กลุมสาระการเรียนรู  
คือ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
สุขศึกษา และพลศึกษา   ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาตางประเทศ 
 2)  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ประกอบดวย   5  สาระ และ 6  มาตรฐานการเรียนรู  คือ 
  สาระที่  1 :  การอาน 
  มาตรฐาน  ท 1.1 :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไป
ใชตัดสินใจ   แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 



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

 11 

  สาระที่  2 :  การเขียน 
  มาตรฐาน  ท 2.1 :  ใชกระบวนการเขียน   เขียนส่ือสาร   เขียน 
เรียงความ   ยอความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 สาระที่  3 :  การฟง   การดู   และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู   ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆอยางมีวจิารณญาณและสรางสรรค 
 สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน ท 4.1 :  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาติ 
 มาตรฐาน ท 4.2 :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสราง
ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และ
ชีวิตประจําวัน 
 สาระที่ 5  : วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 :   เขาใจและแสดงความคิดเห็น   วิจารณวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
                จะเห็นไดวาสาระที่  1  การอาน   มาตรฐาน ท 1.1 ไดกําหนดความสามารถ 
ของผูเรียนเรื่องการอานไววา   ผูเรียนตองสามารถใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด 
ไปใชตัดสินใจ  แกปญหา  สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและกําหนดหลักการอานคําควบกล้ํา 
ไวในผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย  (กรมวิชาการ.  2546 : 24 – 29)  ตั้งแตช้ันประถมศึกษา
ปที่  1 - 6   แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการอานคําควบกล้ําไวอยางชัดเจนและสาระที่  4   
มาตรฐาน  ท  4.1  ไดใหความสําคัญในเรื่องความเขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา   การรักษาภาษาไทยไวเปน
สมบัติของชาติ และไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนไววาเมื่อผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลว  ผูเรียนตองสามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดีเปนอันดับแรกรวมทั้งสามารถอาน  เขียน  ฟง   
ดู และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นการอานคําควบกล้ําจึงเปนหลักการอานที่สําคัญ 
ในการรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                                                       
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  2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 1)   ความหมายของการสื่อสาร 
 ประสิทธิ์   ทองอุน  และคนอื่นๆ  (2542 : 144 – 145)  ไดใหความหมายของ 
การติดตอส่ือสารไววา   การติดตอส่ือสาร  (Communication)   หมายถึงกระบวนการถายทอด 
แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง   ขอมูล   ขาวสารความรูสึกนึกคิด   ความตองการและอารมณระหวางผูสง
กับผูรับใหรับรูและเขาใจตรงกันทั้งที่เปนระบบและไมเปนระบบ 
 การสื่อสารมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยไมเลือกเชื้อชาติไมเลือกเผาพันธุ  มนุษย
ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  เรียนรูซ่ึงกันและกัน   การติดตอส่ือสารจึงมีความสําคัญและมี 
ความจําเปนตอมนุษยในสังคม   เปนเครื่องมือในการแสวงหาปจจัยตางๆ  ในการดํารงชีวิต   
เปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เชน   การบริหาร  การปฏิบัติงาน   การดํารงอยูของ 
ครอบครัว   ดังนั้นการติดตอส่ือสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสะทอนถึงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม       
 มณฑล ใบบัว (2536 : 3 - 4) ไดสรุปความหมายของการสื่อสารไววา การสื่อสาร  
คือ  กระบวนการทําความเขาใจซึ่งกันและกัน  และมีความสําคัญตอมนุษย  5  ประการคือ 
 (1)   ความสําคัญตอความเปนสังคม 
 (2)   ความสําคัญตอชีวิตประจําวัน 
 (3)   ความสําคัญตออุตสาหกรรมและธุรกิจ 
 (4)   ความสําคัญตอการปกครอง 
 (5)   ความสําคัญตอการเมืองระหวางประเทศ 
 2)   ประเภทของการสื่อสาร   ประเภทของการสื่อสาร    การแบงประเภทของ 
การสื่อสารตามหลักเกณฑสําคัญ  3  ประการคือ 
 (1)   การจําแนกประเภทโดยการใชจํานวนของผูทําการสื่อสารเปนเกณฑ   
การจําแนกประเภทโดยการใชจํานวนของผูทําการสื่อสารเปนเกณฑแบงได  3   ประเภทคือ 
 ก.  การสื่อสารในตัวบุคคล  เกิดขึ้นเมื่อเราสื่อความหมายกับตัวเราเอง      
คนเราสื่อสารกับตัวเองได  4  ระดับ  คือ  ส่ือสารดวยการคิด  วัจนภาษา   อวัจนภาษา  และเสียงพูด 
 ข.  การสื่อสารระหวางบุคคล  เปนการสื่อสารกับผูอ่ืน  อาจเปนคนเดียว
หรือกลุมเล็กๆ  เราใชทั้งวัจนภาษา   อวัจนภาษาและเสียง   การสื่อสารกับผูอ่ืนนั้นเปนวัฏจักร 
มีกระบวนการหลายระดับ   ซ่ึงเปนการยากที่จะบอกวาใครเปนผูทําใหเกิดการสื่อสาร 
 ค .   การสื่อสารกับมวลชน    การสื่อสารกับมวลชน    แตกตางจาก 
การสื่อสารชนิดแรกตรงที่วาผูรับสารมีเปนจํานวนมาก   ถาสื่อสารดวยการพูดตองใชเสียงดัง  และ
การพูดตองมีการติดตอกันไปเรื่อยๆ 
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 (2)   การจําแนกประเภทโดยการใชลักษณะวิธีการติดตอระหวางผูรับสาร 
(Receiver)  และผูสงสาร  (Sender)   แบงออกได  2  ประเภทคือ 
 ก.  การสื่อสารระบบทางเดี่ยว (One-Way Communication) คือ การสื่อสาร
ในลักษณะที่ผูใหการสื่อสารไมเปดโอกาสใหผูรับการสื่อสารไดเปนฝายใหการสื่อสาร  เชน  
การสื่อสารโดยผานเครื่องมือส่ือสารบางประเภท  ไดแก  วิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  หรือ 
การออกคําสั่งแบบทหารที่ไมเปดโอกาสใหผูรับคําสั่งมีโอกาสถามหรือโตแยง 
 ข.  การสื่อสารระบบทางคู (Two – Way  Communication)  คือ การสื่อสาร
ที่มีทั้งใหและรับขาวสารระหวางกัน   เชน   การติดตอส่ือสารโดยผานเครื่องมือในการสื่อสาร 
บางประเภท  ไดแก  โทรทัศน  หรือการพูดคุย  หรือการออกคําส่ังโดยใหอีกฝายมีโอกาสถามหรือ
โตแยงได 
 (3)   การจําแนกประเภทโดยการใชภาษาเปนเกณฑ  การจําแนกประเภท 
โดยการใชภาษาเปนเกณฑสามารถแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 ก.  การสื่อสารเชิงวัจนะ  (Verbal   Communication)  หมายถึง  การสื่อสาร
ที่ผูรับสารใชภาษาพูดหรือเขียนในการสื่อสาร   หัวใจสําคัญของการสื่อสารประเภทนี้อยูที่การใช
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน (ที่เปนคํา)  ในการสื่อสาร 
                                      ข.  การสื่อสารเชิงอวัจนะ  (Non – Verbal  Communication)  หมายถึง   
การสื่อสารที่ผูส่ือสารใชรหัสหรือสัญลักษณอยางอื่นซึ่งไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสาร  
ซ่ึงอาจมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น  เชน  ภาษาทาทาง  ภาษากาย  เปนตน 
 จาระไน  แกลโกศล  (2538 : 538,  อางถึงใน ประสิทธิ์  ทองอุน และคนอื่นๆ.  
2542 : 161)  วาอาจแบงทฤษฎีการสื่อสารออกไดเปน  2  ประเภทคือ 
 ก.  ทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล  (Interpersonal  Communication)  
ทฤษฎีการสื่อสารระหวางบุคคล  เปนการสื่อสารระหวางคนตั้งแต  2  คนขึ้นไปในลักษณะบุคคล
ตอบุคคล   ส่ือสารกันโดยตรง   คูส่ือสารจะเผชิญหนากันทั้งคูมีพฤติกรรมการสื่อสารเปนทั้งผูส่ือ
และผูรับสาร   สารที่ส่ือนั้นอาจเปนวัจนสารหรืออวัจนสารก็ได   ตามปกติการสื่อสารระหวาง
บุคคลมักมีจํานวนนอย   อาจมี   2 – 6  คน 
 ข.  ทฤษฎีส่ือสารมวลชน (Mass  Communication)  ทฤษฎีการสื่อสาร 
มวลชนเปนการสื่อสารจากหนวยงาน  ศูนยขอมูลที่มีวัตถุประสงคกระจายขอมูลขาวสารสู 
ประชาชนจํานวนมาก   ไมจํากัดจํานวน  ซ่ึงกระจายอยูทั่วพื้นที่ทั้งใกลและไกล   ไดรับรูขอมูล 
ขาวสารอยางเดียวกันอาจพรอมๆ  กัน   กระบวนการสื่อสารผูสงและผูรับ หรือผูรับดวยกันเอง 
ไมจําเปนตองรูจักกัน   ส่ือมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ   วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  ภาพยนตร   
เปนตน 
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3)  ปญหาและอุปสรรคในการติดตอส่ือสาร  ประสิทธ์ิ   ทองอุน  และคนอื่นๆ  
(2542 : 163)  กลาวถึงปญหาและอุปสรรคที่อาจทําใหการติดตอส่ือสารผิดพลาด  เกิดความเขาใจผิด   
และอาจทําใหกิจกรรมลมเหลวได  ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารสรุปไดดังนี้คือ 
 (1)  เกิดจากกระบวนการสื่อสาร  หมายถึง  เกิดจากผูส่ือ  เกิดจากสาร  เกิดจากสื่อ      
และเกิดจากผูรับสาร  ปญหาที่เกิดจากสาร  หมายถึง  กระบวนการในการสื่อสาร  สารอาจมีปริมาณ
มากเกินไป  สารเขาใจยากเกินไป  ลักษณะความเหมาะสมความตอเนื่อง  การจัดลําดับและประเภท
ของขอมูลขาวสาร   การใชภาษาในการสื่อสารทําใหเกิดปญหาและเปนอุปสรรคในการสื่อสาร 
ไดทุกขณะ รวมทั้งความหมายของภาษาที่เกิดจากการพองรูปและการพองเสียง 
 (2)  เกิดจากกระบวนการเลือกทางจิตวิทยา  หมายถึง  ปญหาและอุปสรรคของ 
การสื่อสารเกิดจากกลไกทางจิตวิทยา  ชวยสรางความสมดุลในจิตใจ  ทุกคนสามารถเลือก 
การรับรูขอมูลขาวสาร   กลไกนี้จะทําใหบุคคลไมไดรับรูขาวสาร  ขอมูลท้ังหมดที่แวดลอม 
ในตัวเขาลักษณะการเลือกรับขอมูลขาวสารมีผลตอการสื่อสาร  คือ  การเลือกเปดรับ  การเลือก 
ใหความสนใจ   การเลือกรับรูและการตีความ  การเลือกจดจํา       
 (3)  เกิดจากลักษณะความหมายของภาษา  ลักษณะความหมายของภาษาจะเปน 
ภาษาพูด  ภาษาเขียน  จะเปนคําพองรูปหรือคําพองเสียง  มีผลกระทบตอการสื่อสาร   บางโอกาส
อาจทําใหเขาใจไมตรงกันได 
 (4)  เกิดจากการไมเปลี่ยนแปลงความคิด  การไมเปลี่ยนแปลงความคิด  คือ  
ไมเปล่ียนแปลงโลกทัศน  ผูกติดอยูกับความคิดเห็นเดิม  ความเชื่อเดิม  ไมยอมรับขอมูลใหมๆ 
 (5)  เกิดจากมองขามความแตกตาง  ทุกสิ่งในโลกยอมมีความแตกตางกัน  การสือ่
ความหมายจึงตองจําแนกความแตกตางใหไดลักษณะที่ชัดเจนไมเกิดความคลุมเครือ 
 (6)  เกิดจากความคิดแบบทวินิยมตามปกติความคิดของบุคคลจะมี  3  ระดับ  คือ   
ความคิดแบบทวินิยม  หมายถึง  ความคิดแบบสุดขั้ว  ความคิดแบบพหุนยิม  หมายถึง  ความคิด
แบบไมเด็ดขาด   ความคิดแบบสัมพันธนิยม  หมายถึง ความคิดที่คํานึงถึงปจจัยส่ิงแวดลอม    
การคิดแบบตางๆ  ดังกลาวมานี้ การคิดแบบทวินิยมเปนการคิดที่เปนปญหาตอการสื่อสารไมนอย
เพราะเปนความคิดที่เด็ดขาดไมลังเล  เปนความคิดแบบสุดขั้ว  ไมเปนขาวก็ดํา  ไมดีก็เลว  ไมขวา
จัดก็ซายจัด  เปนตน 
 (7)  เกิดจากความคิดของคนที่ปฏิบัติตนเปนคนรูแลว  เกงแลว  ทําไดแลว   
ส่ิงที่เห็น  ส่ิงที่รูชัดเจน  ครบถวนสมบูรณแลวจะปฏิเสธการรับรูส่ิงใหม  ไมยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน              
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2.1.3  การสอนโดยใชหลักการและรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
 จอหนสัน  และ จอหน  (Johnson  and  John. 1994 : 31 – 37,  อางถึงใน  ทิศนา    
แขมมณี.  2545 : 196 - 198)  ไดอธิบายการเรียนรูแบบรวมมือไววาการเรียนรูแบบรวมมือ  คือ 
การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ  3 - 6  คน  ชวยกัน
เรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม   ซ่ึงการเรียนรูแบบรวมมือนี้ไมไดมีความหมายเพียงวามีการจัด
ใหผูเรียนเขากลุมแลวใหชวยกันทํางานเทานั้น  การเรียนรูจะเปนแบบรวมมือไดตองมีองคประกอบ
ที่สําคัญครบ  5 ประการดังนี้   
 1)   การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive   Interdependence) 
 2)   การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face to Face  Promotive Interaction) 
 3)   ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน   (Individual   
Accountability) 
 4)  การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  และทักษะการทํางานกลุมยอย 
(Interpersonal and Small - Group Skills)  
 5)   การวิเคราะหกระบวนการกลุม  (Group Processing)        

