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The purpose of this study was to develop video-tape programs on “Pronunciation” of 

Thai Language for the second level students to reach provided criteria.  

The samples used in the study were 2 groups: The first groups were 3 content experts 

and 5 media in 2007 experts, and the second groups were 61 students in the third level 

(Grade 4), of Panchasap School academic year, The samples were selected by Simple Random 

Samping. The instruments of this study were the video-tape programs, a quality evaluation form 

for experts, and an achievement test, The statistics for data analysis were means and 

percentage. 

The results revealed that the quality of the video-tape programs on “Pronunciation” of  Thai 

Language for the second level students had a good quality both in content and media 

technology as evaluated by experts. All of the samples succeed at a good level in learning 

through the video-tape programs. 
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ขอขอบคุณ โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง เขตดินแดง  แขวงดินแดง  กรุงเทพมหานคร  และนักเรียน

กลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บและรวบรวมขอมูล จนเสร็จส้ินขั้นตอนการทดลอง 

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ  พี่ๆ  นองๆ นิสิตปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ภาคพิเศษ   

รุนที่ 15 ที่ใหการชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจตลอดเวลาที่ทําการวิจัย 

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณนายสําราญ  พานิคม (บิดา)และคุณเฉลียว พานิคม (มารดา) 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ 

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อ

สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน  ดังนั้นการปลูกฝง  และสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยให

เยาวชนเขาใจในคุณคาของวัฒนธรรมไทย  ในเรื่องภาษาไทยจึงนับวามีความสําคัญยิ่งซึ่งสอดคลอง

ก ับ เจตนารมณของแผนวัฒนธรรมแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แหงชา ติ         

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ที่มุงหวังใหคนไทยมีความรู  ความเขาใจ  และตระหนักในคุณคา 

ของวัฒนธรรมไทย  สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมตอความเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบัน

และอนาคต (เกียรติศักด์ิ  อิชยานันท.2546) 

 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช

ที่ทรงมีพระราชดํารัสถึงความสําคัญของภาษาไทยวา  “...ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ

คนไทยโชคดีที่มีภาษาเปนของตนเองแตโบราณกาลจึงสมควรอยางยิ่งที่ตองรักษาเอาไวปญหาเฉพาะ

ดานการรักษาภาษามีหลายประการอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ การออกเสียง

ใหถูกตองชัดเจน...” (ชัยยงค พรหมวงศ.2526:5) 

 ภาษานับเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยกับมนุษย  ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ

เพียงใดยอมขึ้นอยูกับการใชภาษาในการสื่อสารทั้งการพูดและภาษาเขียนรวมถึงการสื่อสารดวยการ

พูดมีความสําคัญที่การออกเสียงไดถูกตอง  นอกจากนั้นการออกเสียงไมชัดเจนหรือไมถูกตองอาจทํา

ใหเขาใจผิดไปได  เชน  “รัก” กับ “ลัก”  “ฟน”  กับ “ควัน” มีความหมายตางกันมาก  ถาใชผิดก็ทําให

เขาใจผิดได  (ดุษฎีพร  ชํานิโรคศานต. 2520:17)   

 สวนการออกเสียงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตในภาษาไทยนั้นมีปญหาในการออกเสียง

มากพอสมควร  โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะ  เสียงพยัญชนะที่ผูใชภาษาออกเสียงไมชัดเจน

หรือไมถูกตองมีทั้งพยัญชนะประสมที่เปนคําควบกลํ้าแททั้ง  15  แบบในภาษาไทย  คือ  กร  กล  กว  

ขร  ขล  ขว  คร  คล  คว  ตร  ปร  ปล  ผล  พร  พล  ซึ่งปญหาในการออกเสียงยากกวาการออกเสียง

ควบกลํ้าแทนั้นมักเกิดขึ้นกับผูใชภาษาทุกกลุม  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการออกเสียงคําควบกลํ้าแท

จะออกเสียงยากกวาการออกเสียงที่มีตัวควบ  และไมไดรับการฝกฝนใหออกเสียงอยางถูกตองเมื่อ

เกิดความเคยชินก็จะออกเสียงตามสบาย  จนในที่สุดก็กลายมาเปนปญหาของการสื่อสารภาษาไทย  

นอกจากการใชภาษาผิดพลาดดวยสาเหตุดังกลาวแลว สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปล่ียนแปลง

ทางสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  ซึ่งสงผลใหภาษาตางประเทศเขามาปะปนในภาษาไทย  ซึ่งมีอิทธิพล
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ตอการออกเสียงและการเขียนภาษาไทย   ในการออกเสียงควบกลํ้าแท “...บางคนไมสามารถอานออกเสียง  

กว หรือ คว ไดจะออกเสียงเปน  ฟ  หมด  เชน  หองนี้ฟางฟางยืนอยูกลางหองแลวรูสึกเฟงฟางจัง  ที่เปนเชนนี้

เพราะวิธีออกเสียง กว คว และ ฟ  คลายคลึงกัน  เมื่อออกเสียง ก  ล้ินจะแตะเพดานออนพรอมกันนั้นหอปาก

เสียงก็จะกลายเปนเสียงควบกลํ้าแท กว สวน ฟ ฟนบนแตะริมฝปากลาง  ลมจะสอดแทรกออกมาตามชองฟน

ออกเสียงไดงายกวา กว  หรือ  คว  เพราะเปนหนวยเสียงพยัญชนะเดียว  นอกจากนี้ยังมีที่ออกหนวยเสียง

พยัญชนะควบกลํ้าแท  ขว  คว  เปน  ฝ  อีกดวย  เชน  ขวัญ  เปน  ฝน  ...” 

 ในการแกไขปญหาการออกเสียงคําควบกลํ้าที่ไมถูกตองชัดเจนนั้นสามารถแกไขไดดวยการ

ฝกฝนการออกเสียงอยางถูกวิธีซึ่ง ประเสริฐ  เชยชิต. (2528:5) กลาวไวสอดคลองกับ ฐะปะนีย นาครทรรพ. 

(2539:57-58)  ไววาปญหาการออกเสียงใหชัดเจนนี้สารถมาแกไขไดถาไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอ

และสม่ําเสมอ  ฉะนั้นการฝกใหนักเรียนไดใชอยูเสมอจะทําใหนักเรียนใชไดถูกตองและเกิดความ

ชํานาญ  การออกเสียงผิดเพี้ยนไปเชนนี้เปนสิ่งแกไขไดฝกออกเสียงใหถูกตองและฝกบอยๆ  จนไดผล

ครูที่สอนไมควรปลอยปละละเลยควรฝกนักเรียนมาแตตน  จากการศึกษาคนควาของผูวิจัยพบวาสื่อ

การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยยังไมมีความหลากหลายสวนมากจะเปนแบบฝกหัด  เกม 

วรรณกรรมเลมเล็ก และแบบฝกทักษะเปนสวนใหญ  ครูผูสอนมักใชแบบฝกหัดการใชแบบฝกตางๆ  

เปนเครื่องมือใหนักเรียนไดทบทวนความรูเกิดความชํานาญคลองแคลวในเนื้อหาวิชาแตการใชแบบ

ฝกครูผูสอนจะตองอยูดวยเทานั้นเปนผูแนะนําผูเรียน  ครูตองตรวจความถูกตองของแบบฝกและแบบ

ฝกตองมีหลายๆ  แบบจัดสรรเนื้อหาใหพอเหมาะกับความสนใจของผูเรียน  ดังนั้นจึงสมควรที่จะตอง

มีส่ือที่เหมาะสมที่สามารถใชเรียนรูดวยตนเองได 

สาเหตุที่ทําใหผลการเรียนของนักเรียนยังไมเปนที่นาพอใจนั้นมีสาเหตุหลายอยาง   แตที่มีผล

ตอการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก  คือการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผูสอน  เพราะครู

ยังใชรูปแบบการสอนที่ยึดตัวครูเปนหลักและปญหาการสอนวิชาภาษาไทยนั้นเมื่อนักเรียนเรียนโดย

ขาดสิ่งจูงใจในการเรียนและรวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ  ทําใหนักเรียนมีเจตคติไมดี

ตอการเรียนวิชาภาษาไทยประกอบกับครูวิชาภาษาไทยบางคนท่ีมีประสบการณการสอนมายาวนานไม

ยอมเปล่ียนแปลงและคิดหาเทคนิคใหมๆ  มาใชสอน  (อัจจิมา  เกิดผล. 2536:9-10)  ในการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (NT)  ชวงช้ันที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 3              

ปการศึกษา  2549 นั ้นผลปรากฏวานัก เร ียนในเขตกรุง เทพมหานคร   เขตพื ้นที ่การศึกษาที ่ 1 

กรุง เทพมหานคร   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย   17.21  คณิตศาสตร   19.44  

วิทยาศาสตร  21.52  พบวาในรายวิชาภาษาไทยไดคะแนนตํ่ากวาวิชาอื่น  ซึ่งนักเรียนตองสอบวัดผล

ประเมินผลเกณฑการผานชวงชั้นที ่  1  และศึกษาตอในชวงชั ้นที ่ 2 ในระดับประถมศึกษาปที ่ 4           

ผลการพัฒนาอยูในเกณฑพอใชเฉล่ียรอยละ  57.37  
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วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนรูไดหลายรูปแบบเพราะไดรวบรวมสื่อตางๆ ไวในลักษณะของสื่อ

ประสม   วีดิทัศนเปนสื่อที ่ใหทั ้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่เขาถึงผูชมไดมาก   อิทธิพลนี ้ไดขยาย

ขอบขายไปถึงผูชมที่อยู ในวงการศึกษาในทุกระดับ   ทั้งนี ้เพราะผูชมยังคงใชการฟงเปนสื่อความ

เขาใจถึงแมจะมีภาพปรากฏบนจอความหมายจากคําพูด  คําบรรยายหรือเสียงจะเปนตัวชวยเสริม

ความหมายของภาพใหดียิ่งขึ้นดวยการฟง เนื่องจากเปนการใชประสาทสัมผัสทั้ง 2 อยางเพื่อใหภาพ

และเสียงมีความสัมพันธกัน (สุรชัย  สิกขาบัณฑิต.2528:29)   และเนื่องจากมนุษยเรามีการเรียนรู

โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง  5  จากการดู  75%  การฟง  13%  การสัมผัส  6% การดมกลิ่น  3%  

การลิ้มรส  3%  (Dale. 1956:134)  ซึ่งชวยใหครูดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน  

และมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนํามาทบทวนดูไดหลายครั้งและสะดวกในการนําไปฝกฝน

การออกเสียงอยางถูกวิธี 

ดังนั้นถาเรานําสื่อวีดิทัศนมาใชอยางถูกตองเหมาะสมแลว  ยอมเกิดประโยชนตอการเรียน

การสอน  นอกจากจะใชวิธีการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสมแลวสื่อการ

เรียนการสอนยังเปนสวนหนึ่ง ที่สามารถใชในการพัฒนาการศึกษาซ่ึงไดรับความนิยมในยุคโลกาภิวัฒนนี้  

และสามารถใหความรูไดทุกรูปแบบเริ่มจากความรูที่งายไปหายาก  ซึ่งใชไดกับผูเรียนทุกระดับตั้งแต

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  และการศึกษานอกโรงเรียน  (วสันต  อติศัพท.

2533:104) อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  มีความเขาใจในบทเรียนไดรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งงายกวา

ส่ืออ่ืนๆ (วิจิตร  ภักดีรัตน.2536:284)   

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา  การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน               

เร่ือง วิธีการออกเสียงภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่  2 จะสามารถพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอนใหเกดิ

การเรียนรูไดรับประสบการณในการฝกการออกเสียงไดอยางถูกตองและเปนประโยชนตอการนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

. 
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ความมุงหมายในการศึกษาคนควา 
             เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4) ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและ

ศึกษาผลการใช 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
1. ไดบทเรียนวีดิทัศนการสอนเรื่อง วิธกีารออกเสียงวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 2  ที่

มีคุณภาพตามเกณฑเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

2. ผลการวิจยัจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูเกีย่วของในการนาํบทเรียน                                   

วีดิทัศนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนมาใชในการเรียนการสอน 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอนสําหรับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  กลุมผูเช่ียวชาญ  ซึ่งประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา  และผูเช่ียวชาญ

ทางดานส่ือ  รวมทั้งหมด 11 คน  และกลุมผูใชซึ่งเปนนักเรียนชวงช้ันที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ) ภาคเรียนที่  2            

ปการศึกษา  2550  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง   สุมมาจากจํานวน  5 หอง  มีนักเรียนรวม  242  คน 
 1.2.  กลุมตัวอยางประชากร 
 กลุมตัวอยางจําแนกเปนสองกลุมดังนี้ 

  กลุมตัวอยางแรก  เปนผูเชี่ยวชาญ  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จาํนวน

ทั้งหมด 11  คน   โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 รอบ 

รอบที่  1  ผูเชีย่วชาญทางดานเนื้อหา จาํนวน  3  คน  และผูเชี่ยวชาญดานส่ือจํานวน  3  คน 

รอบที่  2  ผูเชี่ยวชาญดานส่ือจํานวน  5  คน 

 กลุมตัวอยางที่สอง  เปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4)  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  

2550  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง  จาํนวน 1 หอง  รวมทัง้ส้ิน  61  คน  โดยการสุมอยางงาย 
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เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย ประกอบดวย

หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง  เนื้อหาหนวยการเรียนข้ันการฟงเพื่อแยก

ความแตกตางของเสียงแบงออกเปน  3 หนวยการเรียนรู  ดังนี้ 

หนวยการเรียนที่  1  อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง   

1.1 ปอดและหลอดลม 

1.2 ผังการทํางานของปอด 

1.3 กลองเสียง 

1.4 เสนเสียง 

1.5 บริเวณเหนือเสนเสียง 

1.6 บริเวณตางๆ ของอวัยวะในชองปาก 

1.7 รูปตัดของล้ินลักษณะตาง ๆ  

 หนวยการเรียนที่  2  หลักการอานออกเสียง   

2.1  หลักการอานออกเสียง  ร  ล 

2.2  หลักการอานออกเสียง  ควบกลํ้า    ร  ล  ว 

2.3  หลักการอานออกเสียง  ฉ  ช 

2.4  หลักการอานออกเสียง  ซ  ศ  ษ  ส 

2.5  หลักการอานออกเสียง   ฝ  ฟ 

หนวยการเรียนที่  3   การอานออกเสียงรอยแกว   

  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  บทเรียนวีดิทัศนการสอน  หมายถึง  บทเรียนที่ผลิตข้ึนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย  เร่ือง วิธีการออกเสียงภาษาไทย  ที่นําเสนอเนื้อหาวิชาในรูปแบบรายการวีดิทัศนดวยการรวมเอา

ส่ือขอความ  ภาพกราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  และเสียงเขามาผสมผสานกันอยางมีระบบ  สําหรับ

นักเรียนชวงช้ันที่ 2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4)  โดยผานการตรวจสอบแกไขปรับปรุงคุณภาพจากอาจารย

ที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาแลวบันทึกขอมูลลงบนแผน  DVD  เนื่องจากปจจุบันนี้

มีการใชกันอยางแพรหลาย   

 2.  การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน  หมายถึง  การออกแบบและสรางบทเรียนวีดิทัศนการสอน             

เร่ือง วิธีออกเสียงวิชาภาษาไทย  เมื่อผานการประเมินคุณภาพรอบท่ี 1 จากผูเช่ียวชาญทั้งดานเนื้อหา           

และส่ือเทคโนโลยีการศึกษาแลวปรับปรุงบทเรียนวีดิทัศนการสอนที่สรางข้ึนแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ            

ประเมินคุณภาพในรอบที่ 2 ปรับปรุงจนมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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 3.  คุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งทางดาน

เนื้อหาและดานเทคโนโลยีที่มีตอคุณลักษณะของบทเรียน  ซึ่งวัดไดจากแบบประเมินคุณภาพที่ผูวิจัยสรางข้ึน  

ผูวิจัยกําหนดเกณฑของคุณภาพตองมีคาเฉลี่ยจากการเมินต้ังแต  3.51  ข้ึนไป 

 4. ผลการใชบทเรียนวีดิทัศน หมายถึง จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนจําแนกตามระดับผล 

การเรียนดังนี ้ 
 รอยละของคะแนนเต็ม  ระดับผลการเรียน  ความหมาย 
  80 ข้ึนไป     4   ดีมาก 

  70-79      3   ดี 

  60-69      2   ปานกลาง 

  50-59      1   ปานกลาง 

  ตํ่ากวารอยละ 50    0   ตองปรับปรุง 
 5. ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน  2  ดาน 
  5.1  ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาทางดานเอกวิชา

ภาษาไทย  และมีประสบการณการทํางานดานการสอนวิชาภาษาไทยมีเกณฑดังนี้ ปริญญาตรีประสบการณ  

10  ป  ปริญญาโทมีประสบการณ  5  ป  ปริญญาเอกมีประสบการณ  3  ป   

  5.2  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาทางดาน

เอกเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและมีประสบการณทางการทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษามี

เกณฑดังนี้  ปริญญาตรีประสบการณ 10  ป ปริญญาโทมีประสบการณ  5  ป ปริญญาเอกมีประสบการณ 3  ป   



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการเรียนรูดวยตัวเอง 
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
   ความหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development (R&D))  เปนการวิจัยทาง

การศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 

 เกย. (Gay. 1976:8)  ไดกลาวถึงงานวิจัยและพัฒนาไววา เปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับใชใน

โรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนาจะหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ ของครูที่ใชในการฝกอบรม วัสดุ

อุปกรณที่ใชในการเรียนรูการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน และระบบการจัดการ การวิจัย

และพัฒนาจะครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูลักษณะของผูเรียน  ระยะเวลาในการใช

ผลิตภัณฑ  ดังนั้นผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะพัฒนาตามความตองการเฉพาะซ่ึงข้ึนอยูกับ

รายละเอียดที่ตองการ 

 บอรกและกอลล. (Borg and Gall. 1989:782)  ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาวาเปน

กระบวนการพัฒนาและนํามาซ่ึงเหตุผลของผลิตภัณฑทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑนี้จะไมไดหมายถึง  

เฉพาะตํารา  ฟลม หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังหมายรวมถึงวิธีการและโปรแกรมการศึกษา

จุดเนนของการวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมที่จะทําใหเกิดระบบการเรียนรู  ซึ่งรวมถึงการพัฒนา

อุปกรณและการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 

 

 จุดมุงหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 บอรก และ กอลล. (Borg and Gall. 1989:782)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษา

วา เปนการคนหาความรูใหม ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน (การวิจัยพื้นฐาน) หรือ เกี่ยวกับการไปใชในการศึกษา           

(การวิจัยประยุกต) มิไดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ  และถึงแมวาการวิจัยประยุกตจะมีการผลิตส่ือหรือผลิตภัณฑ

ข้ึนมา แตก็เพียงเพื่อใชในการทดสอบสมมุติฐานของผูวิจัยเทานั้นจึงคอนขางยากท่ีจะนําผลิตภัณฑเหลานั้น

ไปใชจริงในโรงเรียน  หนทางที่จะชวยเชื่อมตอระหวางชองวางของการวิจัยกับการใชจริงในการศึกษากคื็อ การ
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วิจัยและพัฒนา ซึ่งจะใชส่ิงที่คนพบในการวิจัยพื้นฐานการวิจัยประยุกต และการทดสอบการใชผลิตภัณฑจริง

ในโรงเรียน มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ ฉะนั้นจึงกลาวไววา การวิจัยและพัฒนา เปนการรวมเอาการวิจัย

พื้นฐานการวิจัยประยุกตและการใชจริงในโรงเรียนมาแปลงลงไปในผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ผลิตข้ึน 

 

 การดําเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอางอิงมาจาก R&D Cycle ประกอบดวยการศึกษาวิจัยเพื่อหา

ผลิตภัณฑที่จะนํามาแกปญหาการพัฒนาผลิตภัณฑจะอยูบนพื้นฐานของปญหาที่คนพบ โดยมีการทดสอบ

ภาคสนามเพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดของผลิตภัณฑ และทําการทดสอบหลายๆ คร้ังจนกระทั่งผลการทดสอบ

