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เลมที่ ๔
คําคลองจอง ๔ พยางค
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จุดประสงคการเรียนรู
๑. เมื่อกําหนดคํา ๔ พยางค ให ๑ คํา นักเรียนสามารถเขียนคํา ๔ พยางค
ที่มีเสียงคลองจองกับคําที่กําหนดใหได
๒. นักเรียนสามารถแตงคําคลองจอง กลอนสี่ได
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แบบทดสอบกอนเรียน
เลมที่ ๔
คําคลองจอง ๔ พยางค
ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย
 หนาขอที่พยางคสุดทาย
ของคํา(กลุมคํา)แรกมีเสียงคลองจองกับพยางคที่ ๒ ของคํา
(กลุมคํา) หลัง
๑. อากาศสดชื่น
ก. แจมใสยินดี
ข. แตกตื่นตกใจ
ค. อากาศสดใส
๒. รักขามขอบฟา
ก. นภาแจมใส
ข.ไมไกลจากตัว
ค. ฝูงนกโบยบิน
๓. เจริญรุงเรือง
ก. ทุกบานรานคา
ข. บานเมืองสดใส
ค. สําราญใจกาย
๔. ทุงหญากวางไกล
ก. สุดหูสุดตา
ข. ตนขาวรวงสวย
ค. ตนไมมากมี
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๗. พงไพรในปา

๘. บานนี้มรี ัก

ก. ยามแกแลดู
ข. พระคุณของทาน
ค. อยาทิ้งใหเหงา
ก. วาเหวหัวใจ
ข. เรรอนเรื่อยไป
ค. เฮฮาพาสุข
ก. ในสวนดอกไม
ข. แกวตาชอบไป
ค. มีสัตวดุราย
ก. มีสวนไมดอก
ข. ใหความอบอุน
ค. ใครจักใฝหา
ก. ตั้งใจเลาเรียน
ข. วาจาสุภาพ
ค. ลูกไกไดพลอย
ก. รีบเขาหองเรียน
ข. รีบซื้ออาหาร
ค. รีบไปโรงเรียน
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นักเรียนลองทําดู ถาเขาใจตองทําไดนะคะ
คําคลองจอง ๔ พยางค โดยพยางคหลังมีเสียงคลองจองกับ
พยางคที่ ๑ ของคําหลัง ( จากตัวเลือกขางลาง )
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(กลุมคํา)แรกจะมีเสียง คลองจองกับพยางคที่ ๑ ของคําหลังแลว
พยางคสุดทายของคํา แรกจะมีเสียงคลองจองกับพยางคที่ ๒ ของ
คําหลังก็ได เชน
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นักเรียนลองทําดู ถาเขาใจตองทําไดนะคะ
คําคลองจอง ๔ พยางค โดยพยางคหลังมีเสียงคลองจองกับ
พยางคที่ ๒ ของคําหลัง ( จากตัวเลือกขางลาง )
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ใหนักเรียนเขียนคํา (กลุมคํา) ๔ พยางคตอจากคําที่ให
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นักเรียนจะเห็นวาคําคลองจอง ๔ พยางค มีการคลองจอง
กัน ๓ ลักษณะคือ พยางคสุดทายของคํา(กลุมคํา)แรกคลอง
จองกับพยางคที่ ๑ ของคํา(กลุมคํา)หลัง หรือ คลองจองกับ
พยางคที่ ๒ ของคํา(กลุมคํา)หลัง และอาจจะคลองจองกับ
พยางคที่ ๓ ของคํา(กลุมคํา)หลังก็ได นอกจากนี้พยางค
สุดทายของคํา (กลุมคํา) แรก จะมีเสียงคลองจองกับพยางค
ที่ ๔ ของคํา (กลุมคํา) หลังก็ไดเชนกัน เชน
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ลองทบทวนความรูของนักเรียนอีกครั้ง โดยเลือกคํา
๔ พยางค ซึ่งพยางคที่ ๔ มีเสียงคลองจองกับพยางค
สุดทายของคํา ( กลุมคํา ) ตอไปนี้
ตัวอยาง เราเปนเพื่อนเกลอ
ก. เจอกันวันนี้ ข. อยามัวทําเผลอ ค. เพื่อนฝูงทักทาย
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ก. กอนจะเขานอน ข. ออนวอนพระคุณ ค. วอนใหจดจํา
๒. พอแมพนี่ อง
ก. รักกันปรองดอง ข. ตรากตรําทํางาน ค. ถึงเปนคนจน
๓. ทํางานอยาทอ
ก. ไมควรออนแอ ข. รักกันฉันเพื่อน ค. อยามัวรีรอ
๔. อยากมีความรู
ก. เชื่อฟงคุณครู ข. ครูสอนจงฟง ค. ไมคอยเวลา
๕. ยึดมั่นความดี
ก. งดเวนสุรา
ข. เฮฮาสนุก
ค. เปนสุขทุกที่
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เปนคําประพันธประเภทกลอน ใน ๑ บท มี ๒ บาท ๑ บาท
มี ๒ วรรค วรรคละ 4 คํา กลอน 4สัมผัสบังคับของกลอนสี่
มี ๔ แหง ดังนี้
๑. คําทายวรรคแรก สัมผัสคลองจองกับคําแรกของวรรคที่ ๒
๒. คําสุดทายของวรรคที่ ๒ สัมผัสคลองจองกับคําสุดทาย
ของวรรคที่ ๓
๓. คําสุดทายของวรรคที่ ๓ สัมผัสคลองจองกับคําแรก
ของวรรคที่ ๔
๔. คําสุดทายของวรรคที่ ๔ ของบทแรก สัมผัสคลองจอง
กับคําสุดทายวรรคที่ ๒ ของบทถัดไป
ตัวอยางกลอนสี่
สัตวเลี้ยงของฉัน
ฉันมีลูกหมา
ชื่อวาเจาขิง
ซุกซนเหมือน ลิง
ชอบวิ่งหนักหนา
บางครั้งคลอเคลีย ชอบเลียแขงขา
วิ่งไปวิ่งมา
ซอนหาซุกซน
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กิจกรรมที่ ๕
นักเรียนมีความรูเรื่องคําคลองจอง ๔ พยางคดีแลว ลอง
หัดเขียนกลอนสี่ ดังตัวอยางแผนผังสัมผัสตอไปนี้
กลอนสี่