จันทรา   ตันติพงศานุรักษ  (2543 : 36 - 55)   กลาวถึงยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู  
หรือวิธีสอนวาเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุ 
จุดมุงหมายที่กําหนด   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนการพัฒนานักเรียนในดานวิชาการ 
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญรวมทั้งเปนการสงเสริมทักษะทางสังคมใหกับ 
นักเรียนและเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning)  ไวดังนี้  

รูปแบบที่  1  คิดและคุยกัน (Think - Pairs - Share)  เพ่ือนเรียน (Partners)  และ 
ผลัดกันพูด   (Say and Switch)  ทั้ง  3 รูปแบบเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายคลึงกัน
คือ  ใหนักเรียนจับคูกันในการตอบคําถาม  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น 
หรือสถานการณ   หรือทําความเขาใจเนื้อหาที่เปนความคิดรวบยอดที่กําหนดให   เมื่อมีความเขาใจ
แจมแจงในคําตอบแลว  นักเรียนจะนําความรูนั้นไปถายทอดใหเพื่อนในชั้นฟง  หรือครูผูสอน 
อาจสุมเรียกนักเรียนบางคูใหรายงานหนาชั้น   นอกจากนี้รูปแบบคิดและคุยกันนักเรียนมีโอกาส 
คิดหาคําตอบดวยตนเองกอนเกี่ยวกับคําถามประเด็นหรือสถานการณที่กําหนดให   สวนรูปแบบ 
เพื่อนเรียนจะเปดโอกาสนักเรียนขอคําแนะนําหรือคําอธิบายจากเพื่อนคูอ่ืนที่มีความเขาใจในเรื่อง 
ที่กําหนดใหอยางแจมแจงกอนแลวจึงตอบคําถามอภิปราย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู 
ของตนเอง   สวนรูปแบบผลัดกันพูดนักเรียนที่จับคูกนัจะตองผลัดกันตอบคําถามหรือประเด็นตางๆ
ภายในเวลาที่กําหนด และเปดโอกาสใหนักเรียนเสนอแนวคิดหรือประเด็นใหมเพื่อการอภิปราย 
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รูปแบบที่  2  กิจกรรมโตะกลม  (Roundtable หรือ  Roundrobin)  เปนรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดผูเรียนที่มีจํานวนกวา  2  คนขึ้นไปและเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคน
ในกลุมเขียน  หรือเลาความคิดเห็นของตน  เลาประสบการณ  ความรู  ส่ิงที่ตนกําลังศึกษาหรือ 
ส่ิงที่กําหนดให  โดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่งจนครบทุกคน 
                รูปแบบที่ 3   คูตรวจสอบ  (Pairs  Check)  มุมสนทนา  (Corners)  รวมกันคิด   
(Numbered Heads Together)  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  คือ  
เปนการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนทํางานกลุมยอยๆ  กลุมละ   2 - 6  คนโดยนักเรียนแตละกลุม
ตองคละเพศและความสามารถใหชวยกันตอบคําถามแกโจทยปญหาหรือทําแบบฝกหัด  เมื่อสมาชิก
ทุกคนในกลุมยอยสามารถตอบปญหา หรือแกโจทยปญหาไดแลว   จึงเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยน
หรือตรวจสอบคําตอบกับนักเรียนในกลุมอื่น หรือครูอาจสุมเรียกนักเรียนใหตอบ  อยางไรก็ตาม 
ทั้ง  3  รูปแบบมีขอแตกตางกันคือคูตรวจสอบเนนใหนักเรียนจับคูกันทํางาน  แกปญหา  หรือทํา
แบบฝกหัดในวิชาตางๆ  โดยที่นักเรียนคนหนึ่งจะเปนผูแกปญหา  และอีกคนหนึ่งเสนอแนะวิธี 
แกปญหา และเมื่อเสร็จสิ้นการแกปญหา  1  ขอตองมีการสลับหนาที่กันในขณะที่ มุมสนทนา เนน 
วิธีการจัดกลุมนักเรียน  โดยใหนักเรียนไปนั่งตามมุมหรือจุดตางๆ ของหองเรียน  สวนรูปแบบ 
รวมกันคิดจะใชกับการทบทวนหรือการตรวจสอบความเขาใจ และท้ัง  3  รูปแบบนั้น  อาจจะมี 
ขั้นตอนเพิ่มดังนี้  หลังจากที่ครูเรียกนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบแลว  นักเรียนในกลุมอื่นสามารถ 
ยกมือแสดงการสนับสนุน หรือคิดคําตอบนั้นไดในกรณีที่มีคําตอบมากกวา  1  คําตอบ  หรือถา 
คําตอบไมสมบูรณครูผูสอนอาจใหนักเรียนกลุมอื่นชวยตอบหรือชวยเสริมได 
 รูปแบบที่  4  การสัมภาษณแบบ  3  ขั้นตอน  (Three - Step  Interview)  รูปแบบ 
การสอนแบบนี้มีสามขั้นตอนและเหมาะสําหรับกลุมยอยที่มีสมาชิกจํานวน  3 - 4 คน  โดยมีครู
กําหนดคําถามหรือประเด็นโจทยปญหาใหนักเรียนตอบ  มีหลักการดังนี้ 
                นักเรียนจับกลุมกัน  ในกรณีที่กลุมมีสมาชิก  3  คนใหนักเรียนคนที่  1  เปน 
ผูสัมภาษณโดยถามคําถามที่ครูตั้งหรือนักเรียนเปนผูตั้งเอง  นักเรียนคนที่  2  เปนผูตอบและ 
นักเรียนคนที่  3  เปนผูจดประเด็นอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีกลุมสมาชิก  4   
คนใหสมาชิกภายในกลุมจับคูกันเปน  2  คู   นักเรียนคนที่  1  จะเปนผูตั้งคําถามและจดประเด็น 
การอภิปรายหรือความคิดเห็นในแตละคู  ในขณะที่นักเรียนคนที่  2  ในแตละคูจะเปนคนตอบ 
 หลังจากการสัมภาษณหรืออภิปรายตามหัวขอจบลงเรื่องหนึ่ง   นักเรียนแตละ 
กลุมยอยจะสลับบทบาทกันในการสัมภาษณหรือสนทนาหัวขออ่ืนๆ   
 เมื่อการสัมภาษณหรืออภิปรายครบทุกหัวขอแลวนักเรียนแตละกลุมยอยผลัดกัน 
เลาสิ่งที่ตนไดรูใหกลุมทราบ 
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 รูปแบบที่  5  การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team  Games Tournament   หรือ  
TGT)  และการแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student Team Achievement Division หรือ STAD)   เปนรูปแบบ 
การสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคลายคลึงกัน   แตทั้ง  2 รูปแบบจะมีความแตกตางกัน
เล็กนอย  ในขั้นตอนที่  3  รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมของทั้งสองรูปแบบมีดังนี้ 
                การนําเสนอบทเรียน  (Class Presentation)  นําเสนอความคิดรวบยอดใหมหรือ 
บทเรียนใหมโดยการบรรยายจากครูผูสอนหรืออภิปรายโดยใชส่ือ  วีดิทัศนและสื่ออ่ืนๆ  ในการ
นําเสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน 
 การจัดทีม  (Team)  จัดนักเรียนเปนกลุมๆละประมาณ  4 - 5  คนโดยสมาชิกของ
กลุมจะตองมีเพศและความสามารถคละกัน   เพื่อรวมกันศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตามกติกา
ของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เชน  เปนผูอาน   เปนผูหาคําตอบ  เปนผูสนับสนุน  เปนผูจด
บันทึก  เปนตน   สมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู และสมาชิกทุกคน
ตองพยายามทําใหดีที่สุด   เพื่อความสําเร็จรวมกันของทีมเพื่อความสัมพันธอันดีตอกันเพื่อ 
ความภาคภูมิใจและเพื่อใหไดการยอมรับ 
                การแขงขัน/การทดสอบ  ในขณะที่รูปแบบ  TGT  ใชการแขงขันรูปแบบ  STAD   
จะใชการทดสอบยอยเพื่อวัดความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมาแลว 
                การยอมรับความสําเร็จของทีม  (Team  Recognition)  ทั้งรูปแบบ  TGT และรูปแบบ   
STAD  เมื่อเสร็จการแขงขันหรือทดสอบจะนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนน
ของทีมและหาคาเฉลี่ย   ทีมที่มีคะแนนหรือคาเฉลี่ยสูงที่สุดจะไดรับการยอมรับใหเปนทีมชนะเลิศ
และทีมที่ไดอันดับรองลงมา   หลังจากนั้นควรประกาศผลการแขงขันหรือคะแนนทดสอบ 
ในที่สาธารณะ  เชน  ติดบอรดในชั้นเรียน  บอรดของโรงเรียนในหนังสือพิมพ  หรือวารสารของ
โรงเรยีนและควรบันทึกสถิติไวดวย 
                รูปแบบที่  6  ปริศนาความรู  (Jigsaw)  เปนการสอนที่แบงนักเรียนเปนกลุม  ทุกกลุม
จะไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมเดียวกัน  โดยครูผูสอนแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนออกเปน 
หัวขอยอยเทาจํานวนสมาชิกแตละกลุมและมอบหมายใหนักเรียน แตละกลุมคนควาคนละหัวขอ   
โดยนักเรียนแตละคนจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายจากกลุมสมาชิกตางกลุม 
ที่ไดรับมอบหมายในหัวขอเดียวกันจะรวมกันศึกษา  จากนั้นแตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตน
เพื่ออธิบายหัวขอที่ตนศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง  เพื่อใหเพื่อนทั้งกลุมไดรูเนื้อหาครบทุกหัวขอ      
                รูปแบบที่  7  การสืบสอบเปนกลุม  (Group  Investigation)  การจัดการเรียนการสอน