ภาคสนามช้ีบงวาผลิตภัณฑสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ตองการ (Borg and Gall. 1989:782 )  โดยข้ันตอน

สําคัญของการวิจัยและพัฒนามี 10  ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  การรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      ข้ันนี้เปนการกําหนดความตองการ  การพิจารณาทบทวนการเขียน  การศึกษางานวิจัย และการ

เขียนความสําคัญและที่มา 

 2.  การวางแผน 

      ข้ันนี้จะระบุทักษะในการเรียน การอธิบายวัตถุประสงค  และสืบเนื่องการกําหนดกิจกรรมการ

เรียนรู  และสถิติที่ใชในการทดสอบ 

 3.  การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑในเบ้ืองตน 

      ข้ันนี้จะเตรียมการเกี่ยวกับการใชอุปกรณ  กระบวนการ และวิธีการประเมินผล 

 4.  การทดสอบภาคสนามเบ้ืองตน 

      ข้ันนี้จะทําการทดสอบในโรงเรียน 1-3 โรงเรียน นักเรียน 6-12 คน เก็บขอมูลโดย การสัมภาษณ  

การสังเกต  และการสอบถาม  แลวทําการวิเคราะหผล 

 5.  การปรับปรุงผลิตภัณฑ 

      ข้ันนี้จะทําการปรับปรุงผลิตภัณฑตามคําแนะนําจากข้ันที่ 4 

 6.  การทดสอบภาคสนาม 

      ข้ันนี้จะทาํการทดสอบในโรงเรียน 5-15 โรงเรียน นักเรียน 30-100 คน เก็บขอมูลกอนและหลัง

การใชผลิตภัณฑ ประเมนิผลที่ไดกับจุดประสงคที่ต้ังไวและเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมตามเหมาะสม 

 7.  ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

      ข้ันนี้จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามคําแนะนําจากข้ันที่ 6  

 8.  การทดสอบการใชในภาคสนาม 

      ข้ันนี้จะทําการทดสอบในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน นักเรียน 40-200 คน เก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณ, การสังเกต และการทดสอบ แลวทําการวิเคราะหผล 
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 9.  ปรับปรุงผลิตภัณฑข้ันสุดทาย 

      ข้ันนี้จะปรับปรุงผลิตภัณฑตามคําแนะนําจากข้ันที่ 8 

 10. การเผยแพรและการนําเสนอ 

      ข้ันนี้จะจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอที่ประชุมและเผยแพรในวารสาร และควบคุมคุณภาพของการ

เผยแพร (Borg and Gall. 1989:784-785) 

 สรุปแลวการวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบการวิจัยที่จะทําใหการวิจัยการศึกษา ทั้งการวิจัยพื้นฐาน

และการวิจัยประยุกต ไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากข้ึน เพราะการวิจัยและ

พัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา ที่ใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง ข้ันตอนการวิจัย

และพัฒนาสวนใหญเหมือนข้ันตอนการวิจัยการศึกษา การที่จะสงเสริม  และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษาในเมืองไทย จึงไมเปนส่ิงที่ยากเกินไป เพราะการวิจัยการศึกษาอยางเปนลํ่าเปนสันและเปน

กิจจะลักษณะในทางการศึกษานั้นก็มีการเปดสอนการวิจัยการศึกษากันถึงระดับปริญญาเอก ดังนั้นหาก

วงการวิจัยการศึกษาของไทยจึงไดหันมาสนใจการวิจัย  และพัฒนาเพิ่มข้ึนก็จะเปนการทําใหมีการนํา

ผลการวิจัยการศึกษาไปใชกันกวางขวางและเดนชัดยิ่งข้ึนในอนาคต (บุญสืบ  พันธดี. 2537:84-85) 

 

 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 อาศิรา  สามหวย. (2538: บทคัดยอ) เร่ือง “มารยาทไทย ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการได

ยิน” โดยทําการผลิตบทเรียนวีดิทัศน 3 ตอน แลวนําไปทําการทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันประถมป

ที่ 3 โรงเรียนเศรษฐเถียร จํานวน 15 คน โดยกําหนดเกณฑการหาประสิทธิภาพไวที่ 80/80 ผลการวิจัยสรุปได

วาบทเรียนวีดิทัศนทั้ง 3 บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดที่ 91.67, 90.68 และ 87.83 

ตามลําดับ 

 รัชนีเพ็ญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2533: บทคัดยอ) ไดทําการสราง “ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารดานการทองเที่ยวและการโรงแรม สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการทองเที่ยว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ” ผลปรากฏวา ชุดการสอนมี

ประสิทธิภาพ 96.31/82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไวที่ 80/80 นอกจากนี้ผลการทดสอบกอนและหลัง

เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาชุดการสอนที่สรางข้ึนชวยใหนักศึกษามคีวามรู

เพิ่มข้ึนและมีประสิทธิภาพเช่ือถือได 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับวีดิทัศนการศึกษา 
 โทรทัศน (Television) 
 โทรทัศนเปนส่ือมวลชล ( Mass Media) ที่แพรภาพทั้งเสียงไดพรอมๆ กัน สามารถเปล่ียน 

“นามธรรรม” ใหเปน “ รูปธรรม” ทั้งในดานความรู ขาวสาร บันเทิง เปนส่ือมวลชนที่ทรงพลังมากในยุคปจจุบัน 
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สามารถปลูกฝงคานิยม ทัศนคติ  ความเช่ือถือใหแกผูชมอยางชาๆ แตคงทนนักการศึกษา  จึงนําเอาโทรทัศน

มาใชพัฒนาการศึกษาในดานตางๆ โทรทัศนสามารถใชในการเรียนการสอนที่มีผูเรียนจํานวนมากไดในเวลา

เดียวกันอยาง  ที่อุปกรณอยางอ่ืนไมสามารถทําไดดีเทา แหลงที่ขาดแคลนครูอาจใชโทรทัศนแทนได เปน

เคร่ืองมือในการรณรงคเร่ืองความไมรูหนังสือ ปรับปรุงการเรียนการสอนไดทุกระดับ ตอบสนองตอผูเรียนใน

กรณีที่ขาดแคลนครูผูสอนที่มีความสามารถโดยเฉพาะของแตละวิชาได  การใชโทรทัศนเพื่อการศึกษานั้นอาจ

ทําไดโดยวิธีการออกอากาศในลักษณะโทรทัศนวงจรเปด (Open circuit) หรือวงจรปด (Closed circuit) ก็ได   

(ชาญชัย  อินทรสุนานนท. 2539:14-15) 

 

 ประเภทของโทรทัศน 
 ถาส่ือความมุงหมายของการออกบทเรียนโทรทัศนที่เนนหนักไปในทางใดทางหนึ่งก็อาจแบงได 3 

ประเภท คือ  

 1. โทรทัศนเพื่อการคา (Commercial Television – C.T.V.) มุงตอบสนองตอผูชมทุกระดับเนน

ดานธุรกิจการโฆษณาสินคาเปนสวนใหญ ลักษณะบทเรียนเปนประเภทบันเทิงสลับโฆษณา มีการแทรก

บทเรียนขาวสารความรูและเร่ืองศิลปวัฒนธรรมบาง 

 2. โทรทัศนเพื่อการศึกษา  (Education Television – E.T.V.) เนนการเพิ่มพูนความรูใหประชาชน

ทุกระดับ ในลักษณะขาวสารความรูดานตางๆ เชน ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยีใหมๆ ในการทํามาหา

เล้ียงชีพ ฯลฯ เปนการใหความรูกวางๆ ทั่วไป 

 3. โทรทัศนเพื่อการสอน (Instructional Television – I.T.V.) ลักษณะบทเรียนเปนการสอน

บทเรียนในหองเรียนโดยตรง เนื้อหาจะตรงหลักสูตรมากที่สุด เนนผูดูเฉพาะกลุมหรือระดับใดระดับหนึ่ง

โดยเฉพาะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ลักษณะการสอนจะคลายกับการสอนในหองเรียนที่มีครูสอนจริงๆ 

ผูเรียนในลักษณะนี้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนแลวสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรไดดวย             

เมื่อเรียนครบหลักสูตรแลว 

 กลาวไดวาดวยคุณสมบัติของส่ือโทรทัศนที่ใหทั้งภาพและเสียง  จึงมีเสนหดึงดูดความสนใจของ

ผูชมไดมาก และดวยเทคนิคการผลิตส่ือโทรทัศนในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรระบบดิจิทัล

(Digital) มาชวยสรางภาพใหดูเหมือนจริง (Virtual Reality) จนกระทั่งเกินความจริง(Sur-real) ส่ือโทรทัศนจึง

ชวยเพิ่มพูนประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางกวาการเรียนการสอนในหองเรียน   ทั้งประสบการณในมิติ

แหงความจริง  (Reality) มิติแหงการเวลา (Time) และมิติของสถานที่ (Space) จึงชวยขยายโลกของผูเรียนให

กวางขวางยิ่งข้ึนโดยผานประสบการณทางออม (Indirect Experience) ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูประสบการณ

ทางตรง (Direct Experience) กลาวคือ จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาคนควาดวยตนเองตอไป           

(วิภา อุตมฉันท. 2544 :19-22 ) 
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 คุณสมบัติของส่ือการเรียนการสอน 
 การที่ส่ือสามารถชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากคุณสมบัติของ

ส่ือในดานตางๆ ที่มีผลตอการส่ือความหมาย คือ  

 1.  คุณสมบัติในการจับยึด (Fixative Property) คือ การจับยึดประสบการณกิจกรรม ตาง ๆ เอาไว

เพื่อใหผูชมผูฟงมีแบบอยางทีจะทําตาม หรือพิจารณาเปรียบเทียบ เชน การบันทึกเสียง บันทึกภาพดวย

ภาพยนตรหรือบันทึกวีดิโอเอาไวเพื่อเปดฟง และดูแลวทดลองตาม จะเปดฟงหรือดู กี่หน กี่คร้ังก็ได ทําใหได

เรียนรูคิดสรางปรับปรุง พัฒนาการการสื่อความหมายไดกวางขวางยิ่งข้ึน 

  2.  คุณสมบัติในการจัดกระทํา (Manipulative Property) คือการจัดกระทําลักษณะของสารให

เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสื่อความหมายได เชน ลักษณะการเจริญเติบโตของตนไม ก็กระทาํ

ใหเห็นการเจริญเติบโตเร็วข้ึน โดยการถายภาพแบบ Time lapse ส่ิงที่เคล่ือนไหวเร็วก็เปล่ียนไปถายแบบ 

Slow Motion ทําให เคล่ือนไหวเร็วดูชาลง จึงเห็นข้ันตอนการเคล่ือนไหวไดละเอียดข้ึน หรือการบันทึกคํา

บรรยายตางๆ ก็ตัดสวนที่ไมตองการออก หรือเพิ่มสวนที่ตองการเขาก็ทําไดหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนเปน

ระยะเวลาหนึ่งหลายๆ เหตุการณก็นํามาตัดตอจัดเรียงลําดับ บันทึกเปนวีดีโอจากเหตุการณที่กินเวลานาน

หลายเดือนลงเหลือเพียง 1 ชั่วโมงก็ได 

 3.  คุณสมบัติการแพรกระจาย (Distribution Property) คือ คุณสมบัติในการขยายกระจายเพิ่ม

จํานวน ของส่ือใหมีหลายสําเนา ใหเขาถึงกลุมคนไดจํานวนมาก ทั้งสามารถใชไดหลายคร้ัง ไมจํากัดจํานวน 

ซึ่งคุณสมบัตินี่จะชวยแกปญหาดานการเรียนการสอนไดมาก เชน กรณีการขาดผูสอน จํานวนผูเรียนมาก

เกินไปหรือความแตกตางของผูเรียน เปนตน นอกจากน้ียังเปดใหโอกาสแกผูเรียนที่ไมมีโอกาสเขาเรียนใน

ระบบโรงเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  โดยการใชส่ือสารมวลชล เชน เอกสารส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศนและ

อ่ืนๆ (ชาญชัย  อินทรสุนานนท. 2539:15-16) 
 

 การเลือกส่ือประกอบการสอน 
 การเรียนการสอนไมวาจะเปนการเรียนการสอนในระบบใดก็ตามผูเรียนจะเรียนโดยการรับรูขอมูล

จากส่ือตางๆ ไดหลายชองทาง (ชาญชัย  อินทรสุนานนท. 2539:158) เชน การอานการเห็นจากสายตา การ

ฟงจากหู การไดกล่ินจากจมูก การชิมรสจากล้ิน หรือการสัมผัสจับตองดวยมือ เปนตน ซึ่งประสาทที่ใชรับรูนี้

เรียกวา ประสาทสัมผัสทังหา หรือชองทางทั้งหาแตละชองทางก็จะมีประสิทธิภาพในการรับรูขอมูลไดมากบาง 

นอยบางตางกันออกไป ตามผลจากการวิจัยที่ได คือ  ทางตา  75%  ทางหู  13%  ทางผิวหนัง (มือ)  6%  ทาง

จมูก  3%  ทางล้ิน  3% 

 ดังนั้นเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูสอนจึงตองศึกษาถึงส่ือที่จะใชในการ

เรียนการสอน  และพิจารณาดวยวาควรจะใชชองทางใดหรือหลายชองทางรวมกันจึงจะดี 
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การเลือกส่ือที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน จึงควรพิจารณากอนวาส่ือนั้นมีความสัมพันธกับการเรียนรู

อยางไร ซึ่งแตแนนอนวา ”การเรียนรู” นั้น  คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ฉะนั้น

ส่ือทั่วไปก็คือ  ส่ือที่จะชวยใหการเรียนรูไดงาย เร็ว สามารถชวยใหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนไปไดตรง

ตามวัตถุประสงคของการเลือกส่ือมาใชจึงเปนเร่ืองสําคัญและตองสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย 

 ส่ือที่ดีนั้นควรเปนส่ือที่เขากันไดกับเนื้อหาที่จัดไว สามารถช้ีจุดสําคัญของเนื้อหาไดชัดเจน ใหขอมูล

ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ ทั้งยังจะตองอยูในระดับเดียวกับเนื้อหา คือ ไมยากหรืองายจนเกินไปตอการทําความ

เขาใจของผูเรียน ในการเลือกส่ือมาใชอาจจะมีความแตกตางกันในชนิดของส่ือบาง แตก็ไมควรตางไปจากท่ี

นักเรียนตองการมากจนเกินไปนัก ควรเลือกส่ือโดยยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง พิจารณาความตองการและ

ความเหมาะสมกับผูเรียน มิใชพิจารณาตามความเห็นของครู ครูใหญ ศึกษานิเทศก หรือศึกษาธิการเทานั้น 

การเลือกส่ือที่ ไมเปนที่ตองการของนักเรียนอาจจะเปนความสูญเปลาทางการเรียนการสอนได 

 นักการศึกษาบางกลุมไดวิจัยพบอีกวาส่ือโสตทัศน (Audio Visual Media) เปนส่ือที่สามารถใช

ประสาทสัมผัสทางหูและตาหรือทั้งสองทางเปนการส่ือความหมายที่ไดผลดี สามารถเพิ่มความเช่ือถือของ

กลุมเปาหมายมากข้ึน  เพราะสามารถมองเห็นเหตุการณไดดวยตาและไดยินดวยหูของตนเอง  ซึ่งผลของการ

วิจัยก็คือ มนุษยเราเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสตางๆ  คือ  ทางตา  83%  ทางหู  11%  จมูก  3.5%  กาย  1.5%  ล้ิน  1.5% 

 จะเห็นไดวาประสาทสัมผัสทางตานั้นใหการเรียนรูไดมากกวา ผลการวิจัยในตอนตนอีกเกือบ 10% 

เมื่อใชส่ือโสตทัศน ฉะนั้นส่ือโสตทัศนจึงสามารถขจัดปญหาเกี่ยวกับลักษณะ Verbalism ไดเปนอยางดีเพราะ

ส่ือโสตทัศนมีลักษณะที่เปนจริง (Realistic) และเปนรูปธรรม (Concrete) มากกวาตัวหนังสือลวนๆ และดีกวา

ส่ือที่ใชภาษาพูด (Verbalism) เปนหลัก จึงทําใหการสื่อความหมายงายข้ึน มีลักษณะเปนรูปธรรมมากข้ึนและ

จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงข้ึน 

 

 วีดิทัศนการศึกษา 
 ปจจุบันวีดิทัศนเปนส่ือการสอนที่มีบทบาทอยางมากในวงการศึกษา ชวยในการเผยแพรขาวสาร

ขอมูล  เพื่อใหผูเรียนเกิดการรับรูและเรียนรูไดมากๆ ข้ึน  ดังนั้นเราจึงควรจะไดทราบความหมายของวีดิทัศน  

ซึ่งไดมีนักศึกษาไดใหความหมายหลายทานดังนี้ 

 คําวา “วีดิทัศน”  เปนคําที่คณะกรรมการบัญญัติศัพทวิทยาศาสตรราชบัณฑิตยสถานบัญญัติข้ึน

เพื่อใชในเชิงวิชาการปจจุบันเรามักจะคุนกับคําวา  “ภาพทัศน” หรือ “แถบภาพ”  ซึ่งก็ลวนมีความหมาย

เดียวกันทั้งส้ิน 

 “วีดิทัศน”  หมายถึง  กระบวนการบันทึกและเก็บสัญญาณทางดานภาพและสัญญาณทางเสียงไว

ในส่ือกลางที่เปนวัสดุทางแมเหล็กไฟฟา  และรวมไปถึงกระบวนการถายทอดภาพและเสียงโดยผานอุปกรณ

ทางอิเล็กทรอนิกสไปสูผูรับดวย 
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 วีดิทัศนหรือแถบวีดิทัศน  หมายถึง  วัสดุที่บันทึกหรือเก็บสัญญาณเสียงหรือ ขอมูลอ่ืนใดที่ตองการ

ไวในรูปเสนแรงแมเหล็ก มีลักษณะคลายกับแถบบันทึกเสียงนั่นเอง  เนื้อแถบวีดิทัศนทําดวยสาร  Polyester  

บางแตเหนียว แข็งแรง ไมยืด  ดานลางฉาบดวยสาร Antristatic  Carbom  เพื่อปองกันไฟฟาสถิตที่จะเกิดข้ึน

บนเนื้อแถบวีดิทัศน  เชน  เฟอรัสออกไซด โครเมี่ยมออกไซด  เหล็กออกไซด (Metal  Oxide)  เปนตน  เพื่อทํา

หนาที่เปนสัญญาณแมเหล็กไฟฟา ที่ไดรับมาจาก หัวแมเหล็กดานบนนี้จะถูกขัดผิวหนาไวใหดูเรียบเปน           

มันวาว  เพื่อใหเดินผานหัวแมเหล็กไดสะดวกนั่นเอง  แถบวีดิทัศนจะถูกบรรจุไวในลอหรือในตลับอีกทอดหนึ่ง 

(บุญเที่ยง  จุยเจริญ.2534:180)  

 สมบูรณ  สงวนญาติ. (2534:233)  ใหคําจํากัดความของวีดิทัศน (Video tape) วาหมายถึง วัสดุที่

สามารถบันทึกภาพเคล่ือนไหวลงไวในเสนเทปบันทึกภาพ ในรูปของสนามแมเหล็ก โดยใชกลองภาพโทรทัศน 

เปล่ียนภาพเปนสัญญาณทางไฟฟา  แลวนําสัญญาณทางไฟฟามาบันทึกไวในรูปของสนามแมเหล็กบนเสน

เทปโดยใชเคร่ืองเทปบันทึกภาพ (Video Tape Recorder)  เมื่อตองการจะดูภาพเครื่องเทปบันทึกภาพจะ

สามารถนําเอาภาพที่เก็บไวในรูปของสนามแมเหล็กบนเสนเทปเปล่ียนกลับมาเปนสัญญาณทางไฟฟา        

สงตอไปยังเคร่ืองรับโทรทัศนหรือมอนิเตอรจะเกิดภาพเคล่ือนไหวปรากฏบนจอเครื่องรับไดเปนภาพไหว             

มีสีสวยสดงดงามเหมือนธรรมชาติ 

 วิจิตร  ภักดีรัตน. (2523:74-75)  ไดอธิบายความหมายของโทรทัศนวา หมายถึง สงภาพและเสียง