ตัวอยาง
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อากาศสดใส
ตนไมปกปอง
อากาศหมน หมอง
ตองชวยรักษา
ฟนฟูปรับปรุง บํารุงเยียวยา
รวมพัฒนา
รักปารวมใจ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เลมที่ ๔
คําคลองจอง ๔ พยางค
ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย  หนาขอที่พยางคสุดทายของ
คํา(กลุมคํา)แรกมีเสียงคลองจองกับพยางคที่ ๒ ของคํา
(กลุมคํา) หลัง
๑. ทองเที่ยวทะเล
ก. วาเหวหัวใจ
ข. เรรอนเรื่อยไป
ค. เฮฮาพาสุข
ก. ในสวนดอกไม
๒. พงไพรในปา
ข. แกวตาชอบไป
ค. มีสัตวดุราย
๓. บานนี้มรี ัก
ก. มีสวนไมดอก
ข. ใหความอบอุน
ค. ใครจักใฝหา
ก. รีบเขาหองเรียน
๔ . ตื่นนอนทุกเชา
ข. รีบซื้ออาหาร
ค. รีบไปโรงเรียน
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๗. เจริญรุงเรือง

๘. ทุงหญากวางไกล

ก. แจมใสยินดี
ข. แตกตื่นตกใจ
ค. อากาศสดใส
ก. นภาแจมใส
ข.ไมไกลจากตัว
ค. ฝูงนกโบยบิน
ก. ทุกบานรานคา
ข. บานเมืองสดใส
ค. สําราญใจกาย
ก. สุดหูสุดตา
ข. ตนขาวรวงสวย
ค. ตนไมมากมี
ก. ยามแกแลดู
ข. พระคุณของทาน
ค. อยาทิ้งใหเหงา
ก. ตั้งใจเลาเรียน
ข. วาจาสุภาพ
ค. ลูกไกไดพลอย
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เฉลยแบบทดสอบ

ชื่อเรื่อง
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รายงานผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ผูรายงาน นางวิภา ฐิติวร ครูชํานาญการ โรงเรียนคลองลําเจียก
สํานักงานเขต
บึงกุม กรุงเทพมหานคร
ปที่รายงาน 2555
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รายงานผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่
2 มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ การแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ
(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย แบบฝกเสริมทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนัก
กวีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ (1) แบบฝกเสริม ทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 4 ชุด ( 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตง คําคลอง
จอง เพื่อใชทดสอบเรื่องการพัฒนา แบบฝกเสริมทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 เปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ (3) แบบสอบถามความ พึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการเรียนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะ การแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 เปนแบบประมาณคา ( Rating Scales) 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ กลุม เปาหมาย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 28 คน
ผลการศึกษาพบวา
(1) แบบฝกเสริมทักษะการแตงคําคลองจอง ชุดนักกวีนอย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 88.89/82.06 ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.62 คะแนน เพิ่มขึ้น กวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการ
แตงคําคลองจอง อยูในระดับมาก