แบบนี้เนนบรรยากาศการทํางานรวมกัน  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและการเรียนรูที่จะดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม  ในการสอนแบบสืบสอบเปนกลุม  (Group  
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Investigation)  ครูผูสอนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ  5  คนหรือนอยกวานี้  แตละกลุม
จะวางแผนกันเองวาจะศึกษาหัวเร่ืองอะไรและจะศึกษาอยางไร   สมาชิกแตละคนหรือสมาชิก 
แตละคูในกลุมจะเลือกหัวขอยอยและเลือกวิธีแสวงหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ  ดวยตนเอง หลังจากนั้น
สมาชิกแตละคน หรือแตละคูจะรายงานความกาวหนาและผลการทํางานใหกลุมของตนเองทราบ
กลุมจะอภิปรายเกี่ยวกับรายงานของสมาชิกและจัดทํารายงานของกลุมใหเพื่อนทั้งชั้นฟง  
                รูปแบบที่  8  การเรียนการสอนกลุมเพื่อนชวยเหลือเพื่อนเปนรายบุคคล  (Team   
Assisted  Individualization หรือ TAI)  เปนการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือและการเรียนการสอนรายบุคคลเขาดวยกัน   เนนการตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะ 
และสงเสริมความรวมมือภายในกลุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  ตลอดจน 
การมีปฏิสัมพันธทางสังคม   โดยการกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกนั      
แบงนักเรียนเปนกลุมๆ  ละ  4 - 5  คน  มีการทดสอบกอนเรียนเพื่อใหนักเรียนเรียน ณ จุดเริ่มตน 
ที่แตกตางกันตามพื้นฐานของนักเรยีน   ในเวลาเรียนตองรวมมือกัน  นักเรียนที่เรียนเกงจะตองชวย
นักเรียนที่เรียนออน  ในการทดสอบนักเรียนตางคนตางทํา  แตคะแนนทดสอบของนักเรียนจะนํามา
เฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม 
                รูปแบบที่  9   การเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน (Cooperative   
Integrated Reading and Composition  หรือ  CIRC)  เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ขึ้นไปเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบรวมมือรูปแบบดังกลาว  นักเรียนตองมีความสามารถในการอานพอสมควรและสามารถ 
ตัดสินใจเลือกหนังสืออานตามที่ตนเองสนใจไดในขณะปฏิบัติกิจกรรม   ครูผูสอนแบงนักเรียน 
เปนกลุมเกงกับกลุมออนใหจับคูกัน   ครูผูสอนจัดสอนนักเรียนแยกที่ละกลุม   ขณะที่ครูผูสอน 
กลุมหนึ่งกลุมที่เหลือใหจับคูกันทํากิจกรรมที่ครูผูสอนกําหนดให  เชน   ฝกอานออกเสียง  เขียน
สะกดคํา   สรุปเรื่อง   ตอบคําถาม  เขียนเรื่องที่นักเรียนสนใจและสอดคลองกับเรื่องที่อาน  ฯลฯ    
                ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการสอนโดยใชหลักการและรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือมาใชในขั้นตอนของการฝก  หลังจากที่ไดฝกการฟงและฝกออกเสียงแลวเพื่อใหผูเรียน
ไดรวมมือกันไปสูเปาหมาย      เพราะเมื่อนักเรียนไดเรียนรูการฝกที่ถูกตองแลวครูจะพบนักเรียน 
ที่สามารถเปนตัวแทนของครูชวยฝกใหนักเรียนที่ยังมีปญหาและสามารถฝกไดทั้งที่โรงเรียนและ 
ที่บานซึ่งในการฝกนี้ตองมีการตรวจสอบไดโดยการตรวจสอบจากใบงานดวยการติดตามของครู
อยางสม่ําเสมอ                
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2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
  1)   ความสําคัญของแบบฝกตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
 วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ ซ่ึงหมายถึง  ผูที่จะสามารถเรียนภาษาไทยหรือ 
ใชภาษาไทยไดดีนั้นจะตองผานการฝกฝนมาเปนอยางดีจนเกิดความชํานาญ  โดยเฉพาะการเรียน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ครูเปนบุคคลสําคัญในการถายทอดวิชาการตางๆ  ใหกับ
นักเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถอยางไดมาตรฐาน  หากครูปลอยปละละเลยมองไมเห็น
ความสําคัญของการฝกฝนเสียแลวก็จะทําใหทักษะกระบวนการฟง   พูด  อาน  และเขียนผิดพลาด
ไดเสมอจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขโดยการฝกอานฝกพูดใหถูกตอง  โดยเฉพาะ 
คําที่ใชอักษร   ร   ล   ว  ควบกล้ํา  ซ่ึงนับเปนความงดงามไพเราะและเปนเอกลักษณอยางหนึ่ง 
ของภาษาไทย   ซ่ึงปญหาเรื่องตัวอักษรควบกล้ํานี้ควรไดรับการฝกฝนอยางถูกตองและจริงจัง 
ในวัยเด็ก  ซ่ึงลักษณะของเด็กในวัยประถมศึกษานี้   สุรางค  โควตระกูล  (2545 : 84)  ไดอธิบายวา
พัฒนาการทางดานภาษาและการใชสัญลักษณเจริญกาวหนามาก  เด็กจะเริ่มเขาใจกฎเกณฑตางๆ
อยางมีเหตุผล  และเขาใจความหมายของบทเรียน  ทั้งทางคณิตศาสตร  ภาษาและการอาน    
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสามารถอธิบายได   เด็กวัยนี้มักจะสนใจคําโคลงหรือ
กลอนที่สอดคลองกันหรือปญหาตางๆ  ที่ตองแกดวยความคิด  เหตุผล  ถาแกไดก็จะมีความภูมิใจ    
ผูวิจัยจึงเห็นวาการแกปญหาในเรื่องนี้ ควรจะแกในเด็กระดับประถมศึกษาเพื่อเปนการวางรากฐาน
การใชภาษาที่ถูกตองตอไป 
                สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป   แบบฝกการอานคําควบกล้ํามีนอย  
หนังสือเรียนเพียงอยางเดียวยังไมเปนการเพียงพอที่กอใหเกิดสภาพการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได  
ครูจึงมีความจําเปนตองจัดเตรียมแผนการเรียนรูและสรางแบบฝกเพิ่มเติมไวอยางเหมาะสม    
เพื่อเปนการทบทวนความเขาใจและฝกฝนสิ่งที่ยังบกพรองอยู  นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การสรางแบบฝกไดใหความสําคัญของการใชแบบฝกไวดังนี้ 
 2)   แนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
 ศิริพรรณ   เขียวชอุม  (2538 : 20)  ใหความเห็นวา  แบบฝกมีความจําเปน 
ตอการเรียนภาษาอยางยิ่งเพราะชวยพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการอานและการเขียน   ซ่ึงครู
เปนผูใกลชิดกับเด็กและรับรูปญหาในการเรียนของเด็ก   ดังนั้นครูสามารถผลิตแบบฝกขึ้นมา 
ใชไดเอง 
 พูนศรี   อ่ิมประไพ  (2530 : 40)  ใหความเห็นวาแบบฝกหัดภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษายังไมเปนการเพียงพอสําหรับเด็กครูจึงตองจัดหาหรือสรางแบบฝกเพิ่มเติมขึ้นอีก
เพราะถือวาแบบฝกมีความจําเปนตอการเรียนภาษาไทย  
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 โรจนา   แสงรุงรวี  (2531 : 20)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบฝกใหมี 
ประสิทธิภาพวา   “ครูตองคํานึงถึงตัวนักเรียนเปนสําคัญ  โดยดูความพรอม  ระดับสติปญญา 
ความสามารถ   ความเหมาะสมในการใชสํานวนภาษา   ตลอดจนเนื้อหาและระยะเวลาในการทํา
แบบฝก  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสนใจที่จะนําเอาแบบฝกที่ครูสรางขึ้นนี้มาแกไขขอบกพรองหรือ 
สงเสริมทักษะทางภาษาใหดียิ่งขึ้น” 
 ประภาพรรณ   ทองเลิศ  (2538 : 29 - 35)  ใหความเห็นวา  แบบฝกเปนสื่อ 
การเรียนที่ใชฝกทักษะหรือสรางความคิดรวบยอดใหแกนักเรียน  หรือจะทําใหนักเรียนเกิด 
การเรียนรูไดดีและรวดเร็ว  แตตองไดรับการฝกหลายๆ  คร้ัง  หลายรูปแบบ  เมื่อผูเรียนไดรับ 
การฝกแลวอยางนอยก็สามารถพัฒนาตนเองไดดีขึ้นอยางแนนอน                                          
 พธู  ทั่งแดง  (2534 : 17)  ไดกลาวถึงลักษณะแบบฝกไวในงานวิจัยเร่ือง 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่  1  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ใชแบบฝกและไมใชแบบฝกสรุปไดวา 
 (1)  การสรางแบบฝกจะตองใชภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน วัย   และ 
ความสามารถ 
 (2)  คํานึงถึงหลักจิตวิทยา 
 (3)  เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
 (4)  สงเสริมความคิด   สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 มลิวัลย   ธรรมแสง  (ม.ป.ป.,  อางถึงใน  ศรีประภา  ปาลสุทธิ์.  2523 : 17)   
ไดเสนอแนะวาแบบฝกควรใชบทเพลง  เพราะโดยธรรมชาติเด็กชอบรองเพลงอยูแลว  คือ 