โดยเคร่ืองสงและเคร่ืองรับอิเล็คทรอนิคส ออกอากาศดวยกระแสคล่ืนวิทยุที่ใชไฟฟาเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

จากเคร่ืองสงไปยังเคร่ืองรับที่อยูหางไกลหรือสงและรับทางสายเคเบิลก็ได 

 จากความหมายดังกลาว  อาจสรุปไดวา วีดิทัศน หมายถึง วัสดุที่ทําการบันทึกหรือเก็บสัญญาณ

ภาพและสัญญาณเสียงไวในรูปเสนแรงแมเหล็ก  นอกจากนี้ยังหมายถึง การสงภาพและเสียงโดยเคร่ืองสง

และเคร่ืองรับอิเล็กทรอนิกส จะเกิดภาพเคล่ือนไหวปรากฏบนจอเคร่ืองรับไดเปนภาพเคล่ือนไหวที่มีสีสวยงาม

เหมือนธรรมชาติและสามารถสงสัญญาณไปยังสถานที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูดูเกิดการรับรูและ

เรียนรูไดอยางทั่วถึง 

 

 คุณคาของวีดิทัศน 
 วีดิทัศนเปนส่ือการศึกษาที่ใหประโยชนตอการเรียนการสอนมาก ผูเรียนสามารถมองเห็นภาพและ

ไดยินเสียงไปพรอมๆ  กัน ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจและเราความสนใจในการเรียนไดเปนอยางมาก  

โดยใหความรูในรูปแบบต้ังแตความรูงายๆ  ไปหาความรูที่ยากไดเปนเคร่ืองมือที่สามารถสอนไดเหมือนกับ

การสอนโดยครูเหมือนกัน (พินิต  วัณโณ. 2520:11)  ทั้งยังสามารถนําบทเรียนเกามาสอนซ้ําใหเด็กไดชมใหม

โดยไมผิดเพี้ยนทุกเวลาที่ตองการทุกบทเรียน  (มนตชัย  นินนาทนนท. 2526:70)  บทเรียนโทรทัศนสามารถ

บันทึกเทปเก็บไวในหองสมุดและนํามาใชไดเมื่อตองการบทเรียนที่บันทึกไว  สามารถนํามาใชสนองความ
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ตองการตามความแตกตางของบุคคลไดไมวาจะเปนเด็กเกงหรือไมเกงก็ตาม  นอกจากนั้นโทรทัศนยังเปน 

โสตทัศนวัสดุที่มีราคาไมแพงหางาย และเก็บรักษางาย  (สุรชัย  สิกขาบัณฑิต.2528:49) 

 สนั่น  ปทมะทิน. (2527:72-75)  ไดกลาวาถึงคุณคาของวีดิทัศนไวดังนี้ 

 1. สามารถดูภาพและฟงเสียงไดสะดวกโดยไมตองการความมืดเหมือนภาพยนตร 

 2. ชอบบทเรียนไหนก็เลนซํ้าไดตามความตองการ แตโทรทัศนที่ออกอากาศตามปกติไมสามารถทําได 

 3. เลนเมื่อไรก็ไดไมตองเวลาเหมือนโทรทัศนตราบใดที่มีไฟฟา  

 4. มีอิสระในการเลือกชมบทเรียนอ่ืนไดตามตองการเทาที่จะหาวีดิทัศนได ไมตองทนดูบทเรียน

โฆษณาอันนาเบ่ือหนาย หรือชมบทเรียนที่ไมชอบทางโทรทัศน 

 5. ชวยบานที่มีไฟฟาใชแตรับภาพและเสียงทางโทรทัศนไมชัดหรือรับไมไดเลยใหไดรับความ

บันเทิงจากวีดิทัศนแทนโทรทัศน 

 6. บันทึกภาพและเสียงจากโทรทัศนโดยตรงไดตามตองการ 

 7. บันทึกภาพและเสียงตรงจากภาพยนตรไดโดยใชเคร่ืองประกอบ 

 8. ถายบันทึกภาพและเสียงแบบถายภาพยนตรโดยใชกลองโทรทัศนบันทึกลงบนวีดิทัศนไดตาม

ความตองการ 

 

 การผลิตบทเรียนวีดิทัศนการสอน  
 ในการผลิตบทเรียนวี ดิทัศนการสอนใหมี คุณภาพนั้น   จะตองมีขนตอนในการผลิตที่ ดี                     

พินิต  วัณโณ. (2520:19-20) ไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมีการวางแผนและมีข้ันตอนการผลิตดังตอไปนี้ 

 1.   กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนใหชัด 

 2. กําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมและตอบสนองจุดมุงหมาย 

 3. วิเคราะหผูเรียนเกี่ยวกับวัย ความสามารถ ความรูพิเศษ ความสนใจพื้นฐานทางวัฒนธรรมและ

อ่ืนๆ  อันเปนประโยชนตอการผลิตบทเรียนที่เหมาะสม 

 4.  การเลือกครูตองเลือกอยางพิถีพิถัน โดยปกติจะเลือกครูที่สอนเกง แตตองระวังเพราะครูที่สอน

เกงนั้น  บางคร้ังอาจสอนไดไมดีเทาการสอนหนาหอง นอกจากนั้นบุคลิกลักษณะของครูตองเหมาะสมกับ

ธรรมชาติชองวิชาที่สอนดวย การคัดเลือกครูที่จะสอนบทเรียนทางบทเรียนวีดิทัศนการสอนจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง 

 

 ขั้นตอนการผลิตบทเรียนวีดิทัศนการสอน  
 เพื่อใหการดําเนินงานในการผลิตบทเรียนวีดิทัศนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยมีปญหานอย

จะตองดําเนินงานตามข้ันตอนดังตอไปนี้คือ 

 1. การวางแผน กําหนดจุดประสงคและกลุมเปาหมายของผูชม 
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 2. รวบรวมขอมูล จะตองรวบรวมเอกสารขอมูลหลายๆ  ดาน ซึ่งมีขอบขายกวางขวางและเจาะลึก

ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3.  คัดเลือกเอกสาร ในระดับนี้การผลิตบทเรียนจะตองเลือกเอกสารที่เกี่ยวของและตรงจุดประสงคที่ทํา 

 4.  การเขียนบท  เตรียมเนื้อหาที่จะนําไปเขียนบทถายทําเทปวีดิทัศนแตเนิ่นๆ 

 5.  เตรียมการบันทึกบทเรียนวีดิทัศน จัดทําตารางมอบหมายเจาหนาที่ทํางานและหองถายทําโทรทัศน 

  6.  งานดานศิลปกรรม เตรียมการเขียนไตเต้ิลชื่อเร่ือง การจัดฉาก 

 7.  การถายทําบทเรียนวีดิทัศน เตรียมการเกี่ยวกับกลองถายทําโทรทัศน อุปกรณแสงสวาง               

เคร่ืองบันทึกบทเรียนวีดิทัศนและเสียง  

 8.  การตัดตอลําดับภาพ เตรียมอุปกรณเคร่ืองตัดตอภาพ 

 9.  การบันทึกเสียง ดําเนินการบันทึกเสียงคําบรรยาย ดนตรีประกอบ และเสียงอ่ืนๆ 

 10.  ตรวจสอบบทเรียน เตรียมการอุปกรณเคร่ืองบันทึกบทเรียนวีดิทัศน เคร่ืองรับโทรทัศนเพื่อเปดดู

บทเรียนที่ถายทําและตัดตอเสร็จแลว เพื่อปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 

 11.  เสนอบทเรียน นําบทเรียนเทปวีดิทัศนที่เสร็จสมบูรณแลวมาเปดใหผูชมดู 

 12.  ประเมินผล ทําแบบสอบถามใหผูชมประเมินผลและวิจารณ 

 ตามที่กลาวมาโดยยอทั้ง 12 ขอนี้  เปนหลักกวางๆ  ในการวางแผนผลิตบทเรียนวีดิทัศนในทาง

ปฏิบัติจะตองศึกษารายละเอียดแตละหัวขออยางลึกซึ้ง 

 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับวีดิทัศนการศึกษา 
 อนันต  สบฤกษ. (2535) ไดทําการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน  เร่ืองศัพทสังคีตไทย

ตามหลักสูตรวิทยาครูพุทธศักราช 2530 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศนจากการ

ประเมินผลของคะแนนจากแบบทดสอบหลังการเรียน นักศึกษาทําคะแนนตํ่าสุดได  รอยละ 94 และนักศึกษา

ทําคะแนนสูงสุดรอยละ 100 จึงสรุปไดวา บทเรียนวีดิทัศน  เร่ืองศัพทสังคีตดนตรีไทยมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 ตามที่กําหนดไว 

 สุทธิรา  แกวมณี. (2536 : 56) ไดศึกษาประสิทธิภาพเทปวีดิทัศนการสอนวิชานาฎศิลป เร่ืองรําวง

มาตรฐาน ชั้นประถมปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในการเรียนวิชานาฎศิลปของนักเรียน

ที่สอนโดยใชเทปวีดีทัศนกับการสอนปกติแตกตางกันที่ระดับ .01 

 พงศพันธ  อันตะริกานนท. (2539) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบทเรียนวีดิทัศน

ดวยตนเอง สําหรับฝกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขในการเขียนบทวีดิทัศน ผลการทดลองพบวาการเรียน

โดยใชบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา เทปวีดิทัศนเปนส่ือที่ใหประโยชนไดหลาย

รูปแบบต้ังแตความรูที่งายไปจนถึงขบวนการที่ซับซอน ไมวาจะเปนการเรียนเอกัตบุคคลแบบกลุม                   

และสามารถเขาถึงคนจํานวนมากในเวลาพรอมๆ กันได นําเสนอขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวนสรางความ

เขาใจใหแกผูชมไดงายโดยใชเวลาในการศึกษาไมมาก เทปวีดิทัศนจึงเปนส่ือการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียนไดดี มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับเปนอุปกรณทางการเรียนการสอน เปนอุปกรณเสริม          

การสอนของครูในบางบทเรียน ทั้งยังชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดเปนอยางดี 

 ส่ือการสอนวีดิทัศนเปนวัสดุที่ใชควบคูไปกับโทรทัศน และนิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วไปใน             

วงการศึกษา เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมคนไดเปนจํานวนมาก ผูชมสามารถใชเวลาในการเรียนรูและทํา

ความเขาใจในเนื้อหาเร่ืองราวไดในเวลาอันรวดเร็ว นับวาเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพอีกชนิดหนึ่ง 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยตัวเอง 

แนวคิดทางการศึกษาแผนใหมเนนในเร่ืองการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

(Individualized  Differences)  ความแตกตางระหวางบุคคลนี้อาจมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุส่ิงแวดลอม          

ทางธรรมชาติวัฒนธรรมประสบการณ  ความสามารถหรือความสนใจ  สาเหตุเหลานี้ยอมทําใหผูเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรูตางกัน  ฉะนั้นจึงมีผูคิดวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามความสามารถของ

แตละรายบุคคล เรียกการเรียนการสอนแบบนี้วา  การเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคลหรือการเรียนดวยตนเอง  

(Individualized  Instruction)   

 
ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

 พัชรี  พลาวงศ. (2526:83) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววาการเรียนดวยตนเอง

หมายถึง วิธีเรียนชนิดหนึ่งที่มีโครงสรางมีระบบที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนไดการเรียนแบบ

นี้ผูเรียนอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานที่ ระยะเวลาในการเรียนแตละบทแตจะตองอยูจํากัดภายใต

โครงสรางของบทเรียนนั้นๆ  เพราะในแตละบทเรียนจะมีวิธีเรียนช้ีแนะไวในคูมือ  (Study  Guide)   

 โดยทั่วไปแลว  การเรียนดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวางเทคนิคและส่ือการสอนให

สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล   ตัวอยางของการจัดการเรียนโดยใหเ รียนดวยตนเอง                     

เชน  การเรียนการสอนแบบโปรแกรม  ชุดการเรียนการสอน  การจัดตารางเรียนแบบยืดหยุนการเรียนการสอน

แบบโมดูล  การเรียนการสอนแบบ PSI ซึ่งวิธีเรียนเหลานี้จะชวยเสริมประสิทธิภาพของการดําเนินการจัด              

การเรียนการสอนไดอยางเต็มที่  

 

 

 



 17 

จุดมุงหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
การเย  และบริกส. (Gagne ; &  Brigs.1974:185-187)  ไดกลาวถึงการเรียนดวยตนเอง 

วาเปนหนทางที่ทาํใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ (Needs)  และใหสอดคลองกบับุคลิก  

(Characteristics)  ของผูเรียนแตละคนโดยมีจุดมุงหมายสําคัญอยู  5  ประการ  คือ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทกัษะเบ้ืองตนของผูเรียน 

2. เพื่อชวยในการคนหาจุดเร่ิมตนของผูเรียนแตละคนในการจัดลําดับการเรียนตาม
จุดมุงหมาย 

3. ชวยในการจัดวัสดุและส่ือใหเหมาะสมกับการเรียน 

4. เพื่อสะดวกตอการประเมินผล  และสงเสริมความกาวหนาทางการเรียน  ของนักเรียนแตละคน 

5. เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนตามอัตราความสามารถของตน 

 
ลักษณะของการเรยีนรูดวยตนเอง 

การเรียนดวยตนเองนั้น  ประกอบดวยประสบการณในการเรียนที่ออกแบบเฉพาะสําหรับ

นักเรียนแตละคน โดยมีรากฐานจากการวิเคราะหความสนใจ และความตองการของแตละคน

ประสบการณที่กําหนดนั้นจะถูกควบคุมโดยนักเรียนเอง นกัเรียนจะจัดการควบคุมเวลาเองตามความ

สนใจและความสะดวกสบายของนักเรียน  ซึ่งในเร่ืองนี้  วัชรี  บูรณสิงห. (2533:417-418) ไดสรุป

วิธีการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคลไววา 

1.  จัดแผนการเรียนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ  และความสนใจของ 

นักเรียน  เชน  จัดชั้นเรงรัดสําหรับนักเรียนที่เรียนเกง  มตํีาราที่ใชเรียนดวยตนเอง  จดัสอนซอมเสริม 

   2.  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  เพื่อสนองความตองการของผูเรียน   

เชน  การมอบหมายงานตามระดับความสามารถ  หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 3.  ใชส่ือการสอนใหเหมาะสมตามระดับความสามารถของผูเรียน 

 4.  การประเมินผลควรกําหนดใหเหมาะสมกับรายวิชาและนักเรียนที่เกี่ยวของ 

 
ประเภทของการเรยีนรูดวยตนเอง 
การเรียนดวยตนเองแบงออกไดหลายประเภทตามทัศนะของผูจัดแบง  เชน กาเยและบริกส.          

(Gagne; &  Brigs.1974:187)  แบงประเภทการเรียนดวยตนเองออกเปน  5  ประเภท  คือ 

 1.  แผนการเรียนแบบอิสระ  (Independents Study Plan)  เปนการเรียนที่ครูกับ 

นักเรียนตกลงกันในเร่ืองของจุดมุงหมายของการเรียนแลวใหผูเรียนศึกษาคนควาใหบรรลุจุดมุงหมายดวยตนเอง 
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 2.  ศึกษาดวยการควบคุมตนเอง  (Self-directed  Study)  จะมีการตกลงใน 

จุดมุงหมายเฉพาะกําหนดเอาไว  แตวิธีการศึกษานัน้เปนเร่ืองของนักเรียน  ครูอาจแนะการอานและวัสดุ

ศึกษาไวใหแลวแตนักเรียนจะใชหรือไมใชก็ได  หากเขาผานการทดสอบก็ถือวาใชได 

 3.  โปรแกรมผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered  Programs) เปนโปรแกรม 

ที่จัดข้ึนกวางๆ  แลวเปดโอการสใหผูเรียนเลือกเรียน  โดยมีวิชาแกน  วชิาเสริม  และวิชาเลือก  

 4.  เรียนตามความเร็วของตน  (Self-pancing) เปนการเรียนที่ผูเรียนเรียนตาม 

อัตราความเร็ว  หรือความสามารถของตนเอง  มีการกําหนดจุดมุงหมายไวตลอดจนเกณฑตางๆ  เอาไวทกุคน

เหมือนกนั  ตางกนัที่เวลาทีใ่ชในการเรียน 

 5.  การเรียนการสอนที่ผูเรียนกําหนดเอง  (Student-determined  Instruction) 

 
ประโยชนของการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนดวยตนเองมีประโยชนหลายประการ  วีระ  ไทยพานิช. (2529:126)  ไดกลาวถงึ 

ประโยชนหรือลักษณะขอดีของการเรียนดวยตนเองไวดังนี ้

1.  นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของตน 

 2.  เปนการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 3.  นักเรียนมอิีสระมากกวาการสอนแบบปกติ 

 4.  เปนการจูงใจนักเรียน  และนักเรียนจะขอบรรยากาศในโรงเรียนมากข้ึน 

 5.  ครูมีเวลาทีจ่ะทาํงานกับนักเรียนเปนรายบุคคลเม่ือนักเรียนตองการ 

นอกจากนี ้ ไชยยศ  เร่ืองสุวรรณ. (2526:188)  ยังไดกลาวถงึประโยชนของการสอน 

แบบเรียนดวยตนเองไวหลายประการดังนี ้

1.  หลักสูตรหรือรายวิชาถูกจัดไวอยางมีระเบียบ 

 2.  ระบบการวัดผล  ประกอบดวย  เคร่ืองมือวัดระดับความรูที่จะเรียน 

     และผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 3.  เอ้ือประโยชนใหแกผูเรียนอยางกวางขวางตามบุคลิกภาพของผูเรียน 

 4.  กระบวนการสอนเหมาะสมกับบุคลากรในหนวยงาน 

การเรียนการสอนแบบเรียนดวยตนเองยงัเกื้อหนุนสภาพการเรียนรู  ทําใหการเรียนรูของผูเรียนแตละ

คนเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพดังนี ้

 1.  ผูเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ 

 2.  ผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลยอนกลับทนัท ี

 3.  ผูเรียนไดรับการเสริมแรงตลอดเวลาในระหวางการเรียน 

 4.  การเรียนการสอนเปนไปตามข้ันตอนอยางเหมาะสม 
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งานวจิัยที่เกีย่วของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนดวยตนเอง  ไดมีผูสนใจทําการวิจัยอยางกวางขวางโดยทําการวิจัยใน

แงมุมตางๆ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนดวยตนเองกับการเรียน

ปกติ  หรือเปรียบเทียบการเรียนดวยตนเองดวยส่ือตางๆ  กับการเรียนแบบปกติ  เชน  เปรียบเทียบการเรียน

ดวยตนเอง ที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรม หรือ บทเรียนสําเร็จรูปดวยชุดการเรียนดวยบทเรียนโมดูล

เปรียบเทียบกับการเรียนจากการสอนปกติ  รวมทั้งศึกษาตัวแปรดานอ่ืนๆ  เชน  เจตคติ  ทักษะการฟง       

การอาน  เปนตน  เชน  การวิจัยของ  เวบบ  และโฮวารด. ( Webb; &  Howard.1977:356 )  ไดศึกษาผลการ

เรียนแบบเรียนดวยตนเอง  โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนระดับเกรด  6  จาก  52  โรงเรียนทดลองกับวิชา

คณิตศาสตรและความเขาใจภาษา  ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองรวมเวลาคร่ึงปการศึกษาพบวา  การเรียนจาก

แบบเรียนดวยตนเองไดผลเปนที่นาพอใจของครูและผูปกครอง 

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบเรียนดวยตนเอง ในวิชาคณิตศาสตรโดยการ

เปรียบเทียบการเรียนแบบเรียนดวยตนเองดวยบทเรียนโปรแกรม  ชุดการเรียน  บทเรียนโมดูลไดกับการเรียน

ดวยวิธีสอนแบบปกติ  ซึ่งการวิจัยในลักษณะนี้พบวา  มีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาการเรียนจากแบบเรียน      

ดวยตนเอง  ดวยบทเรียนโปรแกรม  ดวยชุดการเรียน  ดวยบทเรียนโมดูล  ไดผลดีกวาการเรียนดวยการสอน

แบบปกติ  อาทิเชน  เสถียร  ศิริสถิตกุล. (2521:36-38)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  เร่ืองความสัมพันธและฟงกชั่นโดยใชหนวยการเรียนการสอน

กับการสอนปกติ  ผลปรากฏวานักศึกษาที่เรียนโดยใชหนวยการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักศึกษาที่

เรียนโดยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากนั้น  มานพ  ชัยดิเรก. (2519:43)  ไดทดลองเปรียบเทียบการสอน          

วิชาคณิตศาสตรเร่ือง  เซตและความสัมพันธ  แกนักศึกษาช้ันปที่  1  มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใช

บทเรียนโปรแกรมกับการสอนปกติ  ผลปรากฎวานักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวานักศึกษาที่เรียนโดยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญในปเดียวกันนี้  สุพจน  ไชยสังข. (2519:38)  ไดศึกษา

เปรียบเทียบผลการสอนคณิตศาสตร  เร่ืองความนาจะเปนแกนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงกวา  

นักศึกษาที่เรียนดวยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงให

เห็นวาการเรียนจากแบบเรียนดวยตนเอง  ดวยบทเรียนโปรแกรม  ดวยชุดการเรียนการสอน  ไดผลดีกวาการ

เรียนจากการสอนปกติ  อาทิเชน  สุภาลักษณ  พงษสุธรรม. (2523:31-35)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเมตริกซของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  โดยใชหนวยการเรียนการสอนกับ     

การสอนปกติ  ผลปราฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เร่ืองเมตริกซของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียน

การสอนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากนี้  

วิวรรธน  วณิชาอภิชาต. (2519:21-23)  ไดทดลองเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองเมตริกซและ

ดีเทอรมิแนนทเบ้ืองตนในระดับ  ม.ศ.1  โดยใชเปรียบเทียบโปรแกรมกับการสอนปกติผลปรากฏวา  
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนโปรแกรมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนอยางมี

นัยสําคัญ 

จะเห็นไดวาการเรียนการสอนดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนไดดวยตนเองตาม

ความสามารถสนองตอความตองการ  และความสนใจของผูเรียน  ซึ่งแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล 

ผูเรียนสามารถกําหนดแนวทางในการเรียนฝกใหชางสังเกต  มีความเพียรการมีปฏิสัมพันธกับส่ือการเรียน

แบบเรียนรูดวยตนเองข้ันสรางแรงจูงใจในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.  เอกสารที่เก่ียวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ความสําคัญ  ธรรมชาติ  และลักษณะเฉพาะ 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ

และความสัมพันธที่ ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงาน    และดํารงชีวิตรวมกันในสังคม

ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูประสบการณจากแหลงขอมูล

สารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณ  และสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความ

มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  

ประเพณี  ชีวทัศน โลกทัศน  และสุนทรียภาพโดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทยจึง

เปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษ  และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือใชส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และตรงตามจุดมุงหมายไมวาจะเปน  

การแสดงความคิด ความตองการ  และความรูสึก  คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสียง รูปพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑ ของภาษา และประโยคหลาย

ประโยคเรียงกันเปนขอความ นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบามีระดับของภาษา   ซึ่งตองใชให

เหมาะแกกาลเทศะและบุคคลภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน

ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใชภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปน

การอาน  การเขียน  การพูด   การฟง  และการดูส่ือตางๆ  รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา

เพื่อส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม 

 

 วิสัยทัศน 
ภาษาไทยเปน   เคร่ืองมือของคนในชาติเพื่อการส่ือสารทําความเขาใจกัน   และใชภาษาในการ

ประกอบกิจการงานทั้งสวนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เปนเคร่ืองมือการเรียนรู            

การบันทึกเร่ืองราวจากอดีตถึงปจจุบัน และเปนวัฒนธรรมของชาติ   ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนรู



 21 

เพื่อใหเกิดทักษะอยางถูกตองเหมาะสมในการส่ือสาร เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูแสวงหาความรู  และ

ประสบการณเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความช่ืนชม  ซาบซึ้ง ความภูมิใจในภาษาไทย

โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี  และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว อันเปนสวน

เสริมสรางความงดงามในชีวิตการเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษยเพราะภาษาเปนส่ือ

ของความคิดการเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรคคิดวิพากษวิจารณคิดตัดสินใจ  

แกปญหา และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใชภาษาอยางมีเหตุผล ใชในทางสรางสรรคและใช

ภาษาอยางสละสลวยงดงาม ยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิดความนาเช่ือถือ  และเช่ือภูมิดวย

ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร การอาน  และการฟง  

เปนทักษะของการรับรูเร่ืองราว  ความรูและประสบการณ สวนการพูด  การเขียนเปนทักษะของการแสดงออก

ดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพื่อการส่ือสารให

สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะหสามารถเลือกใชคําเรียบเรียงความคิด  ความรู  การใชภาษา

ไดถูกตองตามกฎเกณฑไดตรงตามความหมายถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล  ที่มีประสิทธิภาพ 

ภาษาไทยมีสวนที่เปนเนื้อหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทางภาษา ซึ่งผูใชภาษาจะตองรูและใชภาษาให

ถูกตอง นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทรองเลนของเด็กเพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย    

เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพื้นบาน เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมซ่ึงมีคุณคาการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียน  

วรรณคดี วรรณกรรม   ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี     

เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาในบทประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ   

เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในส่ิงที่บรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

  
คุณภาพของผูเรียน 

 เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม

และ คานยิม ดังนี ้

1. สามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางดี 

2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 

4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตนและสรางสรรคงานอาชีพ 

5.  ตระหนกัในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทยภูมิใจชื่นชมในวรรณคดี  และวรรณกรรมซ่ึงเปน

ภูมิปญญาของคนไทย 

6.  สามารถนาํทกัษะทางภาษามาประยุกตใชในชวีิตจริงไดอยางมปีระสิทธิภาพและถูกตองตามสถานการณและบุคคล 

7.  มีมนษุยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 

8.  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวสัิยทัศน โลกทศันที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
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 มาตรฐานการเรียนรู 
          มาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมภาษาไทย ประกอบดวย 

 สาระที่ 1  :  การอาน 

                มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและ

สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

 สาระที่ 2  :  การเขียน 

                มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเร่ืองราว

ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  

สาระที่ 3  :  การฟง การดู และการพูด 

               มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด 

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

สาระที่ 4  :  หลักการใชภาษา 

               มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา            

และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

               มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ                

และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 

สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 

              มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น

คุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

 กระบวนการเรียนรู 
 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 4  (สาระพืน้ฐาน)  ชวงชัน้ที ่2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

สาระที ่1 การอาน 

 การอานคําที่มีอักษรนํา อักษรควบ ตัวการันต การผันวรรณยุกต มาตราตัวสะกด คําพองเสียง  

คําพองรูป และอักษรยอไดถูกตอง อานไดชัดเจน จําคําไดแมนยําและเขาใจหลักการอาน นําไปสูการเขียนคํา

ถูกตอง อานเร่ืองที่กําหนดไดคลองและเร็วเขาใจความหมายของคําประโยค และขอความ อานเร่ืองที่เปนการ

บรรยาย การพรรณนา และการเปรียบเทียบ เขาใจสํานวนโวหาร  และความหมายของสํานวนโวหาร อานเร่ือง

ที่กําหนด ใชบริบททําความเขาใจถอยคําสํานวนและเนื้อเร่ือง ใชคําถาม หาคําสําคัญ ใชแผนภาพโครงเร่ือง

หรือแผนภาพความคิด พัฒนาความเขาใจการอาน อานในใจและจับใจความ หารายละเอียด แยกขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็น วิเคราะหความ  สรุปความเร่ืองที่อานและอานไดเร็ว อานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง การอาน
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ทํานองเสนาะ  การทองจําบทอาขยานทั้งรอยแกวและรอยกรอง การอานอยางถูกสุขลักษณะ มารยาทการอาน  

และการมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ 2  การเขียน 

            การเขียนสะกดคํา การเขียนคําบอก การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

การเลือกใชคําเขียนประโยคและเร่ืองราวเพื่อส่ือสารไดตรงตามความหมาย การเขียนจดหมายลาครูและจด

หมายถึงบิดามารดา  การเขียนเรียงความ ยอความ การเขียนเร่ืองราวที่สัมพันธกับชีวิตจริงและเร่ืองราวจาก

จินตนาการการเขียนเขียนบันทึกประจําวัน บันทึกขอมูลหรือความรูจากการอาน เขียนรายงานและเขียนกรอก

บทเรียน การใชตัวเลขไทยในการเขียน มารยาทการเขียน การใชแหลงอางอิง และนิสัยรักการเขียน 

 สาระที่ 3  การฟง การดูและการพูด 

             การเลือกฟงและเลือกดูส่ิงที่เปนความรูและความบันเทิง จับใจความ วิเคราะหแยกขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็นการสรุปเร่ือง การเขาใจจุดประสงคของผูพูดและเร่ืองที่ฟงและดูดวยการใชน้ําเสียงและกิริยาทาทาง

ในการพูด การพูดแสดงความรูและความคิด การพูดรายงาน การอภิปราย การพูดซักถาม มารยาทการฟง 

การดูและการพูด 

 สาระที่ 4 หลักการใชภาษา 

             การอานและเขียนสะกดคําทั้งคําในกลุมการเรียนรูภาษาไทยและกลุมวิชาอ่ืน คําในส่ือมวลชน ชนิด

และหนาที่ของคําในการเขียนประโยค ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย คําราชาศัพททั้งคํานาม

ราชาศัพท  คําสรรพนามราชาศัพท คํากริยาราชาศัพทและคําสุภาพ การใชทักษะทางภาษาเปนเคร่ืองมือการ

เรียนรูและการแสวงหาความรู การใชพจนานุกรม ลักษณะคําไทยและคําภาษาตางประเทศ การแตงคําคลองจอง 

กาพยประเภทตางๆ   และกลอนส่ี การใชทักษะแสดงภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารในการคนควาและการ

ดํารงชีวิต การใชภาษาพูดและภาษาเขียน การใชภาษาของกลุมบุคคลในชุมชน 

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 

             อานนิทาน ตํานาน เร่ืองส้ัน สารคดี บทความ บทรอยกรอง บทละคร ใชหลักการพิจารณาคุณคา         

ของหนังสือ  เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  

การวัดและประเมินผล 

ชวงช้ันที่ 2  ผลการเรียนรูที่คาดหวังวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 1.  อานคําที่มีมาตราตัวสะกด คําพองเสียง คําพองรูป และอักษรยอไดถูกตอง อานไดชัดเจน จาํคําได   

แมนยําและเขาใจหลักการอาน นําไปสูการเขียนคําถูกตอง 

 2. อานเร่ืองที่กําหนดไดคลองและเร็วเขาใจความหมายของคําประโยค  และขอความอานเร่ืองที่เปน

การบรรยาย การพรรณนา และการเปรียบเทียบ เขาใจสํานวนโวหารและ ความหมายของสํานวนโวหาร 



 24 

 3.  อานเร่ืองที่กําหนด ใชบริบททําความเขาใจถอยคํา สํานวน และเนื้อเร่ือง ใชคําถามหาคําสําคัญใช

แผนภาพโครงเร่ือง หรือแผนภาพความคิด พัฒนาความเขาใจการอาน 

 4.  อานในใจและจับใจความ หารายละเอียด แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะหความ สรุปความ

เร่ืองที่อาน และอานไดเร็ว 

 5.  อานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองไดคลอง ถูกตองตามลักษณะคําประพันธ ออกเสียงชัดเจน

และอานทํานองเสนาะไดตามลักษณะของคําประพันธ 

 6.  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดไดถูกตองสวยงาม  และคัดไดเร็ว

ถูกตองตามหลักการเขียนอักษรไทย 

 7.  เขียนจดหมายลาครู จดหมายถึงบิดามารดาไดถูกตองตามรูปแบบการเขียนจดหมายใชภาษาที่

สุภาพ และเขียนไดตามจุดประสงคของการเขียน 

 8.  เขียนเรียงความ ยอความ การเขียนเรื่องราวที่สัมพันธกับชีวิตจริง และเร่ืองราวจากจินตนาการ

โดยใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 

 9.  ใชทักษะการเขียนเขียนบันทึกประจําวัน บันทึกขอมูลหรือความรูจากการอาน เขียนรายงานและ

เขียนกรอกบทเรียนตางๆ ไดถูกตองตรงตามจุดประสงค   ใชตัวเลขไทยในการเขียนบันทึกและเขียนรายงาน 

 10.  เลือกฟงและเลือกดูส่ิงที่เปนความรูและความบันเทิง จับใจความ วิเคราะหแยกขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็น สรุปเร่ืองที่ฟงและดูดวยการเลาเร่ือง อภิปราย หรือเขียนยอเร่ือง เขียนเลาเร่ืองไดถูกตอง 

 11.  อานและเขียนสะกดคําทั้งคําในกลุมการเรียนรูภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งคําในส่ือมวลชนได

ถูกตองและแมนยํา 

 12. ใชคําและกลุมคําตามชนิดและหนาทีใ่นการเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักการเขียนประโยค 

 13.  ใชคําที่มคีวามหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ในการสื่อสารไดตรงตามจุดประสงค 

 14.  อานนิทาน เร่ืองส้ัน สารคดี บทความ บทรอยกรอง และบทละคร และพิจารณาคุณคาของเร่ือง        

ที่อานแสดงความคิดเห็นดวยการอภิปราย รายงาน หรือเขียนแสดงความคิดเห็น 

15.  อานคําที่มีอักษรนํา อักษรควบ คําที่มีตัวการันต เคร่ืองหมายวรรคตอน  และการผันวรรณยุกต

ไดถูกตอง อานไดชัดเจน จําคําไดแมนยําและเขาใจหลักการอาน นําไปสูการเขียนคําถูกตอง 

16. ทองจําบทอาขยานไดทั้งรอยแกวและรอยกรองที่ไพเราะมีความงดงาม และมีคุณคา 

ทางความคิดอธิบายขอความที่ทองจําและนําคุณคาไปใชอางอิงได 

 17.  อานหนังสือจากมุมหนังสือ หองสมุด และแหลงเรียนรู เลือกอานหนังสือหรือสารสนเทศทั้งส่ือ

ส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสไดตรงตามจุดประสงค อานตรวจสอบความรูอานเพื่อคนควาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 18. เขียนสะกดคําไดถูกตอง วางสระและวรรณยุกตถูกที่ตามหลักการเขียนคําไทย   และเขียนคําบอกถูกตอง 

 19.  เลือกใชคําเขียนประโยค เร่ืองราวตางๆ เพื่อส่ือสารไดตรงตามความหมาย   

 20.  พดูแสดงความรู ความคิด พูดรายงาน อภิปราย พูดซักถามไดเหมาะแกเร่ือง  และจุดประสงค 
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 21.  มีมารยาทการฟงและการดู ไมพูดคุยกันระหวางฟงในหองเรียนและที่ประชุม ฟงอยางมีสมาธิ 

ต้ังใจฟง จดบันทึกความรูขณะฟง 

 22.  ใชคําราชาศัพทไดถูกตองทั้งคํานามราชาศัพท  สรรพนามราชาศัพท  คํากริยาราชาศัพทที่ใชทั้ง 

พระมหากษัตริย   และพระราชวงศ และใชคําสุภาพทั้งการพูดและการเขียน 

 23.  ใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารในการคนควาพัฒนาความรูและการดํารงชีวิตดวย

การนําไปใชส่ือสารกับผูอ่ืนอยางถูกตอง 

 24.  ใชพจนานุกรมพัฒนาการอานคําและเขียนคําไดถูกตอง รวมทั้งหาความหมายของคํา ที่มาของคํา 

 25.  อธิบายลักษณะคําไทยและคําภาษาตางประเทศไดถูกตอง 

 26.  แตงคําประพันธงายๆ ประเภทกาพย กลอนส่ี คําคลองจองไดถูกตองตามลักษณะคําประพันธ

และใชภาษาที่งดงาม 

27. เขาใจการใชภาษาของกลุมบุคคลตางๆ ในชุมชนดวยการอธิบายความหมายของถอยคํา และใช

ภาษาของกลุมบุคคลตางๆ ไดถูกตอง 

 28.  นําขอคิดและคุณคาจากเร่ืองที่อานไปใชในชีวิตจริงดวยการอธิบาย หรือปฏิบัติตนตามขอคิดเห็นจากการอาน 

 

วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย 
ความหมายของการอาน 

 การอาน  คือ การรับรูความหมายจากขอความหรือถอยคําที่ตีพิมพอยูในส่ิงพิมพหรือจารึกไวเปนลาย

ลักษณอักษรใหปรากฏหรือปรากฏในรูปสัญลักษณตางๆ ที่สามารถแปลความหมายหรือตีความหมายได 

 รุซ  ทูซ. (Tooz. 1957:9-10) ใหความหมายของการอานไวโดยสรุปวา การอานมีความหมายใน

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. การเขาสูแหลงสําหรับการมีชีวิตอยูและการเรียนรูที่สมบูรณ 
2. การกอใหเกิดความจรรโลงใจและจิตใจที่ดี 

3. การอานเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในดานศิลปะเกี่ยวกับภาษาศาสตรซึ่งมี  4  ประการ คือ 

การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

 4.   การอานเปนการชวยสงเสริมตัวเอง ชวยใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ 

5. การอานเปนการสงเสริมอารมณของแตละคนใหสัมพันธกับผูอ่ืนในโลก เปนการปรับปรุงตัวเองให

เขากับผูอ่ืนได 

 จึงกลาวไดวา การอาน  คือ การับรูความหมายและสรางความเขาใจจากตัวอักษรหรือสัญญาลักษณ

อ่ืนๆ  ที่จะทําใหผูอานมีความรู ความเขาใจที่ดีข้ึนรับรูกระบวนการตางๆ  ในอันที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาใน

ตัวผูอานข้ึนทําใหเปนคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ รูเทาทันคนในสังคมอันจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน 
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 องคประกอบของการอาน 
 การอานเปนกระบวนการที่ผูอานจะตองเก็บสาระ เก็บใจความ เก็บความคิด เก็บทัศนคติ ตลอดจน

มุมมองตางๆ  เพื่อจะไดทําใหเกิดความรู ความเขาใจและเปนกระบวนการตอเนื่องซึ่งจะนําไปสูการเรียนรู 

องคประกอบของการอานมีดวยกัน 5 ประการ คือ 

1. ผูอาน 

2. สาร 
3. ความหมาย 

4. การเลือกความหมาย 

5. การนําไปใช 
 ในกระบวนการอานทั้ง 5 ประการนั้น ผูอานตองมีความเขาใจอยางครบถวนในเร่ืองการทําความ

เขาใจกับตัวอักษร ความคิด ขอเท็จจริง ความคิดสรางสรรคตลอดจนสารที่แทรกมากับเนื้อหา และโดยเฉพาะ

การจะนําความรูออกไปใชประโยชนนั้นจําเปนตองมีความเขาใจเร่ืองของประเภทของหนังสือ ความรูเร่ืองการอาน

และการใชภาษาซ่ึงเปนอุปกรณสําคัญในการส่ือสาร ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยลําดับ 

 การแปลความ ไดแก ความเขาใจเร่ืองราวเดิมและสามารถแปลความหมายเปนเร่ืองใหม ภาษาใหม 

แตคงเจตนาเดิม สรุปคือการอานใหรูจริง ถูกตอง 

การขยายความ คือ การอานจนรู เขาใจ สามารถนําไปใชไดพื้นฐานการอาน 

 การอานที่จะนําไปสูการใชประโยชนจากการอานไดนั้น ผูอานจําเปนตองมีพื้นฐานสําคัญ ดังนี้ 

1. ความรูทางภาษา ทั้งเร่ืองการใชถอยคําและสํานวนภาษา 

2. ความรูเร่ืองหนังสือ ความสําคัญของหนังสือและสวนประกอบของหนังสือ 

3. การรูจักเลือกหนังสืออานใหเหมาะสมกับวัย และรูวิธีอานหนังสือ 

4. รูจักแหลงที่จะหาหนังสืออานได 
 

 ลักษณะของนักอานที่ดี 
 ผูที่จะเปนนักอานที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. มีสมาธิ 