 “ดนตรีเปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการฝกพูดและฝกฟง   เด็กทุกคนชอบ
การเลนที่มีดนตรีเปนจังหวะสนุกสนานไพเราะ และดนตรียังชวยใหบรรยากาศของการพักผอน
คลายความตึงเครียด  ซ่ึงเปนลักษณะการสอนโดยวธีิธรรมชาติมีคุณคาและมีประโยชนในการสอน
ภาษามาก”  ทัศนีย  ศุภเมธี (ม.ป.ป. : 167)  กลาวถึงการใชเพลงประกอบการสอนภาษาไทย 
ในชั้นประถมศึกษา วาการเรียนภาษาไทยนอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจแลว    
ส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือความสนุกสนานเพลิดเพลินของนักเรียนดังนั้นการใชเพลงประกอบจะทํา
ใหนักเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานและรักการเรียนมากยิ่งขึ้น และ สุจริต  เพียรชอบ  (2533,   
อางถึงใน  ศักดิ์   แวววิริยะ.  2541 : 30)  กลาวไววา  “โอกาสในการนําบทเพลงประกอบการสอน 
มาใชนั้น  ครูสามารถใชไดหลายโอกาส”  จึงสามารถสรุปประโยชนของการใชเพลงไดวา 
 (1)  ใชสําหรับนําเขาสูบทเรียน   การใชเพลงนําเขาสูบทเรียนเปนการจูงใจ
ใหนักเรียนสนใจในบทเรียนที่ครูกําลังจะสอน 
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 (2)  ใชในการดําเนินการสอน  โดยใหนักเรียนรองเพลงแลวแสดงทาทาง
ประกอบ หรือรองเพื่อใหจดจําเนื้อหาสําคัญๆในบทเรียนนั้นได 
 (3)  ใชสรุปบทเรียน  โดยนําบทเพลงที่มีเนื้อรองสรุปความจากบทเรียน 
ใหรองหลังจากสอนเรื่องนั้นๆ  จบแลว  เพื่อเปนการทบทวนและใหนักเรียนจดจําเรื่องราวหรือ 
เนื้อหาไดดียิ่งขึ้น 
 (4)  ใชสําหรับฝกทักษะ  เชน  เพลงการออกเสียงตัวควบกล้ํา  สําหรับ 
ฝกการออกเสียงตัว  ร  ล  ว  ที่เปนตัวควบกล้ํา  หรือ  เพลง  ร  ล   สําหรับฝกการออกเสียง   เปนตน 
 (5)  ใชสําหรับการประเมินผล  หลังจากที่สอนเรื่องตางๆ  ไปแลวอาจใช
เพลงตางๆ  มารองเพื่อเปนการประเมินผลก็ได 
 (6)  ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  สอนเพลงประกอบ 
การเลน  เปนตน 
                              ริเวอร  (River. 1968 : 97 - 105)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังตอไปนี้ 
 (1)  ตองมีการฝกนักเรียนพอควรในเรื่องหนึ่งกอนที่จะมีการฝกเรื่องอื่นๆ 
ตอไป  ทั้งนี้เพราะแบบฝกทําขึ้นเพื่อการสอนมิใชทําขึ้นเพื่อทดสอบ 
 (2)  แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
 (3)  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
 (4)  ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ 
 (5)  ประโยคและคําศัพท  ควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่ 
นักเรียนรูจักกันดี 
 (6)  เปนแบบฝกที่ใชความคิดดวย 
 (7)  แบบฝกควรมีหลายๆ แบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
 สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  (2531 : 62)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝก 
ที่ดวีา ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
                                (1)  มีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา 
                                (2)  มีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก 
                                (3)  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานของผูเรียน 
                                (4)  มีกิจกรรมหลายรูปแบบแตไมควรยาวเกินไป 
                                (5)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง 
                                (6)  ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
                                (7)  สามารถสรางความสนใจของเด็กได 
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                                (8)  สามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงามของผูเรียนได 
                นอกจากนี้ ปราณี   ศิริคะรินทร  (2542 : 12)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีวา  
“แบบฝกตองมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของผูฝก   ผูสรางตองคํานึงถึงความแตกตางและ 
ความสนใจของผูฝก   ตองมีจุดมุงหมายในการสรางเพื่อใหผูฝกเกิดทักษะและพัฒนาการทาง 
การเรียนการสอนดานตางๆ” 
                จากแนวคิดตางๆ  เกี่ยวกับการสรางแบบฝกนั้น  สรุปไดวา  การสรางแบบฝก
นั้นเปนส่ิงจําเปน  สําหรับฝกทักษะทางภาษาและการนําเอาเพลงมาใชในการฝก  จะทําใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนาน  นอกจากนั้นแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 (1)  แบบฝกที่ดีควรมีหลายๆ แบบและเปนแบบฝกที่ใหนักเรียนไดรูจักใช 
ความคิด 
 (2)  มีความหมายตอผูเรียน   มีความชัดเจนทั้งคําส่ังและวิธีทํา  ตรงตาม 
จุดมุงหมายของการฝก 
 (3)  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานของผูเรียน 
 (4)  สามารถประเมินผลและจําแนกความเจริญงอกงามของผูเรียนได 
 (5)  เวลาในการฝกเหมาะสม 
 3)  ประโยชนของแบบฝก    มีผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของแบบฝกไว
ดังนี้ 
 รัชนี  ศรีไพรวรรณ  (2517 : 15)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัดทางภาษา 
ไววา 
                                  (1)  ทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น   เพราะเปนเครื่องมือในการทบทวนความรู 
                                  (2)  ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน 
                                  (3)  ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและประเมินงานของตนเองได 
                                  (4)  ฝกใหเด็กทํางานตามลําพังโดยมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ 
มอบหมาย 
                เพ็ตตี้  (Petty.  1963 : 469 – 472,  อางถึงใน  เกศริน  อ่ิมเล็ก.  2545 : 35)  แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
                                  (1)  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ   เปนอุปกรณ
การสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก   เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นเปนระบบระเบียบ 
                                  (2)  ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา   แบบฝกเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็ก 
ฝกทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น   แตตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 
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                                  (3)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล   เนื่องจากเด็กมีความสามารถ
จะชวยใหประสบผลสําเร็จทางดานจิตใจมากขึ้น 
                                  (4)  แบบฝกชวยใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยกระทําดังนี้ 
 ก.  ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ 
 ข.  ฝกซ้ําหลายๆครั้ง 
 ค.  เนนเฉพะเรื่องที่ตองการฝก 
                                  (5)  แบบฝกที่ใชจะเปนเครื่องมือวัดผลการเรียน  หลังจากเรียนบทเรียน 
ในแตละครั้ง 
                                  (6)  แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลมที่เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทาง
เพื่อทบทวนดวยตนเองไดตอไป 
                                  (7)  แบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆ  ของเด็กไดอยาง 
ชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆไดทันทวงที 
                                  (8)  แบบฝกที่จัดขึ้นนอกจากที่อยูในหนังสือแบบเรียนจะชวยใหเด็กได 
ฝกฝนอยางเต็มที่ 
                                  (9)  แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอย  จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและ
เวลาในการที่จะตองเตรียมการสรางแบบฝกอยูเสมอ   ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝก
จากตําราเรียนทําใหมีโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 
                                  (10)  แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย   เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลม 
ที่แนนอนยอมลงทุนต่ํากวาที่พิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง   และผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็น
ความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
                จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวาการเรียนรูวิชากลุมทักษะทางภาษาเหมาะสม 
ที่จะใชแบบฝกเปนอยางมาก  เพราะแบบฝกจะชวยใหเกิดกระบวนการคิด  ความชํานาญและชวย
ลดภาระของครูดวย                              