2. มีสมรรถภาพในการอาน 

3. อานหนังสือเร็ว 

4. มีพื้นฐานความรูทางภาษาดี 

5. มีนิสัยรักการอานและชอบบันทึก 

6. มีความจําดี 

7. มีความรูเร่ืองการใชหองสมุด 
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8. ชอบสนทนากับผูมีความรู 
9. หมั่นทบทวนติดตาม เร่ืองที่อานสม่ําเสมอ 

10. มีวิจารณญาณในการอาน 

11. อานทน 

12. อานเปน 

 
 ประเภทของหนังสือ 
 การแบงประเภทหนังสือนั้นผูรูหลายทานมีวิธีจําแนกประเภทแตกตางกันซ่ึงอาจจะแบงออกเปนหลาย

ประเภทแลวแตวาจะใชเกณฑอะไรในการแบง เชน แบงตามรูปแบบหรือลักษณะคําประพันธที่ใชก็จะแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ รอยแกวและรอยกรอง บางทีอาจแบงตามเนื้อหาวามีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองอะไร เชน 

เร่ืองประวัติศาสตร ลึกลับ สยองขวัญ เร่ืองวิทยาศาสตร เร่ืองชวนขัน ฯลฯ  ซึ่งก็อาจจะแบงไดเปนหลาย

ประเภท ผูรูบางทานก็แบงออกตามวาระการตีพิมพบาง ตามแนวคิดของเร่ืองบาง ตามจุดมุงหมายการแตง

บาง แตโดยท่ัวไปแลวเปนที่รูกันโดยทั่วไปวาการแบงประเภทหนังสือนิยมแบงตามสาระของเร่ือง คือ บันเทิง

คดีและสารคดี บันเทิงคดี คือ เร่ืองที่เขียนข้ึนเพื่อความสนุกสนานและสารคดีคือเร่ืองที่มุงใหสาระและ

ขอเท็จจริง 

สมพร  มันตะสูตร แพงพิพัฒน เสนอเกณฑการแบงประเภทหนังสือไว 6 วิธี คือ 

1. แบงประเภทตามลักษณะและขนาดรูปเลม 

2. แบงประเภทตามแนวเนื้อหา 

3. แบงประเภทตามลักษณะคําประพันธ 
4. แบงประเภทตามวาระการตีพิมพ 
5. แบงประเภทตามสภาพผูผลิต 

6. แบงประเภทตามวิธีหาขอมูลของผูแตง 
 จึงไมอาจสรุปประเภทของหนังสือไดแนนอนวามีกี่ประเภท การจะแบงหนังสือมีกี่ประเภท จึงข้ึนอยู

กับวาจะแบงโดยยึดแนวหรือหลักเกณฑใด 

 
 แหลงที่มาของการอานออกเสียง 
 การอานยังคงเปนส่ือที่มีความหมายและความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันสําคัญยิ่งอยาง

หนึ่ง เพราะการอานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามทางสติปญญา และมีสวน

ผลักดันใหสังคมเจริญกาวหนาไปไดเร็วข้ึนที่เปนเชนนี้เพราะวาการอานทําใหคนฉลาดรูจักคิดและมีโลกทัศน

กวาง ยิ่งปจจุบันมีความรูใหมๆ เกิดข้ึนมากมายในอันที่จะชวยให การดํารงชีวิตของมนุษยสะดวกสบายมี

ความปลอดภัยและมีความสุข ความรูเหลานั้นจะไดรับการถายทอด โดยบันทึกไวเปนหนังสือใหคนไดอาน
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ศึกษาคนควาและนําไปปฏิบัติ คนในสังคมที่พัฒนาแลวจะสามารถใชการอานใหเปนประโยชนไดมากแตการ

ที่จะอานไดมากหรือนอย  และนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไมนั้น ปจจัยสําคัญจะข้ึนอยูกับสภาพทางการ

ศึกษา อาชีพ โอกาสตลอดจนเพศและวัยของแตละบุคคลเปนสําคัญ การอานนั้นถือไดวาเปนส่ิงสําคัญมาก 

และเปนกิจกรรมที่จําเปนตองทําอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เพราะความสามารถในการอานไดดีหรือไมดี อานไดเร็ว

หรือชายอมมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิตอการเปนนักอานที่มีคุณภาพ  สมพร   มนัตะ

สูตร เพงพิพัฒน กลาวถึงความมุงหมายของการอานวามี 4 ประการ คือ 

  1.  การอานเพื่อความรู  อาจแบงวัตถุประสงคยอยออกเปน 5 ประเด็น คือ 

        ก.   เพื่อหาคําตอบในส่ิงที่ตองการ ไดแก การอานคําแนะนํา การอานเพื่อตอบปญญาที่ยังของใจอยู 

                 ข.  การอานเพื่อศึกษาหาความรูตางๆ ทั้งโดยละเอียดและโดยยอ 

      ค.  การอานเพื่อรับรูขาวสาร ขอเท็จจริง 

      ง.   การอานเพื่อศึกษาคนควาเปนพิเศษ เพื่อนําไปใชประโยชนเร่ืองหนึ่งหรือเพื่อเขียนตําราวิชาการ 

        จ.   อานเพื่อรวบรวมขอมูลเอามาทาํรายงานทําวิจัย เผยแพรในหมูนกัเรียน ผูสนใจทัว่ไปอันเปนประโยชนแกสวนรวม 

 2. การอานเพื่อความบันเทิง   เปนการอานหนังสือเพื่อการพักผอน ผอนคลายอารมณ 

หลังงานประจํา ไดแก การอานหนังสือประเภทเร่ืองส้ัน นิทาน นิยาย นวนิยาย บทละครทั้งระดับที่เปน

วรรณกรรมหรือวรรณคดี โดยมีจุดมุงหมายในการอานเพื่อความเริงรมยเปนสําคัญ 

 3. การอานเพื่อความคิดแปลกใหม  ในกระบวนการอานที่สําคัญนั้นก็เปนองคประกอบ

สําคัญอยางหนึ่ง แตความคิดยิ่งสําคัญกวา โดยเฉพาะความคิดแปลกใหมซึ่งจะเปนชนวนใหเกิดความคิด

สรางสรรคในตัวผูอานดวย เชน การอานผลการทดลอง การคนควาวิจัย  และการเสนอความคิดใหมในหนงัสือ

ตางๆ  ซึ่งอาจหาไดทั้งหนังสือ สารคดีและบันเทิงคดี 

 4. การอานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ   เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการอานเปนพัฒนา

ความรูความคิดและทัศนคติไดดียิ่ง  ผูรักการอานจึงเปนคนทันสมัย นาคบ สามารถที่จะเขารวมวงสนทนาได

กับทุกคน ทุกชั้นเพราะรับรูขาวสารที่จะแลกเปลี่ยนดวยกันไดและการอานมากรูมาก ยอมทําใหบุคคลเปนที่

ยอมรับของสังคม เนื้อหาขาวสารบางประเภทในหนังสือจะทําใหผูอานนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดเปน

อยางดีการอานจึงสามารถชวยพัฒนาบุคลิกภาพไดเปนอยางดี 

 
 หลักสําคัญของการอานออกเสียงท่ีถูกตอง 
 ไมวาจะเปนการอานออกเสียงรอยแกวหรือรอยกรองเปนทวงทํานองธรรมดาหรือการอานทํานอง

เสนาะ คุณภาพของการอานก็ข้ึนอยูกับหลักการสําคัญ ดังนี้ 

 1.  อัตราความเร็วในการออกเสียง ควรมีจังหวะ ลีลา ความเร็วพอเหมาะ 

 2.  ความดังของเสียงตองเหมาะสมกับจํานวนผูฟง 

 3.  ออกเสียงชัดเจนทั้งอักขรวิธีตามหลักภาษาและลีลาจังหวะ การออกเสียงควบคลํ้า 



 29 

 4.  มีระดับเสียงสูง ตํ่า ตามจังหวะและน้ําหนักของคํา 

 5.  มีการเนนเสียงแตกตางกันตามน้ําหนักของใจความและสาระของเร่ือง 

 6.  ใชน้ําเสียงเหมาะกับสถานการณ บุคคล  สถานที่ 

 7.  แบงวรรคตอนการอานใหเหมาะสม 

 8.  ทอดเสียงและเอ้ือนเสียงใหเหมาะสมกับลักษณคําประพันธและทํานอง 

 9.  ไมตอเติม ตัดตอนขอความ หรือตูตัวพยัญชนะตามใจชอบ 

 10.   ออกเสียงตามสําเนียงมาตรฐานไมเพี้ยนไปตามภาษาถ่ิน 

 11.  ขณะอานตองใชไหวพริบจับใจความ คิดตามและรูสึกคลอยตามเนื้อเร่ืองปะติดปะตอเร่ืองราวใหครบถวน 

 12.    มีสมาธิในการอานมั่นคง 

 13.    ไมยกหนังสือบังหนาตัวเองขณะอาน 

 2.  การอานในใจ  การอานในใจนั้นมีจุดประสงคสําคัญ คือ เพื่อใหจับใจความหรือบางคร้ังอาจเรียกวา การอาน

เอาเร่ือง เพราะหากอานไมรูเร่ืองการอานก็ไมมีผล การอานจับใจความ คือ  การรูวิธีจับใจความสําคัญของเร่ือง

ที่อาน ซึ่งหากมีการฝกฝนสม่ําเสมอการจับใจความก็จะคลองแคลวอันเปนผลใหมีทักษะในการอานเพิ่มข้ึน 

นอกจากการอานคลองแคลวแลว ยังสามารถอานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งจะมีผลในการพัฒนาการอานโดยตรง 

 สมพร  มันตะสูตร  แพงพิพัฒน  กลาวถึงประสิทธิภาพของการอานในใจวาข้ึนอยูกบัลําดับข้ันของการ

อานซ่ึงตองดําเนินการเปนลําดับดังนี้ 

 ข้ันที่ 1  เลือกอานหนังสือที่สอดคลองกับความสนใจของตนเองทั้งหนังสือพิมพรายวัน เร่ืองส้ัน           

นวนิยายหรือกวีนิพนธตางๆ 

 ข้ันที่ 2  ใชชวงเวลาในการอานคร้ังละประมาณ 5-7 นาที ในตอนเร่ิมแรกแลวคอยเพิ่ม  เร่ืองเพิ่มเวลา

ใหยาวข้ึน 

 ข้ันที่ 3  ใชเวลาในการอานนานข้ึน ควบคุมสมาธิใหมั่นคง อดทนตอส่ิงรบกวนรอบดาน  ควรมุงอาน

ใหจบตอนมากกวานับจํานวนหนาเพราะขอความอาจไมจบ 

 ข้ันที่ 4  ทําความเขาใจกับเนื้อหาความหมายและเก็บสาระสําคัญของเร่ือง เพื่อสรุปวาสาระสําคัญ

ของเร่ืองคืออยางไร นาเช่ือถือมากนอยเพียงใด และจะสามารถนําความรูที่ไดจากการอานนั้นไปใชประโยชน

ในทางใดบาง 

 การอานในใจนี้มุงที่ความรวดเร็วและถูกตองเปนสําคัญเพราะอานไดเร็ว การออกเสียง ผูอานไมตอง

กังวลกับการเปลงเสียงและเม่ืออานแลวยังเขาใจไมชัดก็หวนกลับไปอานซํ้าได 

 องคประกอบสําคัญที่จะทําใหการอานในใจมีคุณภาพ คือ 

 1.  สมาธิแนวแน 

 2.  ส่ิงแวดลอมไมเปนอุปสรรค เชน คนแวดลอม แสงสวาง เสียงรบกวน 

 3.  ขนาดรูปเลมเหมาะมือ นาอาน 
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 จุดมุงหมายสําคัญของการอานในใจ  นอกจากจะเพื่อความรวดเร็วแลวยังตองใหมีประสิทธิภาพใน

การเก็บสาระและความคิด นั่นคือ  ผูอานสามารถเขาใจสารที่ผูเขียนสงมาใหเปนอยางดี ความเขาใจ “สาร” 

ยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการจับใจความในเร่ืองราวที่อานเปนสําคัญ 

 
การอานจับใจความ 

 ประสิทธิภาพของการอานที่สําคัญ  คือ ผูอานสามารถจับใจความสําคัญของเร่ืองซึ่งโดยทั่วไปการ

อานจับใจความนั้น จะมีอยู 2 ลักษณะ คือ การจับใจความเปนผลของเร่ือง  และการจับใจความสําคัญ

ของเ ร่ือง  มีวิธีการอานทั้ งสองลักษณะ  คือ  
   
 การอานเพื่อจับใจความสวนรวม 
 ใจความสวนรวมของเร่ืองนั้นปรากฏอยูในเร่ืองที่ผาน 3 ลักษณะ คือ  

  ก.  ปรากฏอยูเมื่ออานผลรวมของเร่ืองทั้งหมด 

   ข.  ปรากฏอยูในบางตอนของเร่ือง 

   ค.  ปรากฏอยูในบางบรรทัด 

 การอานเพื่อจับใจความสวนรวมหรือผลรวมของเร่ืองนั้นสามารถทําไดเปนลําดับ 

  1.  อานหนังสือแลวสํารวจดูหัวขอตาง ๆ แตละบท พยายามเรียงลําดับขอความตามความสําคัญของ

เร่ืองแลวจัดเร่ืองใหเปนหมวดหมู  พิจารณาความสัมพันธของแตละขอความเพื่อเชื่อมโยงกันตลอดเร่ือง 

  2.  สังเกตขอความ  ถอยคําวลีหรือประโยคที่มีการพิมพเนนเปนพิเศษเพื่อสังเกตความสําคัญของเร่ือง 

  3.  บันทึกยอเร่ืองในแตละตอนคราวๆ 

 
การอานเพื่อจับใจความสําคัญ 

 ใจความสําคัญของเร่ือง คือ  ขอความที่มีสาระคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาหรือในเร่ืองนั้นไวทั้งหมด 

ขอความอ่ืนๆ  เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทากับขอความเร่ืองหนึ่งหรือตอนหนึ่งอาจมีใจความสําคัญ

หนึ่งแตมีใจความรองอีกหลายใจความแตใจความสําคัญที่สุดจะมีเพียงหนึ่งเดียว สําหรับคําวาใจความสําคัญ

นี้ผูรูไดเรียกกันในหลายลักษณะ บางทานเรียกวาขอคิดสําคัญของเร่ือง บางทานเรียกวา แกนของเร่ือง บาง

ทานเรียกวาความคิดหลักของเร่ือง  ซึ่งไมวาจะเรียกอยางไรก็ตามขอคิดสําคัญของเร่ืองก็คือ ส่ิงที่เปนสาระที่

สําคัญที่สุดของเร่ือง ในเร่ืองที่มีขนาดยาวมีความซับซอนอาจจะมีความคิดรองหรือความคิดแทรกอยูดวย 

 ลักษณะของความคิด  ที่ปรากฏในบทอานตางๆ หรือในวรรณกรรมนั้น  สมพร  มันตะสูตร  กลาววา

เราจะสามารถเก็บความคิดและเขาใจความคิดไดจากการอานใน 3 ลักษณะ ตอไปนี้ 

 1.  ความคิดที่เกิดจากผลรวมของเร่ืองทั้งหมด  นั่นคือเมื่ออานตลอดเร่ืองแลวจะมองเห็นสารัตถ

สําคัญของเร่ือง... 
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 2.  ความคิดที่ปรากฏอยูเพียงบางตอน  นั้นหมายถึงวา  เมื่ออานเนื้อเร่ืองเพียงตอนใดตอนหนึ่งก็จะ

พบสารัตถะของเรื่องหรือจะพบความคิดสําคัญบางตอน  อาจมองเห็นเจตนาบางอยางของผูเขียนไดบาง แม

จะไมใชความคิดทั้งหมดก็ตาม 

 3.  ความคิดที่ปรากฏอยูเพียงบางวรรคหรือบางประโยค  ลักษณะนี้หมายถึงผูอานจะรูสึกสะกิดใจถึง

ความคิดสําคัญไดจากขอความเพียงบางประโยค 

การศึกษาความคิดจึงจะตองศึกษาจากลักษณะของความคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมจากประเด็น

สําคัญทั้ง 3 ประการดังกลาว 

 สวนวิธีจับหรือสรุปใจความสําคัญหรือขอคิดสําคัญของเร่ืองนี้  เถกิง  พันธุเถกิงอมรเสนอไวพอสรุปไดดังนี้ 

  1.  อาน  อานขอความใหเขาใจ  พยายามจับใจความสําคัญของแตละยอหนา 

  2.  คิด  คิดเปนคําถามวาอะไรเปนจุดสําคัญของเร่ืองหรือใจความสําคัญของเร่ือง 

  3.  เขียน  รางขอความที่อานสรุปไวเปนตอนๆ  

  4.  ขัดเกลาและเรียบเรียงขอความใหเปนภาษาที่ดีโดยใชภาษาเปนของตนเอง 

 
 ตัวอยางการจับใจความสําคัญ 
 พวกเราทุกวันนี้เอาหูไปนาเอาตาไปไรหรืออยางไรที่วาบานเมืองมีชื่อมีแป นั่นใชไมไดแลว  หรือ 

ยกตัวอยางงายๆ เชน การปลอยใหชาวประมงจับปลาในฤดูวางไขเขารูกันทั่วโลกแลววา  มีแตผลรายเพราะ

เปนเหตุใหปลาสูญพันธุในเวลาอันรวดเร็ว กฎหมายของไทยก็มี  แตไมเคยมีใครเหลียวแลกฎหมายขอนั้นฉีก

ทิ้งเสียดีไหม  ตอไปนี้ใครทําไดทําไป  มือใครยาวสาวไดสาวเอา  บานเมืองไมใชของใครคนเดียวผลการ

วเิคราะหและจับใจความสําคัญ 

 1.  เนื้อเร่ืองกลาวถงึการละเมิดกฎหมายวาดวยการจับปลา  จะทําใหสูญพันธุโดยไมมีใครเอาใจใส 

 2.  เทคนิคการเขียนผูเขียนใชวิธีการเขียนแบบขัดแยงยั่วยุใหผูอานทําลายกฎเกณฑที่ดีของสังคมแต

เจตนาที่แทจริงตองการใหชวยกันปกปกรักษาไว 

 3.  ความรูที่ปรากฏมี 2 ประเด็น  คือ 

      3.1  การจับปลาในฤดูวางไขทําใหปลาสูญพันธุเร็ว 

  3.2  บานเมืองมีกฎหมายหามจับปลาในฤดูวางไข 

 4.  ความคิดที่ปรากฏ มี 2 ประเด็น  คือ 

 4.1  กฎหมายมีแตไมมีใครทําตาม 

 4.2  มีกฎหมายแตไมศักด์ิสิทธิ์  ไมเกิดผลดีก็ยอมเทากับไมมีกฎหมาย 

 5.  ความรูสึกหรือหางเสียงของผูแตง  แยกได 3 ประเด็น  คือ 

 5.1  ผูแตงแสดงความไมพอใจตอสภาพการณที่เกิดข้ึน 
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 5.2  ผูแตงแสดงความรูสึกประชดประชันเปนทํานองวาปลอยใหทําตามกฎหมายประมงกันเสีย

ใหพอใจ  ใครอยากทําอะไรก็ทําไป (แตความจริงไมประสงคเชนนั้น) 

 5.3  ผูแตงตองการทาทาย  เรงเรา  ใหผูอานซ่ึงอาจจะมีทั้งผูละเมิดกฎหมาย และเปนผูปฏิบัติ

ตามกฎหมายใหรูสึกวา ผูรักษากฎหมายก็ดี  ประชาชนทําไมวางเฉย ไมรูรอนรูหนาว  ไมชวยกันรักษาสมบัติ

ของสวนรวมกันบางเลย 

 การจับใจความสําคัญของเร่ืองที่อานนี้จะทําไดดีเมื่อผูอานหมั่นฝกฝนการอานอยางสม่ําเสมอและมี

แนวทางการฝกฝนที่ดีและผูอานสามารถพัฒนาสมรรถภาพการอานไดดวยตนเอง อันจะนําไปสูการเปนผูอานที่

เกงในที่สุด ผูรูทางการอาน แนะแนวทางบันไดเกาข้ันสําหรับการอานใหเกงไวดังนี้ 

 บันไดข้ันที่ 1  มีสมองไวคิดขณะที่อานผูอานจะตองคิดไปดวย อยาอานอยางใจลอยเพราะความคิด

เปนปจจัยเบ้ืองตนของการเขาใจ หากไมเขาใจก็จะไมมีความรู ความคิด จากส่ิงที่อานจะเปนการเสียเวลา

เปลา หลังจากคิดแลวควรต้ังคําถามและลองตอบดูจะชวยใหอานไดความชัดเจนข้ึน  ถาพบปญหายากก็อาจ

ถามผูรูเพื่อหาคําตอบมาใชประโยชนตอไป 

 บันไดข้ันที่ 2  ทําจิตใจแจมใส การอานจะไดผลดี ผูอานตองมีจิตใจแจมใส ควรทําจิตใจใหแจมใส

เสียกอน อาจจะทําไดดวยการสรางบรรยากาศรอบๆ ไมอานในขณะฟงวิทยุ ดูโทรทัศนไมอานบนเตียงนอน  

ไมอานในขณะที่งวงจัด 

 บันไดข้ันที่ 3  สนใจอานหนังสือคือ สนใจอานหนังสือทุกประเภท ไมควรอานเฉพาะประเภทใดประเภทหน่ึง 

 บันไดข้ันที่ 4  อยาถือ “ดิค” เปนคัมภีร “ดิค” ในที่นี้คือ  ดิคชันนารี หรือพจนานุกรม ปทานุกรม อักขรานุกรม ฯลฯ 

 บันไดข้ันที่ 5  อยาอานจ้ีเปนคําๆ การอานโดยใชมือชี้หรือจับสายตาเปนคําๆ เปนบรรทัดๆ จะทําให

อานชา จงอานหนังสือเปนหนวยขอความรูจักการกวาดสายตาทีละหนวยขอความ พยายามอานรวดเดียวให

จบตอนหรือจบเร่ือง ในขณะเดียวกันอยารีบมองขามคําเล็กๆ เมื่อรูสึกวาขอความนั้นยังไมครบถวนเพราะจะ

ทําใหตีความหมายผิดไปคนละทาง 

 บันไดข้ันที่  6  ฝกการจําความยอๆ  จํา  “ความยอๆ  “ หมายความวาจําขอความที่ ส้ันที่ สุด                       

แตครอบคลุมเนื้อหาสาระมากที่สุด วิธีฝกความจํานี้ทําไดหลายแบบ เชน ทําเคร่ืองหมายที่ขอความสําคัญ                  

ทําบันทึกสรุปแนวคิดหลักของแตละยอหนา ทําบันทึกเปนแผนภูมิแสดงความสัมพันธของเร่ืองราวตางๆ  

 บันไดข้ันที่ 7  รูจักขอความชวยเหลือ ผูอานจะตองพยายามชวยตัวเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได         

แตหากติดขัดสงสัยไมสามารถหาคําตอบดวยตัวเองได ก็ควรถามหรือขอความชวยเหลือจากผูรูและข้ัน

สุดทายใหคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวของเปนการเสริมความรูใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

 บันไดข้ันที่ 8  อานไมเบ่ือทุกวิชาเมื่อไดฝกการอานมากเพียงพอประกอบกับสภาพรางกาย จิตใจและ

อารมณพรอมที่จะอาน จะเกิดพลังในการอาน ซึ่งเปนพลังอันยิ่งใหญ การอานจะเปนไปดวยดีไมงวง ไมทอ  

ไมเบ่ือ ไมเหงา ไมสับสน ไมมีปมดอย เพราะผูอานมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองตอไป โดยไมหยุดยั้ง 
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 บันไดข้ันที่ 9  ชีวิตมีคาและประสบความสําเร็จ ถาผูอาน “อานเกง”  จะรูสึกวาในโลกนี้ยังมีความรูอีก

มากมายเหลือที่จะตักตวงใหหมด ดังนั้นจงฝกตนเองใหขยันอาน รักการอาน และอานทุกอยางที่ขวางหนา  
 ประเภทของการอาน 
 การอานมี 2 ประเภท คือ การอานออกเสียงและการอานในใจ 

 1. การอานออกเสียง คือ การอานออกเสียงที่ผูอานตองเปลงเสียงออกมาใหไดยินเปนถอยคําหรือเปน

ขอความหรือเปนเร่ืองราวตางๆ  ใหชัดถอยชัดคํา เปนการอานใหตัวเองหรือผูอ่ืนฟง โดยการสื่อสารความคิด

ความรูตางๆ ตามที่ผูอานเขียนไวอยางครบถวน การอานออกเสียงที่ดีจะตองมีศิลปะการอาน เพื่อความ

ถูกตองและความไพเราะ ทั้งการอานปกติและการอานเปนทํานองซ่ึงเรียกวาทํานองเสนาะ หากผูอานเขาใจ

วิธีการเปลงเสียงก็จะทําใหไดทั้งอรรถและรสของการอานเปนอยางมาก ขอควรปฏิบัติในการอานออกเสียงก็

คือ พึงระวังในเร่ืองตอไปนี้ 

 1)  อานออกเสียงใหถูกตองชัดเจนตามอักขรวิธีและการออกเสียง 

 2)  อานดวยน้ําเสียงแจมใส นาฟงไมดังหรือคอยเกินไป 

 3)  อานใหถูกวรรคตอน มีลีลา จังหวะ 

 4)  เปลงเสียงใหสอดคลองกับเนื้อหาและอารมณ 

 วิธีฝกปฏิบัติในการอานออกเสียง ควรปฏิบัติดังนี้ 

 1.    การอานออกเสียงปกติ การอานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรองตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ   ดังตอไปนี้ 

 2.  ความถูกตอง หมายถึง การอานถูกตองตามอักขรวิธีของภาษาไทยและอานถูกตองตามความนิยม 

โดยอาศัยหลักการอานจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เปนแนวทาง เชน 

 ประวัติศาสตร อานวา  ประหวัด-ติ-สาด, ประ-หวัด-สาด 

 กรรมาธิการ  อานวา  กํา-มา-ทิ-กาน 

 โฆษณา  อานวา  โคด-สะ-นา 

 กรณี   อานวา  กะ-ระ-นี, กอ-ระ-นี 

3.  ความชัดเจน  หมายถึง การออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต  ใหถูกตองตามหลักการอาน และ

ออกเสียงตัว ร ล ตลอดจนตัวควบกลํ้าไดชัดเจนถูกตอง 

 ตัวอยาง  คําที่ใช  ร  ล  เปนพยัญชนะตน 

 รดน้ํา  รถยนต  รสชาติ  รวดเร็ว  รวบรัด  รวงโรย 

 ราชการ  ราชภัฏ  ราชมงคล  ราชสมบัติ  ราชสีมา  รายงาน 

 บทเรียน  รวยรับ  รายจาย  รายทาง  รําคาญ  ริเร่ิม  ริอาน  เรงรัด 

 รัดกุม  รัตนา  รุกราน  รุกขชาติ 

 ลดหยอน  ลดหล่ัน  ลดราคา  ลวดลาย  ลวดหนาม  ลวงเลย  ลวงลํ้า  ลําเลิศ  เลิศลอย 

 ลอยลอง  ลองเรือง  ลาดเลา   ลินิน  ลิขิต  ลุกลาม  ลุกล้ีลุกลน  ลอดชอง  ลําเค็ญ 
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 แบบฝกหัด 
 แบบฝกหัดการอานของเสียง  ร, ล 

  รา  ริ รี รีบ 

  รับ  รน รัก รูป 

  ราง  เรือ เร่ีย รวย 

  รุง  เร่ือย ราบ เรียบ 

  ลง  ลด ลน ลบ 

  ลน  ลม ลม ลอ 

  ลอ  ลวง ลวง ลวง 

  ลอง  ลอด ลอน ลอน 

  ลอบ ลอม ลอม ลอง 

 
 ฝกออกเสียงและสังเกตคํา 
  ผันแปร  คําแปล 

  ระร่ืน  ล่ืน 

  ประกอบ  ปลากรอบ 

  ลาก  รากไม 

  รอบ  ลอบ 

  ลืมเลือน  เรือนรับรอง 

  รางกาย  กลับกลาย 

  เชลย  ชะรอย 

  รวนเร  โลเล 

  เกล็ดปลา  เกร็ดเร่ืองราว 

  เรา   เลา 

  ปราบปราม  ปลาบปล้ืม 

  เรียงราย  ลวดลาย 

  ปกครอง  คลอง 
 
อานรอยกรอง  ร, ล  
 อยากรวดเร็ว  ใชรถยนต  ไวขนของ 

 อยากรูเร่ือง  ตองทดลอง  ลองเรือเลน 
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 อยารวบรัด  จะรวงโรย  โหยใหเปน 

 ริเร่ิมเรน   ราชการ   รุกรานกัน 

 ทุกบทเรียน  อาหารดี   มีรสจัด 

 ราชภัฏ   เปล่ียนช่ือมา  พาสุขสันต 

 เปนอุดม  ศึกษา   สถาบัน 

 ราชมงคล  มิอาจกั้น  ทุกบทเรียน 

 รางหลักฐาน  รัดกุม   คุมเรงรัด 

 ราชสมบัติ  จัดหา   มาผสาน 

 ทั้งเรงรีบ  ตัดรายรับ  กลับรําคาญ 

 เริงสําราญ  อยากรู   ดูลาดเลา 

 วางรากฐาน  เลิศลอย   ไมลดหล่ัน 

 รายรับนั้น  ทวมรายจาย  หมายพึ่งเขา 

 ใชลวดลาย  ลดราคา   อยางยอมเยา 

 ลวงลํ้าเขา  ธุรกิจ   จนผิดทาง 

 พระปฐมฯ  รายงาน   ผานราชภัฏ 

 ใหลองเรือ  “รัตนา”   อยาหมองหมาง 

 ชมธรรมชาติ  งดงาม   ตามรายทาง 

 ลวดหนามขวาง  ริอาน   ตัดขาดกระจุย 

 ลิขิตตาม  ลํ้าเลิศ   เกิดริเร่ิม 

 รายรับเพิ่ม  เส้ือสวย   รวยฉลุย 

 ลดราคา   ลดหยอน  ผอนคําคุย 

 ผาหลุดลุย  ลุกล้ีลุกลน  คนโลเล 

        สุรียมาศ  บุญฤทธ์ิรุงโรจน 

 
คําที่มีพยัญชนะตนเปนคําควบกล้ํา 
กระจก     กระจาย     กลางแปลง     กลางคัน     กลาดเกล่ือน     เกล่ือนกลน     ขวกัไขว     ขวนขวาย    

ควางควา     ขลุกขลัก     ขรุขระ     ขวางคลอง     คร่ันคราม     ครึกโครม     คลองแคลว     แคลวคลาด

คลาดเคล่ือน     ครวญครํ่า     ใครครวญ     ครืนคราง     เคร่ืองครัว     ปรองดอง     ปลาแดก     แปลกปลอ

พรอมเพรียง     พร่ันพรึง     พลาดพล้ัง     พลิกแพลง     เพลิดเพลิน     ตรวจตรา 
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แบบฝกการอานคําควบกล้ํา 
 (ออกเสียงสระอะคําหนากอน แลวตอไปใหออกเสียงคํานั้นเร็วๆ เชน อานออกเสียงเปน  กะ-ระ, กรด 

ออกเสียงเปน กะ-หรด) 

 กรง กรด กรน กรม กรอบ กรอม กรอย กร้ิว กรวม เกรียม กราว กรณฑ

 กลํ้า กลน กลวย กลอง กลวง กลม กล้ัว กลาว กลาด กล้ัน กลอง เกลียว

 กลด กลบ กลืน เกลา กลาก กลุม เกล่ือน เกล้ือน ขวา ขวาก ขวาง ขวัญ

 ขวาน ขวาง แขวน แขวง ไขว ไขวเขว ขวั้น คลอง คลอง คลาย คลอ คลา

 ควับ ควัก ควัน ควา ควาน ตรม ตรอม ตรัง โตรด ตรึง ตรวจ ปราย

 ปรอย ปรบ ปรับ ปลด ปลอก ปลวก ปลิด ผละ ผลัด ผลัด ผลับ พริก

 พลิก พรา พลา พริง พลึง พราด พลาด พรอม พลอ พรอง พลอง พลาย 

 
 

แบบฝกอานบทรอยกรองท่ีมีพยัญชนะตนเปนคําควบคล้ํา 
 กระจกแตกแหลกกระจายกลางสายฝน 

เศษเกล่ือนกลนหลนหายไมแอบแฝง 

หยุดกลางคัน ขลุกขลักอยูกลางแปลง 

ใกลใกลแขวงขวักไขวอยูในที 

 เสียงครึกโครมคร่ันครามขามหัวอก 

ขวนขวายยกระจําไกลใครจะหนี 

แตใครครวญ ขลุกขลักตระหนักดี 

ปรองดองชีพพรอมเพรียงอยาเล่ียงเลย 

 คงแคลวคลอง แคลวคลาดเพราะญาติมิตร 

ชวยสะกิดจึงคลาดเคลื่อนพาเล่ือนเอย 

ชวยพลิกแพลงไมพลาดพล้ังเหมือนอยางเคย 

เพลิดเพลินใจเหลือจะเอยไมพร่ันพรึง 

 ซ้ือเคร่ืองครัวทําปลาแดกอยาแปลกจิต 

ไมแปลกปลอมเลยสักนิดพอคิดถึง 

ทางขรุขระรถกระดกตกตะลึง 

ควางควางจึงตรวจตราลองหาดู 
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ตัวอยางบทรอยกรองท่ีมีคําควบกล้ํา 
 ถวิลถึงเรือนไทยริมไรกวาง  ชดชอยวางระหวางไมใกลเชิงเขา 

รมมะคาคูแผชวยแรเงา    ชอกระเชาสีดาระยาบาน 

 ลาดเนินรอบบริเวณเปนทางน้ํา ใสเย็นฉํ่าช่ืนใจร่ีไหลผาน 

เซาะเชิงกรวดออมเกาะเลาะแกงธาร   แลวกซานกระเซ็นเปนควันฟอง 

 เรืองเงาน้ําพร้ิมพรายบนใบแกว กระเพื่อมแพรวเพียงระบํารํ่าฉลอง 

โคงตะวันสะพานรุงรุงละออง   ผีเส้ือทองแมลงทับบินวับไว 

 ลมประเลงร้ิวรายจากชายปา ไกวชิงชาเถาวัลยกระช้ันไหว 

เพลงไผซอออออดพรอดพิไล   ฝนดอกไมพรูพรางลงกลางดิน 

       วังวารินทร : เนาวรัตน  พงษไพบูลย 

 นอกจากนีย้ังตองฝกการอานออกเสียงปกติที่มีจุดมุงหมายใหผูอ่ืนฟง โดยการอานใหเปนไปตาม

กฎเกณฑของการอานตามหลักในการออกเสียงซึ่งมหีลายลักษณะและลวนมีหลักการอานแตกตางกนั เชน  

การอานคําพองรูป  การอานอักษรนํา  การอานอักษรควบ  การอานคําสมาส 

การอานตามความนิยม 

 การอานทํานองเสนาะ คือ การอานเปนทํานองใหมีเสียงสูงๆ  ตํ่าๆ  มีลีลาจังหวัด มีการเอ้ือนเสียงเปน

ทํานองแตกตางกันตามลักษณะคําประพันธ บทที่จะนํามาอานทํานองเสนาะนั้น ตองเปนบทรอยกรองซ่ึงมีทั้ง 

โคลง ฉันท กาพย กลอนราย อันมีทวงทํานองและลีลาการอานที่มีความไพเราะแตกตางกัน ผูอานจึง

จําเปนตองมีความรูเร่ืองฉันทลักษณของคําประพันแตละชนิดดวย จึงจะทําใหการอานมีความไพเราะย่ิงข้ึน 

และความไพเราะนั้น นอกจากจะข้ึนอยูกับน้ําเสียงของผูอานแลว ยังข้ึนอยูกับการฝกฝนอยางสม่ําเสมออีกดวย 

 การอานทํานองเสนาะนั้นจะคัดเลือกบทอานจากรอยกรองประเภทตางๆ  ซึ่งมีหลักการอานใหไพเราะ

ตามที่ วัฒนา  คัชมาตย  เสนอหลักการอานรอยกรองใหไพเราะดังนี้ 

 1.  ตองรูจักลักษณะบังคับของคําประพันธที่จะอาน 

 2.  มีทวงทํานองถูกตองตามแบบแผนที่นิยมตามลักษณะของบทประพันธชนิดนั้นๆ 

 3.  สําเนียงอานดี  เสียงไมเพี้ยน 

 4.  คําที่รับสัมผัสกันตองเนนเสียงใหชัดกวาปกติถาเปนสัมผัสนอกตองทอดเสียงใหมีจังหวะยาวกวาธรรมดา 

 5.  อานใหเอ้ือสัมผัสในเพื่อความไพเราะ 

 6.  ตองรักษาบรรยากาศของเนื้อเร่ืองเอาไว เชน ตอนวาเหวเดียวดาย ตอนออกเสียงใหสอดคลองกับ

ลักษณะคําประพันธและสงสัมผัสดวย 

 การอานทํานองเสนาะเปนการอานใหไดอารมณและความรูสึกเปนสําคัญ จึงมีกลวิธีการอานใหเกิด

ความไพเราะเปนพิเศษหลายประการ 
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 สุรชัย  เครือประดับ  เสนอแนะกลวิธีการอานทํานองเสนาะ 15 ประการ สรุปดังนี้  

 1.  การอานแบบมีลูกเก็บ คือการอานรวมคําใหกระชับรัดกุมในที่นี้ควรรวมลวงเกินจังหวะที่ควรจะเปน เชน 

  สยามรัฐพัฒนาแผนพน นครา  นี้แล 

 หนึ่งเขตนเรศรา-   ฉะนี้ 

 กับหนึ่งเทพมหา   นคร  เรานอ 

 สิทธิชัยนี้    เชิดอางปางสอง 

 

 หากผูอานอานเปนก็จะตองอานรวมคําที่ ขีดเสนใต  ดังนี้  

 ก. พัฒน  อาน “พัด”  เพื่อใหไดเสียงทั้งวรรค เพียง 5 พยางค และนําคําสยามเพียงหนึ่ง

พยางคโดยอานออกเสียงสระเสียงส้ัน ในกรณีนี้เพียงคร่ึงเสียง 

 ข. นคร  ตองอานวา  “นัก-คระ”  เพื่อใหไดเสียงคําตายในที่เอกตรงคําที่สอดคลองของวรรคที่สองบาทที่สาม 

 2.  การเนนสัมผัส  คือการเนนคํารับสัมผัสใหเห็นความสําคัญของถอยคํานั้นใหชัดเจน เชน 

  เจารางนอยนอนนิ่งบนเตียงตํ่า คมขํางามแฉลมแจมใส 

 ค้ิวคางบางงอนออนละไม  รอยไรเรียบรับระดับดี 

 ในตอนอานตองเนนคําวา “ขํา” กับ “ละไม” และ “ไร” ใหเดนกวาเสียงในคําอ่ืน แตไมจงใจ

เนน จนขาดความออนโยน 

 3.  การเอ้ือสัมผัส  อาจแบงเปน 2 กรณี คือ 

      ก.  สัมผัสอักษร  เชนคําวา “คิดถึงบาทบพิตรอดิศร” ตองอานวา อะ-ดิ-สอน เพื่อใหรับสัมผัสกับคําวา “บพิตร” 

     ข.  กรณีที่มียัติภังค ตองอานรวบเสียง อยาทิ้งชวงนานเกินไป แมวาจะอยูคนละวรรคก็ตาม เชน 

“คร้ันแลดูสุรียก็แดงดัง-หนึ่งน้ําคร่ังครํ่าฟานภาลัย” ตองรีบอานรวบเสียงใหเปน “ดังหนึ่ง” ไมทิ้งชวงจนฉีกคํา 

 4.  คํากลํ้า ร ล ตองออกเสียงใหชัดเจน แตอยาชัดเจนจนกลายเปนเกร็งหรือสับเสียง ล เปน ร ล เปน  ร  เชน 