4)  หลักจิตวิทยาการเรียนรูและแนวคิดดานจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
 (1)  หลักจิตวิทยาการเรียนรู 
  ก.  ความพรอม   ความพรอมเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน 
แตละคน  นักเรียนจะเกิดความพรอมไดนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ   สุณีย   ธีดากร  
(2525 : 5)  กลาวถึงลักษณะของความพรอมและองคประกอบที่ทําใหนักเรียนเกิดความพรอมวา       
“ความพรอม คือ  สภาพการเจริญเติบโตทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญาของ 
นักเรียน  รวมทั้งความสนใจและความรูพื้นฐาน  องคประกอบที่ทําใหนักเรียนเกิดความพรอม 
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ไดแก วุฒิภาวะ ซ่ึงเปนความเจริญเติบโตโดยธรรมชาติของรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม” 
และ พรรณี   ช.เจนจิต  (2528 : 32)  กลาววา  “ความพรอมเปนสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งอยางบังเกิดผล  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะ การไดรับการฝกฝน  การเตรียมตัว  ความสนใจ      
และแรงจูงใจ” 
                ดังนั้นความพรอมจึงเปนสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ  ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญ คือ วุฒิภาวะ  ความสนใจ  ความรู  การฝกฝน   
แรงจูงใจ  และประสบการณตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคม 
 ข.  แรงจูงใจ   แรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนทักษะทาง
ภาษา   ครูจะตองรูจักใชแรงจูงใจเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน   สมถวิล  วิเศษสมบัติ  (2528 : 
140 - 243)   กลาวถึงการใชแรงจูงใจในการสอนวิชาภาษาไทยวา  ครูควรใชแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก  เชน  การสรางบรรยากาศ   การจัดกิจกรรมตางๆ  ที่นาสนใจ   นอกจากนี้  สถิต  
วงศสวรรค  (2525 : 138)   กลาวถึงประโยชนของแรงจูงใจที่สงผลตอการเรียนรูและแนวทางการใช
แรงจูงใจวา   การใชแรงจูงใจเพื่อจัดการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
ในการเรียน  ทั้งชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน   กอใหเกิดพลังและความพรอม 
ในการเรียน   ครูจะตองรูจักใชแรงจูงใจใหเหมาะสม   กลาวคือ  ครูตองเลือกใชแรงจูงใจให 
เหมาะสมกับเหตุการณ  โดยคํานึงถึง  วุฒิภาวะ  เพศ  วัย  และพัฒนาการของนักเรียน  และ พรรณี   
ช.เจนจิต  (2528 : 260 - 264)   กลาวถึงการนําทฤษฎีการตื่นตัวมาใชเปนแรงจูงใจเพื่อใหเกิด 
การเรียนรูวา  การนําทฤษฎีการต่ืนตัวมาใชเปนแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่ทําได 
โดยงาย  คือ  การสอนบทเรียนใดๆ  ส่ิงสําคัญที่ครูจะตองคํานึงถึง คือ  การใชอุปกรณการสอน 
ซ่ึงถือเปนส่ิงเราที่มีผลตอความสนใจและความตั้งใจเรียนของนักเรียน   นอกจากนี้  พงษพันธ   
พงษโสภา  (2542 : 149)  กลาวถึง   แรงจูงใจวาเปนส่ิงสําคัญในการเรียนรู  การสรางแรงจูงใจ 
ในการเรียนการสอนนับวาเปนเรื่องสําคัญและเปนส่ิงจําเปนสําหรับครู   ครูจะตองพยายามหาทาง
จูงใจใหนักเรียนมีความตองการที่จะเรียน  ครูจะตองกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวและพยายามทํางาน
ในหนาที่ใหประสบความสําเร็จ 
 ค.  วิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
 ครูควรศึกษาความตองการของเด็กแตละวัยและจัดเนื้อหาวิชาใหสนอง
ความตองการของเด็ก  เนื้อหาที่สอนควรเกี่ยวของกับชีวิตจริงและมีความหมายสําหรับเด็กโดย 
กอนเริ่มบทเรียนครูควรมีวิธีในการนําเขาสูบทเรียน เพื่อดึงความสนใจและบอกใหเด็กทราบ 
ถึงจุดมุงหมายของบทเรียน และครูควรแนะนําใหเด็กเริ่มหัดวางเปาหมายในการเรียนสําหรับตนเอง  
เพราะคนที่เรียนหรือทํางานอยางมีเปาหมายจะกระทําดวยความตั้งใจในบรรยากาศของการเรียน 
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การสอน  ควรมีการไตถาม  มีการอภิปรายและทํางานรวมกันเปนกลุมยอย  เพื่อใหเด็กเกิด 
ความกระตือรือรน  มีการรับฟงและทําความเขาใจตลอดถึงมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน  นอกจากนี้
ยังตองใชวิธีการเสริมแรง (Reinforcement)  ตามความเหมาะสมและตามความจําเปน  เพื่อใหเด็กมี
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและบางครั้งอาจลบพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค    ทั้งนี้เพราะรางวัล    
คําชมเชย   การยิ้ม   การพยักหนา   การใหความเอาใจใส   นับวาเปนตัวเสริมแรงที่มีอิทธิพลตอเด็ก
เปนอยางมาก  การใชการทดสอบ (Test)  การทดสอบจะเปนเครื่องกระตุนใหเด็กเอาใจใส 
ตอบทเรียนและมีความตื่นตัวในการเรียนอยูตลอดเวลา  โดยใหทราบผลการสอบอยางทันทวงที 
การใหเด็กทราบผลการสอบอยางทันทวงทีวาส่ิงที่ตนไดเรียนรูไปนั้นมีความเขาใจถองแทเพียงใด  
มีส่ิงใดที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข  ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหเด็กตองเอาใจใสติดตามเนื้อหาวิชา 
อยูตลอดเวลา  การพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาหรือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู 
จะเปนแนวทางหนึ่งที่กระตุนความสนใจของเด็กไดเปนอยางดีอีกทางหนึ่ง  สวนการสอนหรือ 
การมอบหมายกิจกรรมใหเด็กปฏิบัติ และติดตามผลจนเด็กทํางานนั้นสําเร็จนับวาเปนส่ิงสําคัญ
สําหรับการเรียนการสอนของครู  เพราะความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเด็กในครั้งหนึ่งจะเปนแรงกระตุน
ใหเด็กเกิดกําลังใจที่จะเรียนรูในคราวตอไป 
                 สรุปไดวาครูตองใชแรงจูงใจในการเรียนการสอน   เพื่อใหนักเรียนเกิด 
ความพรอมที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ  โดยคํานึงถึง  เพศ  วัย  วุฒิภาวะ  และพัฒนาการของนักเรียน                     
                พงษพันธ   พงษโสภา  (2542 : 104 - 105)  กลาวถึงกฎการเรียนรูของธอรนไดค  
3  กฎ  เรียกวา  กฎการเรียนรูที่สําคัญของธอรนไดค (Thorndike) ไวดังนี้ 
 กฎแหงความพึงพอใจหรือกฎแหงผล  (Law  of  Effect)   ธอรนไดค  ไดสรุป
การทดลองของเขาไววา   อินทรียจะทําในสิ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจและจะหลีกเล่ียงส่ิงที่ทําให
เขาไมพึงพอใจ  ธอรนไดคไดเนนถึงการใชเทคนิคที่จะสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน  เชน    
การชม  การใหรางวัล  เปนตน 
                กฎแหงความพรอม  (Law of Readiness) การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เมื่อผูเรียนอยูในสภาพพรอมที่จะเรียนหรือพรอมที่จะทํากิจกรรม   ความพรอมในที่นี้รวมความถึง
ความพรอมทางดานรางกาย  สติปญญา  สังคม  และอารมณ  สําหรับความพรอมในการเรียนรู 
พอสรุปไดดังนี้ 
 ก.  คนเราเมื่อพรอมที่จะทําอะไร   แลวลงมือทํา   จึงจะเกิดผลดี 
 ข.  คนเราเมื่อพรอมที่จะทําอะไร   แตไมไดทํา   จะเกิดความรําคาญใจ 
  ค.  คนเราเมื่อไมพรอมที่จะทําอะไร แตถูกบังคับใหทําจะเกิดความไมพอใจ 
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                 กฎแหงการฝกหัด (Law of Excercise)  ประกอบดวยกฎที่สําคัญ  2 ขอ คือ 
 ก.  กฎแหงการใช (Law of Use) พฤติกรรมใดที่อินทรียไดมีการกระทําอยู
เสมอๆ หรือมีการฝกฝนเปนประจําไมไดทิ้งชวงไวนาน อินทรียยอมจะเกิดทักษะและจะกระทํา
พฤติกรรมนั้นไดดี 
 ข.  กฎแหงการไมใช  (Law of Disuse) พฤติกรรมใดก็ตามที่อินทรียทิ้งชวง
ไวนานอินทรียยอมจะเกิดการลืมหรือกระทําพฤติกรรมนั้นไมไดดี   ธอรนไดคมีความเชื่อวา 
การเรียนรูจะไดผลตองอาศัยการฝกหรือทําซ้ําเสมอ  เพราะการฝกฝนจะทําใหพันธะ (Bond) 
ระหวางสิ่งเราและการตอบสนองมั่นคงขึ้น  ในทางตรงกันขามถาขาดการฝกฝนก็จะทําใหพันธะ
ระหวางสิ่งเรา และการตอบสนองคลายความมั่นคง จนในที่สุดหมดไปทําใหการเรียนไมเกิดขึ้น  
แตอยางไรก็ตาม การฝกฝนบอยๆ  นี้ผูเรียนจะตองมีความตั้งใจ ความสนใจ  ความพรอม  และ 
เปาหมายเปนพื้นฐานอยูกอน  มิฉะนั้นการเรียนรูก็ไมมีประสิทธิภาพ 
                ชม ภูมิภาค  (2523 : 165 - 170)  กลาวถึงทฤษฎีการเสริมแรง  (Reinforcement  
Theory)  ของสกินเนอร (Skinner)  เชื่อวาการเรียนรูเปนกิริยาสะทอนหลังจากเกิดกระบวนการ 
ของสิ่งเราและการตอบสนอง  สรุปไดดังนี้    
 ก.  การเสริมแรง (Reinforcement) เปนตัวกระตุนใหเกิดการตอบสนองหรือ
พฤติกรรมการเรียนรู  โดยมีลักษณะทางการสอนและการเรียนที่สัมพันธกันมากขึ้น  โดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่เกิดความพึงพอใจ  ผูสอนจึงจะตองหาวิธีกระตุนใหผูเรียนมีความอยากรูอยากเรียน 
มากที่สุด  
 ข.  การฝกฝน (Practice)  ไดแก  การใหทําแบบฝกหัดหรือการฝกซ้ํา เพื่อให
เกิดทักษะในการแกปญหา   
 ค.  การรูผลการกระทํา  (Feedback)  ไดแก  การที่สามารถใหผูเรียนไดรู 
ผลการปฏบิัติหนาที่ไดทันที  เพื่อจะใหผูเรียนปรับพฤติกรรมใหถูกตอง   
 ง.  การสรุปเปนกฎเกณฑ (Generalization)  ไดแก  การจัดประสบการณ
ตางๆ  ที่สามารถสรางความคิดรวบยอด  (Concept)   จนกระทั่งสรุปเปนกฎเกณฑที่จะนําไปใชได    
                จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ  ทางดานจิตวิทยา   การใชหลักจิตวิทยาจะ
สามารถชวยสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพและเปนแบบฝกที่ดีได       
 (2)  แนวคิดดานจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
 กรรณิการ   พวงเกษม (2533 : 37 - 38)  ไดกลาวถึง  หลักจิตวิทยาที่ควร 
นํามาสรางแบบฝกไว  ดังนี้ 



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

 27 

                               ก.  ความแตกตางระหวางบุคคล  ครูตองสังเกตความแตกตางระหวางบุคคล 
เพราะแตละบุคคลมีความถนัดแตกตางกัน   การฝกทักษะควรมีหลายแบบ   ไมยากหรือ 
งายเกินไป 
 ข.  การเรียนรูโดยการฝกฝนของธอรนไดค (Thorndike)  ใหความเห็นวา
การกระทําซ้ําๆ  จะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดียิ่งข้ึน  วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะการฝกบอยๆ   
จะทําใหเกิดความแมนยําในเนื้อหาดีขึ้น 
 ค.  กฎแหงการนําไปใช  การเรียนรูจะเกิดผลดีเมื่อนําความรูนั้นไปใช 
ในการจัดการเรียนการสอนควรฝกบอยๆ  นักเรียนจะเกิดความคลองแคลวหรือเกิดทักษะ 
 พรรณี   ชูทัย  (2522 : 192 - 195)  ไดเสนอแนะการนําหลักจิตวิทยามาชวย 
ในการฝกทักษะ  พอสรปุไดดังนี้ 
 ก.  การสาธิตและการอธิบายแนะนํา  เริ่มแรกควรบอกใหนักเรียนทราบวา
จะทําอยางไรชี้แจงใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเรียนนั้นเพื่อเราใหเกิดความสนใจ 
 ข.  ใหเด็กไดมีโอกาสฝกทันทีหลังจากการสาธิต และส่ิงที่ตองคํานึง 
ก็คือการทําซ้ําและการเสริมแรง  ควรใหเด็กไดฝกซ้ําๆ  และควรใหไดรับการเสริมแรงอยางทั่วถึง 
 ค.  ในขณะที่ฝกหัดควรใหคําแนะนําเพื่อชวยใหเด็กฝกทักษะนั้นๆ  ได 
ดวยตนเอง 
 ง.   ใหคําแนะนําที่อยูในบรรยากาศที่สบายๆ  ครูผูสอนตองใจเย็น ไมดุ     
บรรยากาศที่ไมตึงเครียดจะยั่วยุใหเด็กเกิดความพยายามที่จะฝก 
 จ .   ส่ิงที่จะทําให ผู เ รียนพบปญหายุ งยากในการฝกทักษะใหม   คือ   
การที่ทักษะเกาของผูเรียนจะมารบกวนการเรียนทักษะใหม ซ่ึงควรอธิบายใหผูเรียนเขาใจวาทักษะ
ใหมที่จะฝกฝนนั้นจะมีวิธีการของมันเองซึ่งตางไปจากวิธีการของทักษะเกา และพยายามกระตุน 
ใหนักเรียนระลึกอยูเสมอวาเขากําลังเรียนทักษะใหม 
 สุจริต   เพียรชอบ  และ สายใจ  อินทรัมพรรย   (2522 : 52 - 56)  ไดแนะนํา 
หลักจิตวิทยาที่ควรนํามาใชในแบบฝกพอสรุปไดดังนี้ 
 ก.  กฎการเรียนรูของธอรนไดค เกี่ยวกับกฎการฝกหัด ซ่ึงสอดคลองกับ 
การทดลองของ  Watson  นั่นคือ ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆ ยอมทําใหผูฝก 
คลองแคลวสามารถทําไดดี   ในทางตรงกันขามสิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด  ทอดทิ้งไปนาน
แลวยอมทําไดไมดีเหมือนเดิม  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ําก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น 
 ข.  ความแตกตางระหวางบุคคล  ครูควรคํานึงวานักเรียนแตละคนมีความรู   
ความถนัด  ความสามารถ และความสนใจที่ตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝก  จึงควรพิจารณา
ความเหมาะสม   ไมยากหรืองายเกินไปและควรมีหลายแบบ 
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 ค.  การจูงใจผูเรียน  สามารถทําไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปหายาก   
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน  เปนการกระตุนใหติดตามตอไป และทําใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการทําแบบฝก  นอกจากนั้นการใชแบบฝกสั้นๆ  จะชวยใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 
 ง.  การนําส่ิงที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลอง
ทั้งภาษาที่ใชพูดใชเขียน  ใชในชีวิตประจําวัน  ทําใหผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว
นอกจากจะจําไดแมนยําแลวนักเรียนยังสามารถนําหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย 