 “ทรงกลดหมดเมฆบริสุทธิ์ “  ถาลับเสียง  ล  เปน  ร จะกลายเปนน้ํากรด 

 “พรํ่าพลอดกอดจูบมิใครนอน”  ถาออกเสียงเปน  ร กลํ้าในคําวา พลอดกลายเปน พรอด จะ

หมายถึง การถายทุกข ความหมายจะเสียไป 

 5.  รักษาเสียงใหตรงเสียง มักพบมากในโคลงส่ีสุภาพ แยกออกเปน 2 กรณี คือ 

  ก.  เสียงจัตวาและเสียงสามัญ  คือ เสียงที่ปรากฏทายบทที่หนึ่งวรรคหลังของโคลงส่ีสุภาพ เชน 

   สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง  ยามสาย 

 สายเปนเสียงจัตวา  ตองอานเปนเสียงกอง 

   พระเอยอาบน้ําอุน  เอาเย็น 

 เย็นเปนเสียงสามัญ  ตองอานเสียงเรียบปกติ  ตรงตามเสียงสามัญ 

   เพียงคําแคลนหม่ินเยย พญายักษ 
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 ยักษเปนเสียงตรี ตองอานออกเสียงสูงเปดเทากับระดับเสียงตรี 

 การรักษาเสียงนี้อาจมีขอยกเวนใหอานแผกเสียงไปบางในการอานทํานองเสนาะ เพราะตอง

รักษาทวงทํานองการอานใหถูกตองตามลักษณะการอานคําประพันธแตละชนิด โดยเฉพาะรอยกรองประเภท

รายยาว ไมนิยมอานเสียงสูงทายวรรค ก็อาจละเวนได 

 6.  การเอ้ือนเสียง  คือ การออกเสียงเปลาไมปรากฏถอยคําในชวงตอนที่เหมาะสม เปนการเนื่องเสียง

กันระหวางคําตอคําที่ตองการความเล่ือนไหล เชน 

   ลวงลุประมาณ  กาลอนุกรม 

 หนึ่ง ณ นิยม   ทานทวิชงค 

 เมื่อจะประสิทธิ์   วิทยยงค 

 เชิญวรองค   เอกกุมาร 

       สามัคคีเภทคําฉันท : ชิต  บูรทัต 

 ในการอานควรอานแทรกเสียงเอ้ือนส้ันๆ ทายวรรคของบาทที่สองและที่ส่ีใหทอดเสียง เนื่องกันไป ใน

การอานรอยกรองเปนทํานองเสนาะอ่ืนๆ ก็ตองอาศัยการเอ้ือนเสียงเพื่อสัมผัส รอยคํา ในแตละชวง แตละ

วรรค แตละบทใหเชื่อมชิดไมขาดเสียง 

 7.  การกระแทกเสียง  คือ การลงเสียงในแตละคําใหหนักเปนพิเศษ สวนมากมักใชกับการบรรยาย

ความโกรธ  ความเขมแข็ง  หรือความศักด์ิสิทธิ์  เชน 

  ก.  ความศักด์ิสิทธิ์ 

   ไหวคุณองคพระสุดตอนวรรณญาณ 

 ยอดศาสตราจารย   มุนี 

  ข.  ความโกรธ 

   เอออุเหมนะมึงชิชั่งกระไร 

  ทุทาสสถุลนี้ไฉน   ก็มาเปน 

8.  การคร่ันเสียง  คือการทําเสียงใหสะดุดสะเทือน เพื่อใหมีรสและไดอารมณ เชน 

   ยามยอดตรตลอดระยะระยับ วะวะวับสลับพรรณ 

คร่ันเสียงตรงคําวา  สาม  เพื่อใหเห็นภาพส่ิงที่กําลังกลาวถึงนั้นมีมากกวาหนึ่ง 

   พระจึงเผยวิสูตร  รูดมานทอง 

คร่ันเสียงตรงคําวา  เผย  หรือ รูด เพื่อใหเห็นลักษณะส่ิงที่คอยๆ เปดออกและส่ิงที่คอนขางถูกรวบเขารวมกัน

เปนกลุม 
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 9.  การครวญเสียง  คือ การสอดแทรกเสียงเอื้อนหรือสําเนียงครวญครํ่ารวมใชไดในกรณีที่ตองการ

ออนวอนหรือโศกเศรา เชน 

   อุรารานราวแยก  ยลสยบ 

  เอนพระองคลงทบ   ทาวด้ิน 

  เหนือคอคชซอนซบ  สังเวช 

  วายชีวาตมสุดส้ิน   สูฟาเสวยสวรรค 

  ลิลิตตะเลยพาย : กรมสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 10.  การหลบเสียง  ปกติเสียงมีขอบเขตจํากัด ทั้งเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงส้ัน เสียงยาวสุดเขตเสียงตอง

รีบหักทํานองพลิกกลับเขามาในเขตเสียงของตน ทดลองอานคําฉันทนี้โดยไมหลบเสียงดู จะรูวาไมรอด 

จะตองมีการหลบเสียงลงตํ่าบางในบางตอน เชน  

ทูลสารสารไพรมากมี   เนื่องในพนาลี แลสมสระกอสบสถาน 

พังพลายเพียวโคตรคชสาร  แมเนียมเทียมธาร แลเล็มระบัดใบหนา 

แสมสารสูงใหญเสมอผา  สลางสองงา  แลลองคีรีเพริดพัง 

ปางนั้นพระสมุทรคร่ันฟง  สํารพเนจรรัง มาทูลแลทาวช่ืนชม 

        สมุทรโฆษคําฉันท : พระมหาราช 

 11.   การทอดเสียง  คือ  การผอนจังหวะใหชาลงมักใชกับการอานบทรอยกรองเมื่อใกลจะจบความ 

 12. การถอนจังหวะ  คือ การแปรเปล่ียนจังหวะจากชาเปนเร็ว หรือจากเร็วเปนชาเพื่อใหเขากับ

อารมณของบทรอยกรอง  เชน 

    เมื่อนั้น    อินทรชิตสิทธิศักด์ิยักษา 

   ไดยินบอกออกความอัปรา  โกรธลืมเนตรเห็นเสนี 

   ลุกข้ึนกระทึบบาทหวาดไหว  เหมไออสูรยักษี 

   มาพูดใหเปนลางกลางพิธี  ชีวิตมึงถึงจะบรรลัย 

   นี่หากคิดนิดเดียววารับส่ัง  จะหยุดยั้งยกโทษโปรดให 

   วาพลางทางทรงศรชัย   คลาไคลออกจากโรงพิธี 

                   รามเกียรต์ิ : รัชกาลที่ 2 

 การอานตองอานอัตราเร็วกระช้ัน จนถึงวรรคที่วา “จะหยุดยั้งยกโทษโปรดให” แลวถอนจังหวะให           

ชาเนิบ เพื่อบรรยายทวงทาอันสงางามของอินทรชิต 

 13.  การลักจังหวะคือ การลงจังวะในที่ที่ไมตรงจังหวะ มีเจตนาเพื่อใหเกิดความไพเราะหรือเราอารมณ เชน 

    พวกเราชาวไทยลวนใจเด็ด กลาเหมือนเพชรไมยอมใครงายงาย 

   ถึงจะมีไพรีมามากมาย   ก็ตอสูจนตายไมอินัง 

ถาลักจังหวะ จังหวะทายจะตกหลังคําสุดทายของทุกวรรค 
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 14.  การกระทบจังหวะ   เปนวิธีการที่สัมพันธกับการลักจังหวะ  กลาวคือ  เมื่อเปล่ียนการลงจังหวะแลว ก็ใชวิธีทบ 

โดยการฝากจังหวะ หนาบาง  หลังบาง  ครบตามอัตราจังหวะที่มีอยูในบทรอยกรองนั้น  ๆ

 15.  การสรางวิญญาณและการสอดใสอารมณ  นับเปนวิธีการที่ลึกซ่ึงสําหรับบทรอยกรอง ทําใหบทรอยกรองมีชีวิต

จิตใจเพิ่มข้ึน ในการสรางวิญญาณและการสอดใสอารมณนี้ตองอาศัยปจจัยสําคัญ คือ 

 ก.  เขาใจวิญญาณของคําแตละคําเพื่อจะไดคร่ันเสียง หรือครวญเสียงใหถูกจังหวะ 

 ข.   มีน้ําเสียงหนัก-เบา ดัง-คอย  พอเหมาะกับเนือ้หา  เพราะมีสวนในการสรางวิญญาณเปนอยางมาก 

 ค. แสดงสีหนาใหสอดคลองกับอารมณของเร่ือง 
 

 งานวิจัยในประเทศ 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  อรพินทร  ชูชม  และสุภาพร  ลอยต. (2529:39–66) ไดทําการศึกษาการ

สงเสริมในครอบครัวกับนิสัยรักการอานของนักเรียนวัยรุน   ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง ”การควบคุม

อิทธิพลส่ือมวลชนของครอบครัว กับจิตลักษณะที่สําคัญของเยาวชนไทย“ โดยศึกษาจาก นักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน  จากโรงเรียนของรัฐบาลในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในรัศมี 

80 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ จํานวน 1600 คน การวิจัย       ในคร้ังนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาวา  การสงเสริม

และการควบคุมการรับส่ือของผูปกครองทั้งในอดีตและปจจุบันจะเกี่ยวของกับนิสัยการอานส่ิงตีพิมพของ

นักเรียนวัยรุนมากนอยเพียงใด  จากการศึกษาคร้ังนี้  พบวานักเรียนวัยรุนอานส่ิงตีพิมพมากข้ึนกวากอน สวน

การสงเสริมของผูปกครองกับการอานของเด็ก  ในการวิจัยคร้ังนี้พบวา  การสงเสริมในอดีตและการควบคุม

เด็กเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปจจุบันของผูปกครองเกี่ยวกับนิสัยการอานของเด็ก  โดยเฉพาะความชอบอานที่มี

เนื้อหาที่มีประโยชนของเด็ก  ถาผูปกครองสงเสริมใหเด็กใชส่ิงตีพิมพ เมื่ออายุยังนอยในปริมาณมากเทาใด   

เมื่อเติมโตข้ึนเด็กจะอานสงตีพิมพมากข้ึนและชอบอานเนื้อหาที่มีประโยชนมากผลเชนนี้พบอยางเดนชัด     

ในกลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนที่มีฐานะสูงนิสัยการใชส่ือของบุคคลมีความตอเนื่องต้ังแตเด็กจนเปน

วัยรุนหรือผูใหญ ครอบครัวสามารถสงเสริมการอานของเด็กไดทั้งทางออม และใหเด็กมีนิสัยการอานที่ดีได 

 วิทยา  วิมลถนอม. (2530 : 94-103)   ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทและทัศนคติของ

ผูปกครองในการสงเสริมการอานกับนิสัยรักการอานของนักเรียนช้ันอนุบาล  ผลการศึกษาพบวา  บทบาทใน

การสงเสริมการอานของผูปกครองนักเรียนอนุบาลมีความสัมพันธกับนิสัยรักการอานของนักเรียนอยาง               

มีนัยสําคัญ  สวนทัศนคติในการสงเสริมการอานของผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลมีความสัมพันธอยางไม          

มีนัยสําคัญกับนิสัยรักการอาน 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 เคลล่ี. (Kelly . 1960) ศึกษาเกี่ยวกับการสอนทางโทรทัศนในอเมริกา ในป ค.ศ.1959-1960  เพื่อ

ตองการทราบวา  การสอนทางโทรทัศนจะใหผลดีแกนักเรียนหรือไม  โดยทดสองกับนักเรียน  7  หองเรียน  มี

นักเรียนหองเรียนละประมาณ  39 -135 คน  ในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาแลวทดสอบดวย
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แบบทดสอบมาตรฐาน  ปรากฏวาทุกวิชาที่สอนทางโทรทัศนไดผลดีเชนเดียวกับการเรียนในหองเรียนขนาดใหญ

กับการเรียนธรรมดาทั่วๆ ไป  แตมีอยูสองหองเรียนที่การทดสอบคร้ังที่สองไดคะแนนตํ่ากวาการทดสอบคร้ังแรก  

 คารเนอร. (Camer. 1962:118)  ไดประเมินการสอนอานทางโทรทัศนระบบวงจรปดโดยทดลองกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  และ  6  โรงเรียนคอรทแลนด (Cortland  Public  School)นักเรียนเหลานี้ได

เรียนวิธีอานจากโทรทัศนทุกวัน  เพื่อฝกฝนทักษะในการอานและใหเขาใจคําศัพท 

 ชวาดซวอลเดอร. (Schwarzwalder. 1961:1 - 29)  ไดสํารวจวาการใชโทรทัศนประกอบการสอนจะ

เพิ่มพูนความรูแกนักเรียนไดหรือไม  เขาไดศึกษากลวิธีตางๆ  ไปไดมากและทัศนวัสดุที่ครูโทรทัศนใช

ประกอบการสอนชวยใหนักเรียนไดรับความรูมากกวา  นักเรียนที่เรียนในช้ันเรียนธรรมดา 

 มหาวิทยาลัยเปอรดู. (Purdue  University. 1976:146 - 150)  ไดทําการวิจัยเพื่อพิจารณาดูเจตคติ

ของนิสิตที่มีตอการสอนโดยใชโทรทัศนวงจรปด  ในเชิงวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และวิชาปกครอง  โดย

สอนกลุมตัวอยางที่เปนนิสิตในช้ันตางๆ  จํานวน  21 – 51 คน  ผลการวิจัยโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร         

ซึ่งสอนวิชาแบคทีเรียทั่วไป  พบวา  ผูเรียนวิชานี้รูสึกวาพวกเขาเรียนรูไดมากวิชานาสนใจ  โทรทัศนชวยใหเหน็

ไดใกลชิดยิ่งข้ึน คือ  มีคุณคามากในการสาธิต  ชวยใหเรียนดวยความต้ังใจไดงายข้ึน 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน การอานออกเสียงภาษาไทยผูเรียนตองไดรับการฝกอยู

สม่ําเสมอจึงมีงานวิจัยในการสรางแบบฝกในลักษณะตางๆ เพื่อพัฒนาการอานออกเสียงเจตคติที่ดีตอการ

อานมีความสัมพันธทางบวกกับการอานออกเสียง  ดังนั้นบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชา

ภาษาไทย  ที่ผูวิจัยไดคนควาและพัฒนาข้ึนมีการสรางแรงจูงใจในการอานใหผูเรียนฝกไดตามตองการจนเกิด

ทักษะสามารถอานออกเสียงไดถูกตองและจะสามารถพัฒนา การเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development  ) เพื่อหาคุณภาพ

ของบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                

สําหรับนักเรียน ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน 

 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  กลุมผูเช่ียวชาญ  ซึ่งประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา  และ

ผูเช่ียวชาญทางดานส่ือ  รวมทั้งหมด 11 คน  และกลุมผูใชซึ่งเปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ) 

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง   สุมมาจากจํานวน  5 หอง                 

มีนักเรียนรวม  242  คน 
 1.2.  กลุมตัวอยางประชากร 
 กลุมตัวอยางจําแนกเปนสองกลุมดังนี้ 

  กลุมตัวอยางแรก  เปนผู เช่ียวชาญ  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                              

จํานวนทั้งหมด  11  คน   โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 รอบ 

รอบที่  1  ผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา  จํานวน  3  คน  และผูเช่ียวชาญดานส่ือจํานวน  3  คน 

รอบที่ 2  ผูเช่ียวชาญดานส่ือจํานวน  5  คน 

 กลุมตัวอยางที่สอง  เปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4)  ภาคเรียนที ่ 2       

ปการศึกษา  2550  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง  จํานวน 1 หอง  รวมทัง้ส้ิน  61  คน  โดยการสุมอยางงาย 
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 
  1.  บทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง  วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย 

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน 
 2.2  เนื้อหาในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในวิจัย  ไดแก  วิชาภาษาไทย   เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย ประกอบดวยหลักสูตรของ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง   เนื้อหาหนวยการเรียนข้ันการฟงเพื่อแยกความแตกตาง

ของเสียงแบงออกเปน  3 หนวยการเรียนรู  ดังนี้ 

หนวยการเรียนท่ี  1  อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง   

1.1 ปอดและหลอดลม 

1.2 ผังการทํางานของปอด 

1.3 กลองเสียง 

1.4 เสนเสียง 

1.5 บริเวณเหนือเสนเสียง 

1.6 บริเวณตางๆ ของอวัยวะในชองปาก 

1.7 รูปตัดของล้ินลักษณะตาง ๆ  

หนวยการเรียนท่ี  2  หลักการอานออกเสียง   

2.1  หลักการอานออกเสียง  ร  ล 

2.2  หลักการอานออกเสียง  ควบกลํ้า    ร  ล  ว 

2.3  หลักการอานออกเสียง  ฉ  ช 

2.4  หลักการอานออกเสียง  ซ  ศ  ษ  ส 

2.5  หลักการอานออกเสียง   ฝ  ฟ 

หนวยการเรียนที่  3   การอานออกเสียงรอยแกว   
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3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางบทเรียนวีดิทัศน 
 การสรางและพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เรื่อง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย           

มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1.  ศึกษาหลักสูตร  เนื้อหาวิชา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียน  ชวงชัน้ที ่ 2  

( ชั้นประถมศึกษาปที่  4 )  เร่ือง  วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวังของการเรียนรู  และความคิดรวบยอดของเนื้อหา 

 2.  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของเนื้อหาเปนขอๆ  จากเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู

เพื่อสะดวกในการวัดผลประเมินผล   

 3.  แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการเรียนรู  ตามลําดับ  ใหตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ที่กําหนดไว  เมื่อกําหนดขอบขายเนื้อหาแลวนําไปขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา เพื่อ

ปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม 

 4.  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน 

 5.  วางโครงรางของเร่ืองในการนําเสนอเนื้อหาทั้ง  3  หนวยการเรียนรู 

 6.  นําเนื้อหาที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาเขียนเปนบทของบทเรียนวีดิทัศนการสอน 

 7.  นําบทของบทเรียนวีดิทัศนการสอนสงใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพื่อนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแกไข 

 8.  ดําเนินการผลิตบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง  วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย ตามบท  

 9. นําบทเรียนวีดิทัศนการสอนที่สรางเสร็จสงใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพือ่หา

ขอบกพรองแลวทําการปรับปรุงแกไข  กอนนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษาประเมินคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน 

 10.  นําบทเรียนวีดิทัศนที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลว  นํามาบันทึกลงในแผนดีวี

ดีจากนั้นจึงนําไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง     
 

 3.2  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.  ศึกษาหลักสูตร  คําอธิบายกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2            

(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4)  โดยศึกษาลักษณะของเนื้อหา  ความคิดรวบยอดของเนื้อหา  และผลการ

เรียนรูที่คาดหวังจากหนังสือแบบเรียนคูมือครู 

 2.  ศึกษาเนื้อหาวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงช้ันที ่ 2                  

(ชั้นประถมศึกษาปที ่4)  เร่ือง  วิธกีารออกเสียงวชิาภาษาไทย 

 3.  ศึกษาหลักการสรางขอสอบและการเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากตํารา  

และเอกสารตางๆ  ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    
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 4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบปรนัยจํานวน  4  ตัวเลือก  ทั้ง  3  หนวย

การเรียนรู  ตอนละ  20  ขอมีคําตอบถูกตองเพียงขอเดียว   โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรูที่

คาดหวังตามที่กําหนดไว  จํานวนทั้งส้ิน  60  ขอ 

 5.  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตองตามคุณลักษณะ

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จะวัด 

 6.  นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใช  (Try-Out) กับนักเรียน

ชวงช้ันที่  2  ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 )  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง  ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ไดผานการ

เรียนวิชานี้มาแลว  จํานวน  100  คน 

 7.  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ  

( ลวน  สายยศ;และ  อังคณา  สายยศ.2538:191-195 )  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย

(p)ระหวาง  .20-.80  คาอํานาจจําแนก(r)ที่  .2  ข้ึนไป  เพื่อนาํมาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ตอนละ  10  ขอ  รวมจํานวน  30  ขอ  โดยคัดเลือกใหครอบคลุมเนื้อหาในแตละตอน 

 8.  นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลว จํานวน 30 ขอ ไปหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ. 2543 : 168) คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ตอนท่ี จํานวนขอ คาความยากงาย 
สูงสุด – ตํ่าสุด 