2.1.5  ความหมายของคําควบกล้ําและปญหาในการออกเสียงคําที่ใช  ร  ล  ว  ควบกล้ํา 
 1)   ความหมายของคําควบกล้ํา     
 ในเรื่องความหมายของคําควบกล้ํามีผูใหความหมายและคําอธิบายไวดังนี้ 
 เจือ  สตะเวทิน  (2513 : 70)   กลาวถึงทานพระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย   
อาจารยางกูร)  วา ไดแตงเปนคําประพันธไวในหนังสือ  “อักษรประโยค”   วา  “จึงคิดแบบที่สาม
ตามประสงค มีนามตรงวาอักษรประโยคสรร  คือ  อักษรสองเคียงควบเรียงกัน  บอกสําคัญสมญา
โดยอาการ  เหมือนเกลาเกลี้ยงกลมกลอมแกลมกลอมกรวม   สระรวมพรอมเพรียงสําเนียงขาน     
ถานักเรียนเพียรจําใหชํานาญ  ก็เขียนอานออกเสียงไมเพล่ียงแพลง...หนึ่ง  ร  ล  ว  นี้ชอบประกอบ
ทาย   แตละตัวเรียงรายเปนปลายเสียง   จัดประกอบชอบใชในสําเนียง   สําหรับเคียงควบหลัง 
ทั้งเจ็ดกองฯ  สวนเปลื้อง  ณ นคร  (2516 : 105)  อธิบายความหมายของอักษรควบวา   คือ 
พยัญชนะที่ควบกับตัว  ร  ล  ว   มีเสียงกลํ้าเปนสระเดียวกัน  เชน   กราบ  กลัว  เกวียน  หรือ  ทรง  
ทราย  จริง   ซ่ึงลักษณะที่ควบกันนั้นออกเสียงตางกันเปนสองอยาง  คือ  ออกเสียงรวมทั้งสอง
พยัญชนะ  เชน  กราบ  ออกเสียง  กร  รวมกัน  แต  จริงออกเสียงเฉพาะตัว  จ  ฉะนั้นอาจารย
ไวยากรณจึงแยกอักษรควบออกเปนสองอยาง  คือ  ควบแทกับควบไมแท 
 อักษรควบแท    คืออักษรที่ออกเสียงทั้งสองพยัญชนะรวมกัน   เชน  กราบ   พลู   
ออกเสียง  กร  พล  รวมกัน  หรือควบกัน   กร  พล  เรียกวา  ควบแท 
 อักษรควบไมแท    ไดแกอักษรที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนาตัวเดียวหรือ
เปล่ียนเปนเสียงอ่ืน  เชน  จริง  ไซร  ทรง    ดังนี้   จร  ซร  ทร    เรียกวาควบไมแท 
 กรมวิชาการ  (2546 : 168 - 169)   ไดใหความหมายของอักษรควบหรือ 
ตัวควบกลํ้าไวดังนี้   “อักษรควบ  หรือ  ตัวควบกลํ้า”   คือ  พยัญชนะที่ควบกับ  ร  ล  ว  ประสม 
สระเดียวกันออกเสียงควบกล้ํากันเปนพยางคเดียว   โดยออกเสียงวรรณยุกตตามพยัญชนะตัวหนา     
แบงออกเปน  2  ชนิดคือ 
                                (1)  อักษรควบแท ไดแก อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะ  2  ตัวควบกล้ํากัน
ดังนี้ 
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                                      ก.  พยัญชนะตัวหนา  ก  ข  ค  ต  ป  พ  ควบกับ  ร  เชน   กราบ  ขรึม   
คร้ัง  เตรียม  โปรด  พรอม ฯลฯ 
                                      ข.  พยัญชนะตัวหนา  ก  ข  ค  ป  ผ  พ  ควบกับ  ล  เชน  กลอง  ขลุย  
คลาย  เปล่ียน  ผลัก  เพลง  ฯลฯ 
                                      ค.  พยัญชนะตัวหนา  ก  ข  ค  ควบกับ  ว   เชน   แกวง   ขวักไขว   
เควงควาง ฯลฯ     
 (2)  อักษรควบไมแท  ไดแก  อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหนา 
เพียงตัวเดียวหรือออกเสียงเปนอยางอื่นดังนี้ 
                                      ก.  พยัญชนะตัวหนา  จ  ซ  ศ  ส  ควบกับ  ร  จะออกเสียงพยัญชนะ 
ตัวหนา  ไมออกเสียง  ร  กลํ้า  เชน  จริง  ไซร   ศรี   สราง ฯลฯ 
                                      ข.  พยัญชนะตัวหนาเปน  ท  ควบกับ   ร  จะออกเสียงเปน  ซ  เชน   
ทรวง   ทราบ  ทรุดโทรม  ฯลฯ 
 2)   ปญหาในการออกเสียงคําที่ใช  ร  ล  ว  ควบกล้ํา 
  ปทุม  หนูมา  (2541 : 22)  ไดกลาวถึงปญหาการออกเสียงควบกล้ําวา  เกิดขึ้นได
ทั้งในหมูนักเรียนและผูใหญ  การออกเสียงคําควบกล้ําไมชัดเจนจนทําใหภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง      
กอใหเกิดความสับสนทางภาษาทําใหส่ือความหมายไมตรงกัน  นอกจากนี้ยังทําใหผูพูดเสีย 
บุคลิกภาพไปดวย   ความผิดพลาดในการออกเสียงคําควบกล้ําดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากปญหา 
ดังนี้ 
  (1)  ปญหาจากตัวครู   ครูสวนมากไมระมัดระวังในการอานคําควบกล้ํา  หรือครู
เหลานั้นอาจมาจากครอบครัว หรือชุมชนที่พูดภาษาอื่นที่ออกเสียงภาษาไทยไมชัดเจนจึงไม
ระมัดระวังในเรื่องนี้ 
  (2)  ปญหาจากตัวเด็ก   เด็กที่เขารับการศึกษาในโรงเรียนอาจมาจากครอบครัว
และชุมชนที่พูดภาษาอื่นเปนจํานวนมาก    เมื่อมาอยูรวมกันก็มักจะพูดภาษาตามทองถ่ินของตนเอง      
 ใชภาษาไทยผิดๆ  เด็กอื่นๆ  ก็มักจะตามอยางไปดวย 
  (3)  ปญหาทางสังคม  เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน  อยูในชุมชนที่พูดภาษาไทย
ไมถูกตอง   โอกาสที่จะใชภาษาไทยอยางถูกตองก็เฉพาะเวลาที่อยูในหองเรียนเทานั้น   ดังนั้นจึง
มักจะพูดหรืออานตามเด็กสวนใหญ 
 กรรณิการ  พวงเกษม (2533 : 38)  ไดกลาวถึงปญหาการอานออกเสียงวาถานักเรียน
อานไมถูกครูจะตองฝกใหอานซ้ํา  เชน  อานคําควบกล้ําไมถูก  ครูจะตองฝกออกเสียงคํานั้นใหม
หลายๆ  คร้ัง  แลวจึงใหอานขอความที่มีคํานั้นซ้ํา 
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 จํานงค   ทองประเสริฐ  (2528 : 140)  กลาวถึงผูที่พูดอักษรควบกล้ําไมชัดวาไดเคย
ใชวิธีฝกพูดกับเด็กและผูใหญไดผลมาแลวโดยยกตัวอยางคําวา  “คลอง”  บางคนออกเสียงวา  
“คอง”   “ครู”  บางคนออกเสียงเปน  “คู”  หรือประโยควา   “ ผมยืนอยูขางครู”  แตพูดเปน  “ผมยืน
อยูขางคู”   ความหมายก็กลายเปนคนละเรื่องไป   ถาใหหัดอานคําวา  “คลอง” เปน  “คะ - ลอง”   
ชาๆ  กอนแลวก็ใหเร็วขึ้นๆ  ตอไปก็จะอานคําวา  “คลอง”  ไดถูกตอง   คําวา  “ปรับปรุง”   ก็ใหอาน
วา  “ปะ - หรับ - ปะ - รุง”   บอยๆ  และใหเร็วขึ้นๆ  ในที่สุดก็จะออกเสียงวา “ปรับ - ปรุง”   ได      
แมคําอ่ืนๆ  ถาหากจะฝกโดยวิธีนี้ก็คงจะไดผลเชนกัน   สวนคําควบกล้ํา  “คว”  บางคนออกเสียง
เปน  “ฟ”  ในกรณีเชนนี้ก็ลองใชแบบเดียวกับคําที่มี   ร  หรือ  ล   กลํ้าได  เชน  “ความ”  ก็ใหออก
เสียงชาๆ เปน  “คะ - วาม”  กอนแลวก็ใหออกเสียงเร็วขึ้นๆ  ในที่สุดก็จะออกเสียงเปน “ความ”  ได    
 ชลธิรา  กลัดอยู  และคณะ  (2521 : 49,  อางถึงใน  สมพร  หลิมตระกูล. 2541 : 6)  
กลาวถึงปญหาในการออกเสียงคําที่ใช   ร  ล  ว   ควบกล้ําไวดังนี้ 
  (1)  พวกที่ใชอักษร  ร  และ  ล  ควบกล้ํา   ร   เปนพยัญชนะลิ้นรัว   ล   เปน
พยัญชนะขางล้ิน   ลักษณะปลายลิ้นจรดโคนลิ้น   ล้ินงอและมวนใหลมออกขางล้ิน  ไดแก   กร   กล   
ขร   ขล   คร   คล   ปร   ปล   พร   และ   พล   คําเหลานี้สวนใหญผูที่ออกเสียง   ร   ล   ไมชัดเจน 
จะมีปญหา  คือ  ออกเสียงคําที่มีอักษร   ร   ล   ควบกล้ําไมชัดเจนไปดวย  บางครั้งจะออกเสียง 
สับกัน  เชน  ปลาบปลื้ม เปนปราบปรื้ม  พรวดพราด  เปน  พลวดพลาด  เปนตน  หรือไมออกเสียง   
ร   ล   ที่ควบกล้ําอยูเลย   เชน  ตรง  เปน   ตง    เพราะอาจออกเสียงไดงายกวาและไมไดรับ 
การฝกฝนออกเสียงใหถูกตอง   เมื่อเคยชินเขาก็พอใจที่จะออกเสียงตามสบายไมตองรัวล้ินหรือ 
หอล้ินเราจึงมักไดยินคําเหลานี้อยูเสมอ  จะปบปุงเปยนแปงปะเทศ 
  (2)  การออกเสียงอักษรควบกล้ํา  ว   อักษร   ว   ควบกล้ําเปนพยัญชนะกึ่งสระ
ออกเสียงที่ริมฝปากคลายกับออกเสียงสระอู  ไดแก   กว   ขว   และ  คว   การออกเสียงบางคน 
มีการสับเสียงกันมาก  คือ  ขว   หรือ   คว   ออกเสียงเปน   กว   เชน  ควัน  เปน  กวัน   ควาย   เปน   
กวาย   เปนตน  สวนพวกที่ออกเสียงคําที่มีอักษร   ว   ควบกล้ํากับเสียงเดี่ยวที่มีลักษณะคลายกัน   
เชน    
   การออกเสียง   กว   คว   เปน   ฟ   ดังตัวอยาง 
   ทองฟากวางและทะเลก็ดูเควงควางจัง   เปน   ทองฟาฟางและทะเลก็ดู 
เฟงฟางจัง 
   การออกเสียง   ขว   เปน   ฝ   ดังตัวอยาง 
   หันหนาไปทางขวาแลวแขวนเสื้อไว  เปน หันหนาไปทางฝาแลวแฝนเสื้อไว 
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   เหตุที่เปนเชนนี้เพราะเสียง  กว   ขว   คว  และ  ฟ   ฝ  นี้มีวิธีออกเสียง 
ที่คลายคลึงกัน    ซ่ึงเมื่อออกเสียงผิดแลวจะทําใหผูฟงเขาใจความหมายผิดไปโดยสิ้นเชิงเพราะเปน
คนละหนวยเสียง 
 นอกจากนี้   ประสงค  รายณสุข  (2532 : 84 – 91, อางถึงใน  สมพร  หลิมตระกูล. 
2541 : 7 - 12)  ยังไดกลาวถึงปญหาการออกเสียงคําควบกล้ํา   ร  เปน  ล   และไมออกเสียงคํา 
ควบกล้ํา  ร   ล  ไววาคําที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา   ร   ล  นั้น   คนไทยจํานวนไมนอยทั้งเด็กและ 
ผูใหญออกเสียงกันไมถูกตองไมชัดเจน คือ  มักออกเสียงผิดในลักษณะออกเสียงหนึ่งเปนอีกเสียง
หนึ่งหรือใชเสียงอื่นแทนเสียงที่ถูกตอง   เชน   ปราบ   เปน   ปลาบ   กรอบ   เปน   กลอบ  และ 
ในลักษณะไมออกเสียง   เชน   ปลา   เปน   ปา,   ครู  เปน  คู  เปนตน   จึงสมควรแกไขปรับปรุง 
การออกเสียงผิดๆ  ดังกลาวใหถูกตอง 
  ขั้นตอนการฝกแบงเปน  2  ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นที่  1   การฝกฟงเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล 
  ขั้นที่  2   การฝกออกเสียงควบกล้ํา  ร  ล                                                                                           
 ปญหาการออกเสียงคําที่มีพยัญชนะ  ว  ควบกล้ําเปนพยัญชนะ   ฟ  หรือไมออกเสียง
พยัญชนะควบกล้ํา   ว  ในคํานั้น   คําที่ใชพยัญชนะ  ว   ควบกล้ํานั้นเปนปญหาในการออกเสียงนอย
กวาคําที่ใชพยัญชนะ  ร   ล   ควบกล้ํา   ผูที่ออกเสียงไมชัดมักเปนผูที่ติดสําเนียงภาษาถิ่น  เชน      
คนไทยถิ่นใตออกเสียง   คว   สับกับเสียง   ฟ   อาทิ   ไฟฟาเปนไควควา   หรือในชนกลุมนอย 
อยางชาวเขามักออกเสียงควบกล้ํา   กว   ขว   คว   ไมถูกตอง   เชน   แกวงเปนแกงหรือแฝง    ควัน
เปน   ควน   เปนตน  อยางไรก็ตามสําหรับผูที่มีปญหาในการออกเสียงควบกล้ํา  ว  เปน  ฟ  หรือไม
ออกเสียงพยัญชนะ  ว  ในคํานั้นๆ  ก็มีวิธีปรับปรุงแกไขได   โดยดําเนินการเชนเดียวกับการฝก 
ออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล   โดยมี   2   ขั้นตอนคือ 
  ขั้นที่  1  การฝกฟงเสียงควบกล้ํา  ว                                   
  ขั้นที่  2  การฝกออกเสียงคําควบกล้ํา  ว  
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงนําเอาขั้นการฝกการฟงและการฝกออกเสียงมาใชใน 
ขั้นตอนของการฝกเพื่อสรางเปนแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  4  ในครั้งนี้ 

2.1.6 การพัฒนาการอาน   
  1)   ความสําคัญของการพัฒนาการอาน  
 การอานเปนทักษะทางภาษา   การพัฒนาทักษะทางการอานนี้  สนิท  สัตโยภาส  
(2545 : 96)  อธิบายไววา  ทักษะทางการอานยอมเพิ่มพูนและฝกฝนไดถาบุคคลใดหมั่นฝกฝนบอยๆ    
อานอยางสม่ําเสมอและฝกอานอยางถูกวิธี   ทักษะทางการอานยอมพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั่ง
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เปนผูเชี่ยวชาญดานการอาน   สามารถใชการอานเปนเครื่องมือพัฒนาชีวิตในดานตางๆ  ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 กัลยา   ยวนมาลัย  (2539 : 140)  ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาการอานวา     
การพัฒนาการอานหรือการพัฒนาสมรรถภาพในการอาน   หมายถึง   ความพยายามที่จะฝกฝน
ตนเองใหอานได  “แตกฉาน”  และ “อานเปน”  อานไดคลองแคลว  รวดเร็ว  เขาใจความหมายของ
คํา   ตีความหมายของขอความและประโยคไดอยางถูกตอง  และทําอยางไรจึงจะนําการอานไปใช 
ใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ    
 ชุลี  อินมั่น  (2533 : 50,  อางถึงใน  กัลยา  ยวนมาลัย.  2539 : 140)  วาการอาน
เปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาคุณภาพของประชากรแตละประเทศให เปนประเทศที่พัฒนา   
“การปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกประชาชนเปรียบเสมือนการมอบสมบัติอันมีคามหาศาลใหแกเขา
เหลานั้น”   เพราะฉะนั้นการพัฒนาการอานจึงเปนส่ิงจําเปนตอชีวิตของบุคคลทุกคนตอสังคมและ
ตอประเทศชาติเปนอยางยิ่ง 
 แมนมาส   ชวลิต   (2534 : 237 – 278,  อางถึงใน  กัลยา   ยวนมาลัย.  2539 : 
147)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาการอานไวดังนี้ 
 (1)  ชวยรักษาไวซ่ึงทักษะพื้นฐานในการใชภาษา  
 (2)  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงสารนิเทศหลายประเภท  
 (3)  ชวยแกปญหาเกี่ยวกับการอาน ปญหาเกี่ยวกับการอานนักวิชาการ 
การอานหลายทานมีความเห็นตรงกันวา   ไดแก  การอานไมออก   อานไมเปน  และไมอาน   
อาจขยายความออกเปนลําดับวา 
                                      ก.  อานไมออก   
                                      ข.  อานออกแตอานไมคลอง   
                                      ค.  อานออกแตจับใจความไมได  
                                      ง.  อานออกแตไมชัดเจน   ส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไมได  
                                      จ.  อานออกแตไมรูจักอานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมใหกวางขวางออกไป 
                                      ฉ.  อานออกแตไมรูจักอานเพื่อหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่ตน
ประกอบ  
                                      ช.  อานออกแตไมมีนิสัยที่จะหาความเพลิดเพลินจากการอาน    
                ขอ ก  และ ข  เปนประเภทอานไมออก   ขอ ค - ง   เปนประเภทอานไมเปน    
ขอ จ  – ช   เกือบจะนับไดวาไมอาน    ปญหาทุกประการนี้วิ ธีพัฒนาการอานจะแกไดดวย 
ความพยายามของผูที่เกี่ยวของและของผูประสบปญหาเอง 
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                               (4)  ชวยใหเกิดนิสัยที่ดีในการอาน 
 (5)  ชวยใหมองเห็นภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2)   สถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการอาน   
 กัลยา   ยวนมาลัย  (2539 : 150)   กลาวถึงการพัฒนาการอานวาจะประสบ 
ความสําเร็จไดจะตองมีสถาบันและองคกรที่มาสงเสริมสนับสนุนดังตอไปนี้  
                               (1)  ครอบครัว  
                               (2)  โรงเรียน  
                               (3)  องคกรหองสมุด  
                               (4)  องคกรของรัฐและเอกชนอื่นๆ  
                               (5)  องคกรสื่อมวลชน 
                               (6)  องคกรที่เกี่ยวของกบัการผลิตและจัดจําหนายหนังสือ  
                               (7)  องคกรการศึกษาแหงสหประชาชาติเพื่อพัฒนาการอานระดับโลก   
                จากความสําคัญของการอานและสถาบันที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการอาน       
ผูวิจัยจึงตองการที่จะพัฒนาการอานคําควบกล้ําของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการใชภาษาไทย    
และเปนประชากรที่มีคณุภาพรวมทั้งสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมทางภาษาของชาติไวสืบไป 

2.1.7  ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนสามารถนํามาใชในการหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกได  เปนการสอบพัฒนาการเพื่อใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  หมายถึง การนํา
แบบฝกไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแลวนําไปสอนจริง  นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเสร็จแลวจึงผลิต
ออกมาเปนจํานวนมาก 
 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน   ชัยยงค  พรหมวงศ  (2539 : 496 - 499)   
ไดกลาวถึงวิธีการสรุปไดดังนี้ 
 1)   การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ   เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับ 
ประสิทธิภาพของแบบฝกที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   เปนระดับที่ผูผลิตพึงพอใจ  การกาํหนด
เกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรม
ตอเนื่อง (กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ)  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน  E1  

(ประสิทธิภาพของกระบวนการ)    E2  (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) 
 (1)  ประเมินผลตอเนื่อง  (Transition  Behavior)   คือ  ประเมินผลตอเนื่อง 
ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ  หลายๆ  พฤติกรรม  เรียกวา   กระบวนการ (Process)   ของผูเรียน
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ที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและรายงานบุคคล  ไดแก  งานที่มอบหมายและกิจกรรม 
อ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไว 
 (2)  ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย  (Terminal  Behavior)   คือ  ประเมินผลลัพธ 
(products)  ของผูเรียน  โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน  
  ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดวาผูเรียน 
จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ  โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียน 
ของผูเรียนทั้งหมดนั่นคือ   E1/E2  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  ตัวอยาง  80/80  หมายความวา  เมื่อเรียนจากชุดการสอนแลว  ผูเรียน
สามารถทําแบบฝกหรืองานไดผลเฉลี่ยรอยละ 80  และสอบหลังเรียนไดผลเฉล่ียรอยละ 80 
  การที่จะกําหนดให  E1/E2 ใหมีคาเทาใดนั้นผูสอนเปนผูพิจารณาตาม 
ความพอใจ   โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว  80/80,  85/85  หรือ  90/90   สวน 
เนื้อหาที่เปนทักษะหรือทัศนคติอาจตั้งไวต่ํากวานี้เชน   75/75   
  2)  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ  เมื่อผลิตชุดการสอนขึ้นแลวนําไปทดสอบ
ประสิทธิภาพตามขั้นตอนตอไปนี้ 
                              ขั้นที่  1   แบบเดี่ยว (1 : 1)  เปนการทดลองกับผูเรียน  1  คน  โดยใชเด็กออน   
ปานกลางและเด็กเกง   คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้นโดยปกติคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบแบบนี้จะไดคะแนนที่ต่ํากวาเกณฑ 
 ขั้นที่  2   แบบกลุม (1 : 10)  เปนการทดลองกับผูเรียน  6 - 10  คน  โดยคละกัน
ระหวางผูเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  เพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้นหลังจาก
การทดลองทดลองแบบฝกครั้งที่  1   ซ่ึงคะแนนของผูเรียนจะเพิ่มขึ้นเกือบเทาเกณฑมาก 
                              ขั้นที่  3  ภาคสนาม (1 : 100)   เปนการทดลองกับผูเรียนทั้งชั้น  30 - 100  คน   
คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุง   ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว   
หากต่ํากวาเกณฑไมเกินรอยละ 2.5  ก็ใหยอมรับ  หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑ 
ประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม  โดยยึดสภาพความจริงเปนเกณฑ 
 การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอน  เมื่อทดลองแบบฝก
ภาคสนามแลว  ใหเทียบวา E1/E2 ที่หาไดจากแบบฝกกับ E1/E2 ที่เปนเกณฑ   เพื่อดูวาเรายอมรับ 
ประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุง   ผลลัพธที่ไดควรจะใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว  หากต่ํากวาเกณฑ
ไมเกินรอยละ 2.5  ก็ใหยอมรับ หากแตกตางกันมากผูสอนตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุด
การสอนใหม  โดยยึดสภาพความจรงิเปนเกณฑ 
 การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของชุดการสอน   เมื่อทดลองแบบฝก
ภาคสนามแลว ใหเทียบวา E1/E2 ที่หาไดจากแบบฝกกับ E1/E2 ที่เปนเกณฑ  เพื่อดูวาเรายอมรับ 
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ประสิทธิภาพหรือไม  การยอมรับประสิทธิภาพใหถือคาแปรปรวนรอยละ  2.5 - 5  นั่นคือ  
ประสิทธิภาพของชุดการสอนไมควรต่ํากวาเกณฑเกินรอยละ 5  แตโดยปกติเราจะกําหนดไว 
รอยละ  2.5 เชน  เราตั้งเกณฑประสิทธิภาพไว  90/90  เมื่อทดสอบแบบ  1 : 100  แลวแบบฝกนั้น 
มีประสิทธิภาพ  87.5/87.5  เราสามารถยอมรับไดวาแบบฝกนั้นมีประสิทธิภาพ 
 การยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกมี   3  ระดับคือ  (1)  สูงกวาเกณฑ   
(2)  เทาเกณฑ   (3)  ต่ํากวาเกณฑ   แตยอมรับวามีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นในการสรางแบบฝก  ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางในการหาประสิทธิภาพ 
การสรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่  4 
 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 
 1)  งานวิจัยในประเทศ 
 ศรีปญญา   อยูสอน  (2527 : 40 - 41)  ไดศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทาง 
การอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ที่เรียนโดยใชและไมใชแบบฝก  โรงเรียนวัด 
อมรินทราราม   กรุงเทพมหานคร  จํานวน  68  คน  ใชแบบฝก 10 แบบฝก  ผลการวิจัยพบวา 
คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   แสดงวาการใชแบบฝกการอานจะชวยใหการอานของนักเรียนดีขึ้น 
 กัลยา   ชมสอาด  (2542 : 84 - 85)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานที่มี 
ตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   โรงเรียนวัด 
สุขไพรวัน  อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง  จํานวน  30  คน   โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง  พบวา 
แบบฝกมีประสิทธิภาพ   87.40/86.66  ซ่ึงสูงกวา  80/80  ที่กําหนดไว  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  (p< .05)   เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เกศริน   อ่ิมเล็ก  (2545 : 60 - 65)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกพัฒนาทักษะ 
การอานอยางมีวิจารญาณ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี   
จังหวัดชลบุรี  จํานวน  64 คน  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  โดยการสรางแบบฝก
ทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณจํานวน  3  หนวย   และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
อยางมีวิจารณญาณจํานวน  30  ขอ   ผลการวิจัยปรากฏวาแบบฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
คือ   85.55/83.33 
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 2)  งานวิจัยตางประเทศ 
 แบลงเคนชิพ   (Blankenship.  1976 : 714 - A)   ทําการวิจัยเ ร่ืองผลของ 
การฝกความคิดสรางสรรคที่มีตออัตมโนทัศน   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแสดงออก 
ทางการสรางสรรคของนักเรียนเกรด  1  โดยใชกิจกรรม  15  กิจกรรม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
เกรด  1  เมืองฮันทิงตัน  (Huntington)  รัฐเวสต  เวอรจิเนีย (West  Verginia)   จํานวน  96  คน   
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยฝกใหกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรค   พบวา 
กลุมทดลองมีความสามารถในการคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ในขณะที่กลุม
ควบคุมไมมีพัฒนาการความคิดสรางสรรค                
 แคลนตัน  (Clanton.  1977 : 2690 - 2691-A)  ไดศึกษาผลของวิธีการตัดอักษร
ตามวิธีการสอนสะกดคํา   โดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชนิดที่ลบอักษรออกจากคํา  แลวให 
นักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไป    สัปดาหละ 4  แบบฝก  รวม  3  สัปดาห  กับนักเรียนระดับ 6 - 7   
จํานวน  194  คน  ผลปรากฏวา  คะแนนจากการทดสอบสะกดคําของกลุมทดลองไมสูงไปกวากลุม
ควบคุมในการทดสอบหลังการทดสอบการทําแบบฝก  แตคะแนนของกลุมทดลองหลังการทํา 
แบบฝกสูงกวาคะแนนกอนทําแบบฝก และนักเรียนระดับ  6  ที่จัดระบบการสอนที่ดีไดคะแนน 
สูงกวานักเรียนระดับ  7  ที่เปนกลุมทดลอง   
 เบส  (Best.  1969 : 3316,  อางถึงใน   สมพร  หลิมตระกูล. 2541 : 16)  ไดศึกษา
ความสามารถในการอานโดยใชโปรแกรมการฝก   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด  2 - 6  ผลการวจิัย
พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชโปรแกรมการฝกมีผลสัมฤทธ์ิในการอานสูงและเห็นวาผลดังกลาว
ขึ้นอยูกับโปรแกรมการฝกความเขาใจในรายละเอียดการใชโปรแกรมการฝกและความเอาใจใส 
ของครูดวย       
 ลอเรย  (Lowrey.  1977 : 817 - A)  ไดศึกษาผลในการใชแบบฝกหัดทักษะกับ 
นักเรียนในระดับ 1  ถึงระดับ 3  จํานวน  87  คน   ผลปรากฏวาแบบฝกหัดเปนเครื่องมือชวย 
นักเรียนในการเรียนรู   นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกหัดทักษะมีคะแนนการทดสอบหลัง
ทําแบบฝกหัดมากกวาคะแนนกอนทําแบบฝกหัด   และแบบฝกหัดชวยในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล   เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน   การนําแบบฝกหัด 
มาใชจึงเปนการชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพิ่มขึ้น 
  2.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําควบกล้ํา   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําควบกล้ํา
ในประเทศไทยสรุปได  ดังตาราง 1 
 
 



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

 37 

ตาราง  1   สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําควบกล้ํา 
 

ผูวิจัย 
ปที่
ศึกษา 

ผลของการศึกษา 

ศรีประภา  ปาลสุทธิ์ 2523 ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานคําที่ใชอักษร   ร  ล  ว   
ควบกล้ําสําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ผลการวิจัย
พบวา  หลังการฝกนักเรียนสามารถอานคําควบกล้ํา 
ไดคะแนนสูงกวากอนการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ ระดับ .01  

ยุพา  บุญทวีสุข 2535 ไดศึกษาการสอนซอมเสริมดวยวิธีพี่สอนนองที่มีตอ 
ความสามารถในการออกเสยีงควบกล้ําของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ผลการวิจัย  พบวา  คะแนน 
การออกเสียงคําควบกล้ําที่เพิ่มขึ้นหลังการทดลองการสอน
ซอมเสริมดวยวิธีพี่สอนนองไมสูงกวาคะแนนการทดลอง
สอนซอมเสริมดวยวิธีครูสอนเพียงคนเดยีว 

เกษรา  ภัทรเดชไพศาล 2537 ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานและเขียนคําควบกล้ํา
กอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมทักษะการอานและ 
การเขียนคําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ผลการวิจัย  พบวา  กิจกรรมเสริมทักษะการอานและการเขียน
คําควบกล้ําสามารถพัฒนาการอานและการเขียนคําควบกล้ํา
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ  .01 

สุดใจ  ศรีจามร 2539 ไดศึกษาผลสมัฤทธิ์การใชแบบฝกคําควบกล้ําของนักเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การฝกออกเสยีงควบกล้ําสามารถออกเสียงไดถูกตองสงูกวา
กอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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ตาราง  1  (ตอ) สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําควบกล้ํา 
 

ผูวิจัย 
ปที่
ศึกษา 

ผลของการศึกษา 

ปรีชา  เผาเครื่อง 2540 ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียน
นั้นประถมศึกษาปที่  1  ผลปรากฏวาแบบฝกการอานคํา 
ควบกล้ํามีประสิทธิภาพ 82.36/88.20 สูงกวาเกณฑ 
มาตรฐาน 80/80   และคะแนนเฉลี่ยหลังการใชแบบฝก 
สูงกวากอนการใชแบบฝก 

กาญจนา  สังสอาด 2540 ไดศึกษาการแกไขขอบกพรองในการอานและเขียน 
คําควบกล้ํา  ร  ล  ว  ของนักเรียนที่มีภาษาอสีานเปนภาษาถิ่น
เพื่อแกไขขอบกพรองในการอานและเขยีนคําควบกล้ํา   
ร  ล  ว  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  5   ผลการวิจัย 
พบวา  นกัเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน 
คําควบกล้ํา  ร  ล  ว   กอนฝกและหลังฝกแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .01 

สมพร  หลิมตระกูล 2541 ไดศึกษาการสรางแบบฝกออกเสียงควบกล้ําสําหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    ผลการวิจัย  พบวา  การใชแบบฝก 
การออกเสียงควบกล้ําทําใหนักเรียนมีพัฒนาการออกเสยีง
ควบกล้ําดีขึ้นหลังการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01 

ปทุม  หนูมา 2541 ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเขียน
สะกดคําควบกล้ํา  ร  ล  ว  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปที่ 4   ผลการวิจัย  พบวา  นกัเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใช
หลักการเรียนเพื่อรูแจง   มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนและม ี
ความคงทนในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  ร  ล  ว  สูงกวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01 
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ตาราง  1  (ตอ) สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําควบกล้ํา 
 

ผูวิจัย 
ปที่
ศึกษา 

ผลของการศึกษา 

เพ็ญจา  สุริยกานต 2544 ไดศึกษาการใชนิทานอีสปเปนสื่อพัฒนาการออกเสียง 
ควบกล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัย 
พบวาชุดฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ําโดยใชนิทานม ี
ประสิทธิภาพ  80.69/85.60   ผลสัมฤทธ์ิการอานออกเสียงคํา
ควบกล้ําของนักเรียนเพิ่มขึน้จากกอนเรียนอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05  และนักเรียนมีความสนใจตอการฝก 
โดยใชนิทานอีสป เปนสื่อในระดับมาก 

 
 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกและการฝกทักษะตางๆ  สรุปไดวาการพัฒนา 
แบบฝกหรือแบบฝกทักษะใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการจะเรียนรูมีสวนชวยสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนไดดีขึ้น   เพราะทักษะการอานเปนทักษะเริ่มตนในการเรียนรู   
ซ่ึงจะกาวตอไปสูทักษะอื่นๆ  ซ่ึงแบบฝกก็เปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาเรื่องการอานของนักเรียน   
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางแบบฝกพัฒนาการอานคําควบกล้ําสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  เพื่อฝกฝนทักษะดานการอานคําควบกล้ําใหถูกตองตอไป    

  

 