คาอํานาจจาํแนก 
สูงสุด – ตํ่าสุด 

คาความเชื่อม่ัน 

1 10 0.24 - 0.68 0.28 – 0.64 0.46 

2 10 0.45 - 0.75 0.30 – 0.89 0.82 

3 10 0.41 - 0.68 0.24 – 0.76 0.69 

รวม 30 0.24 – 0.75 0.24 – 0.89 0.99 

 
 3.3  การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนโดยผูเชี่ยวชาญ 
 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอนสําหรับผูเช่ียวชาญ  เพื่อเปนเกณฑในการ

ประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง  วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย ตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  ทําการวิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของการเรียน  เพื่อสรางแบบประเมิน

คุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอนใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการประเมิน 

2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอนจากเอกสารงานวิจัย  
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3.  สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอนแบบมาตราสวนประมาณคา           

(Rating  scale)  5  ระดับ  ใหสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการประเมิน  โดยเกณฑดังนี้  

 5   คะแนน  หมายถึง    บทเรียนวีดิทัศนการสอนมีคุณภาพดีมาก 

  4     คะแนน  หมายถึง    บทเรียนวีดิทัศนการสอนมีคุณภาพดี 

  3     คะแนน  หมายถึง    บทเรียนวีดิทัศนการสอนปานกลาง 

  2     คะแนน  หมายถึง    บทเรียนวีดิทัศนการสอนควรปรับปรุง 

  1     คะแนน  หมายถึง    บทเรียนวีดิทัศนการสอนใชไมได  

 

 การแปลความหมาย  โดยการใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอใหเกณฑ  ดังนี ้  

  คะแนนเฉล่ีย   4.51 – 5.00 หมายถึง   บทเรียนวีดิทัศนการสอนมีคุณภาพดีมาก  

  คะแนนเฉล่ีย   3.51 – 4.50 หมายถึง   บทเรียนวีดิทัศนการสอนมีคุณภาพดี 

  คะแนนเฉล่ีย   2.51 – 3.50 หมายถึง   บทเรียนวีดิทัศนการสอนปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย   1.51 – 2.50 หมายถึง   บทเรียนวีดิทัศนการสอนควรปรับปรุง 

  คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.50 หมายถึง   บทเรียนวีดิทัศนการสอนใชไมได  

 

4.  นําแบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน  นําไปใหอาจารยที่

ปรึกษาทั้งผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา  ทําการตรวจสอบเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 

5.  นําผลที่ไดจากการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  

ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ทําการประเมินเพื่อหาคุณภาพของ

บทเรียนวีดิทัศนการสอน  

  

 4. ขั้นดําเนินการทดลอง 
 ขั้นเตรียมการ 

1.  ผูวิจัยแจงกิจกรรมการเรียนการสอนใหหัวหนาฝายบริหารหลักสูตรและงาน 

วิชาการ  ผูอํานวยการ  และคุณครูประจําวิชาภาษาไทยทราบลวงหนากอนการทดลอง  1  สัปดาห 

2.  จัดเตรียมหองประกอบการเรียนและอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  สําหรับนักเรียน 

กลุมตัวอยางที่จะทําการทดสอบบทเรียนวีดิทัศนการสอน   
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4.1 ขั้นทดลอง 
 ผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อรอบที่  1 
 นําบทเรียนวีดิทัศนการสอนเร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา              

จํานวน  3  ทาน  และผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน  3 ทาน โดยใหชมบทเรียนวีดิทัศนการสอนแลว

กรอกแบบประเมิน เสร็จแลวทําการรวมรวบขอมูล เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนวีดิทัศนการสอนจากน้ันนํามา

ปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 1 
 

 ผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อรอบท่ี  2  เพื่อหาคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด   
 นําบทเรียนวีดิทัศนการสอนเร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ

ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน  5  ทาน  โดยใหชมบทเรียนวีดิทัศนการสอนแลวกรอกแบบประเมิน เสร็จแลวทํา

การรวมรวบขอมูล แลวทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง กอนนําไปทดลองคร้ังที่ 2 
  
 การทดลองรอบที่ 3 เพื่อศึกษาผลการใช 
 นําบทเรียนวีดิทัศนการสอนเร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียน

กลุมตัวอยาง  จํานวน  61  คน  โดยเร่ิมเรียนบทเรียนวีดิทัศนการสอนในเร่ืองที่หนึ่งเมื่อเรียนจบเร่ืองใหทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทันที  แลวจึงเรียนเรื่องที่สองและสามตามลําดับ  เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้งสามเร่ืองแลว

นําผลการทดลองมาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลโดยเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลแบบประเมิน

คุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชสถิติดังนี้  

 1.สถิติพื้นฐาน 

  1.1 หาคารอยละ 

     1.2 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2536:59) 

  1.3 หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536:64) 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  2.1 หาคาความยากงาย ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสัดสวน         

(p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ใชเทคนิค  ตาราง  จุง  เตหฟาน  วิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  (Item Analysis)           

โดยใชวิธี 27%  ในการแบงกลุมสูงและตํ่า 

  2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 

ของ Kuder  Richardson (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 168) 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง วิธีออกเสียงวิชาภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและเพื่อ

ศึกษาผลการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีออกเสียงวิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ใหไดตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งไดผลการวิจัย ดังนี้ 

 
ผลการวิจัย 

 ไดบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง วิธีออกเสียงวิชาภาษาไทย ที่บันทึกลงในรูปแบบแผน 

DVD ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 

หนวยการเรียนที่  1  อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง   

1.1 ปอดและหลอดลม 

1.2 ผังการทํางานของปอด 

1.3 กลองเสียง 
1.4 เสนเสียง 
1.5 บริเวณเหนือเสนเสียง 
1.6 บริเวณตางๆ ของอวัยวะในชองปาก 

1.7 รูปตัดของล้ินลักษณะตาง ๆ  

 หนวยการเรียนที่  2  หลักการอานออกเสียง   

2.1  หลักการอานออกเสียง  ร  ล 

2.2  หลักการอานออกเสียง  ควบกลํ้า    ร  ล  ว 

2.3  หลักการอานออกเสียง  ฉ  ช 

2.4  หลักการอานออกเสียง  ซ  ศ  ษ  ส 

2.5  หลักการอานออกเสียง   ฝ  ฟ 

หนวยการเรียนที่  3   การอานออกเสียงรอยแกว   
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ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศน 
 การหาคุณภาพจากการประเมินของบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีออกเสียงวิชาภาษาไทย            

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและผูเช่ียวชาญ

ดานส่ือ ผลการประเมินมีดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพรอบที่ 1 

  ผลการประเมนิคุณภาพดานเนื้อหาและดานส่ือในรอบที่ 1 ดังแสดงในตาราง 2-3 
 

ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วธิีออกเสียงวิชาภาษาไทย            

โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1.   เนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
     1.1   เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง 

     1.2   ความเหมาะสมในการนําเขาสูเนื้อหา 

     1.3   ความถูกตองของเนื้อหา 

     1.4   ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 

     1.5   ความเหมาะสมกบัระดับผูเรียน 

     1.6   ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา 

4.22 
 

4.00 

4.00 

4.00 

4.67 

4.33 

4.33 

0.23 
 

0.00 

0.00 

0.58 

0.00 

0.00 

0.58 

ดี 
 

ดี 

ดี 

ดี 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

2.   ภาพและเสียงบรรยาย 
     2.1   ความถูกตองของภาพ 

     2.2   ความถูกตองของเสียงบรรยาย 

     2.3   ความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยาย 

4.33 
4.67 

4.33 

4.00 

0.48 
0.58 

0.58 

0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

3.   เวลา 
     3.1   ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเนื้อหาในภาพ 

     3.2   ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย 

     3.3   ความเหมาะสมของเวลาฉายทั้งเร่ือง 

4.11 
4.00 

4.00 

4.33 

0.46 
0.00 

0.58 

0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

เฉลี่ยรวม 4.22 0.39 ดี 
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              จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รอบที่ 1  

จํานวน 3 ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนวีดิทัศน อยูในระดับดี และเมื่อ

พิจารณาแตละดานของการประเมินมีคุณภาพดังนี้ 

 ดานเนื้อหาและการดําเนินเร่ืองมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในเร่ืองเนื้อหามีความ

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความเหมาะสมในการนําเขาสูเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหา

ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน  และความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา อยูในระดับดี  ความชัดเจนใน

การอธิบายเนื้อหา  อยูในระดับดีมาก  

 ดานภาพและเสียงบรรยายมีคุณภาพอยูในระดับดี ในเร่ืองความถูกตองของภาพ เสียง

บรรยายและความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยาย  อยูในระดับดี 

 ดานเวลามีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในเร่ืองความเหมาะสมของเวลาฉายกับ

เนื้อหาในภาพ  ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย และความเหมาะสมของเวลาฉาย             

ทั้งเร่ือง อยูในระดับดี 

 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา มีขอเสนอแนะเพิม่เติมเพื่อปรับปรุงแกไขดังนี ้ซึ่ง

ผูวิจัยไดดําเนนิการแกไขเพิม่เติมตามขอเสนอแนะแลว 

 1. แกไขตัวหนงัสือตกหลน  และความถกูตองในเร่ือง  การใชภาษา  แกไขบท 

2. แกไขบทบรรยายเพ่ิมเติม  เร่ืองอวัยวะท่ีเกีย่วของกับการออกเสียง  การอานออกเสียงรอยแกว 

  

ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวชิาภาษาไทย 

โดยผูเชี่ยวชาญดานส่ือ รอบที่ 1    

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ความเบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1.     เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
      1.1  ความเหมาะสมในการนาํเขาสูเนือ้หา 

      1.2  ความเหมาะสมในวิธีการนําเสนอ 

      1.3  ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา 

3.89 
3.67 

4.00 

4.00 

2.58 
0.58 

1.00 

1.00 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

2.    ภาพ 
      2.1  คุณภาพของภาพ 

      2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

      2.3  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      2.4  ความสอดคลองของภาพกับเสียงบรรยาย 

4.33 
4.33 

4.33 

4.33 

4.67 

2.32 
0.58 

0.58 

0.58 

0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดีมาก 
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      2.5  ความเหมาะสมของเทคนิคตัดตอ 4.00 0.00 ดีมาก 

3.    เสียง 
      3.1  ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

      3.2  ความถูกตองของเสียงบรรยาย 

      3.3  ความเหมาะของเสียงดนตรีประกอบ 

4.67 
4.67 

4.67 

4.67 

1.74 
0.58 

0.58 

0.58 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

4.    เวลา 
     4.1  ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเนื้อหาในภาพ 

     4.2  ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย 

     4.3  ความเหมาะสมของเวลาฉายทั้งเร่ือง 

4.33 
4.33 

4.33 

4.33 

1.74 
0.58 

0.58 

0.58 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

เฉลี่ยรวม 4.31 2.10 ดี 

 จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญดานส่ือ รอบที่ 1 

จํานวน 3 ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนวีดิทศันอยูในระดับดี และเมื่อพจิารณา

แตละดานของการประเมนิมคุีณภาพดังนี ้

 ดานเนื้อหาและการดําเนนิเร่ืองมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในเร่ืองความเหมาะสม

ในการนําเขาสูเนื้อหา  ความเหมาะสมในวิธีการนําเสนอ  และความเหมะสมในการสรุปเนื้อหา อยูในระดับดี 

 ดานภาพมีคุณภาพอยูในระดับดี  โดยมีคุณภาพในเร่ืองคุณภาพของภาพ ความเหมาะสม

ของภาพในการสื่อความหมาย  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  ความเหมาะสมของเทคนิคตัดตอ 

และความสอดคลองของภาพกับเสียงบรรยาย  อยูในระดับดี 

 ดานเสียงมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  โดยมีคุณภาพในเร่ืองความชดัเจนของเสียงบรรยาย

ความถกูตองของเสียงบรรยาย  และความเหมาะของเสียงดนตรีประกอบ อยูในระดับดีมาก  

 ดานเวลามีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในเร่ืองความเหมาะสมของเวลาฉายกับ

เนื้อหาในภาพ  ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย  และเวลาฉายทั้งเร่ือง อยูในระดับดี 

 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานส่ือมขีอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไขดังนี ้               

ซึ่งผูวิจยัไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะแลว 

 1.  เพิ่มเติมภาพ Insert ใหเหมาะสมกับหวัขอเร่ือง  ภาพกับคําบรรยายและเนื้อหาที่   

       เกี่ยวของกับอวัยวะการออกเสียง  ตรวจสอบความถูกตองของภาพ 

 3.  ใสตัวอักษรเพิ่มคําอธิบายใหเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 4.  แกไขตัวหนังสือตกหลนและความถกูตองในเร่ืองการใชภาษา 
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2. ผลการประเมนิคุณภาพรอบที่ 2 

  ผลการประเมนิคุณภาพดานส่ือในรอบที ่2 ดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวชิาภาษาไทย 

โดยผูเชี่ยวชาญดานส่ือ  รอบที่ 2 

รายการประเมิน X 
ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

1.     เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
      1.1  ความเหมาะสมในการนาํเขาสูเนือ้หา 

      1.2  ความเหมาะสมในวิธีการนําเสนอ 

      1.3  ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา 

4.00 
3.80 

4.20 

4.00 

1.61 
0.45 

0.45 

0.71 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

2.    ภาพ 
      2.1  คุณภาพของภาพ 

      2.2  ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย 

      2.3  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

      2.4  ความสอดคลองของภาพกับเสียงบรรยาย 

      2.5  ความเหมาะสมของเทคนิคตัดตอ 

4.12 
4.20 

4.20 

4.40 

4.00 

3.80 

3.00 
0.84 

0.45 

0.55 

0.71 

0.45 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

3.    เสียง 
      3.1  ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 

      3.2  ความถูกตองของเสียงบรรยาย 

      3.3  ความเหมาะของเสียงดนตรีประกอบ 

4.40 
4.40 

4.60 

4.20 

1.55 
0.55 

0.55 

0.45 

ดี 
ดี 

ดีมาก 

ดี 

4.    เวลา 
     4.1  ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเนื้อหาในภาพ 

     4.2  ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย 

     4.3  ความเหมาะสมของเวลาฉายทั้งเร่ือง 

4.27 
4.20 

4.20 

4.40 

1.45 
0.45 

0.45 

0.55 

ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

เฉลี่ยรวม 4.19 1.90 ดี 

  

 จากตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญทางดานส่ือ รอบที่ 2 

จํานวน 5 ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี  และเมื่อพิจารณาแตละดานของการ

ประเมินมีคุณภาพดังนี ้
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 ดานเนื้อหาและการดําเนนิเร่ืองมีคุณภาพอยูในระดับดี ในเร่ืองความเหมาะสมในการนําเขา

สูเนื้อหา ความเหมาะสมในวิธีการนําเสนอ  และความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา  อยูในระดับดี  

 ดานภาพมีคุณภาพอยูในระดับดี ในเร่ืองคุณภาพของภาพ ความเหมาะสมของภาพในการ

ส่ือความหมาย ขนาดตัวอักษร ความสอดคลองของภาพกับเสียงบรรยาย และความเหมาะสมของ

เทคนิคตัดตอ  อยูในระดับดี 

 ดานเสียงมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพในเร่ืองความชัดเจนของเสียงบรรยาย และ

ความเหมาะของเสียงดนตรีประกอบ  อยูในระดับดี  สวนเร่ืองความถูกตองของเสียงบรรยาย  อยูในระดับดีมาก  

 ดานเวลามีคุณภาพอยูในระดับดี  ในเร่ืองความเหมาะสมของเวลาฉายกับเนื้อหาในภาพ  

เวลาฉายกับเสียงบรรยายและเวลาฉายทั้งเร่ือง  อยูในระดับดี 

  

ผลการศึกษาผลการใช 
 ผลการศึกษาผลการใช บทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย           

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โดยการนําบทเรียนวีดิทัศนการสอน                       

ไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 61 คน โดยเร่ิมเรียนบทเรียนวีดิทัศนสอน เร่ือง วิธีการออก

เสียงวิชาภาษาไทย  หนวยการเรียนรูที่ 1 เมื่อเรียนจบแลวใหทําแบบทดสอบทันที แลวจึงเร่ิมเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 2 และหนวยการเรียนรูที่ 3 ตามลําดับ เมื่อชมบทเรียนวีดิทัศนและทําแบบทดสอบ

ครบทั้ง 3 หนวยการเรียนรูแลว นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ ผลการทดลองมีดังนี้ 

 ผลการใชบทเรียนวีดิทัศนสอน  เร่ือง  วิธอีอกเสียงวิชาภาษาไทย ดังแสดงในตาราง 5 

 

ตารางที่ 5 ผลการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง  วิธีออกเสียงวิชาภาษาไทย จําแนกตามระดับผลการเรียน 

ระดับผลการเรียน หนวยการ
เรียนรูที ่ จํานวน 0 1 2 3 4 

1 จํานวน - 10 19 19 13 

 รอยละ - 16.39 31.15 31.15 21.31 

2 จํานวน - 2 1 9 49 

 รอยละ - 3.28 1.64 14.75 80.33 

3 จํานวน - 14 9 13 25 

 รอยละ - 22.95 14.75 21.31 40.98 

รวม จํานวน - 4 18 16 23 
 รอยละ - 6.56 29.51 26.23 37.70 
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 จากตาราง 5 ผลการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย โดย 

นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 61 คน พบวา หลังการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียง

วิชาภาษาไทย  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 4 มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 

37.70 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 3 มีจํานวน 16  คน คิดเปนรอยละ 26.23 

นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 2 มีจํานวน 18  คน คิดเปนรอยละ 29.51  นักเรียนที่

มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 1 มีจํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 6.56  โดยเร่ืองที่ 1 มีนักเรียน

ที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 1 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.39 มีนักเรียนทีม่รีะดับผล

การเรียนโดยรวมอยูในระดับ 2 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.15 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน

โดยรวมอยูในระดับ 3 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.15 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยู

ในระดับ 4 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 21.31  โดยเร่ืองที่ 2 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวม

อยูในระดับ 1 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.28 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 2 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.64 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 3 จํานวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ 14.75 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 4 จํานวน 49 คน คิดเปน            

รอยละ 80.33 โดยเร่ืองที่ 3 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 1 จํานวน 14 คน          

คิดเปนรอยละ 22.95 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 2 จํานวน 9 คน คิดเปน          

รอยละ 14.75 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 3 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

21.31 มีนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 4 จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 40.98  

แสดงใหเห็นวา  นักเรียนท้ังหมดมีผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับดี  
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายในการศึกษาคนควา 
             เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4) ใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและศึกษาผลการใช 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
1. ไดบทเรียนวีดิทัศนการสอนเรื่อง วิธกีารออกเสียงวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียน       

ชวงช้ันที ่ 2  ทีม่ีคุณภาพตามเกณฑเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

2. ผลการวิจยัจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูเกีย่วของในการนาํบทเรียน                                   

วีดิทัศนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนมาใชในการเรียนการสอน 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอนสําหรับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  กลุมผูเช่ียวชาญ  ซึ่งประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา  และ

ผูเช่ียวชาญทางดานส่ือ  รวมทั้งหมด 11 คน  และกลุมผูใชซึ่งเปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ) 

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง   สุมมาจากจํานวน  5 หอง                 

มีนักเรียนรวม  242  คน 
 1.2.  กลุมตัวอยางประชากร 
 กลุมตัวอยางจําแนกเปนสองกลุมดังนี้ 

  กลุมตัวอยางแรก  เปนผู เช่ียวชาญ  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                              

จํานวนทั้งหมด  11  คน   โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 รอบ 

รอบที่  1  ผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหา  จํานวน  3  คน  และผูเช่ียวชาญดานส่ือจํานวน  3  คน 

รอบที่  2 ผูเช่ียวชาญดานส่ือจํานวน  5  คน 

 กลุมตัวอยางที่สอง  เปนนักเรียนชวงชั้นที่  2  (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4)  ภาคเรียนที ่ 2       

ปการศึกษา  2550  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง  จํานวน 1 หอง  รวมทัง้ส้ิน  61  คน  โดยการสุมอยางงาย 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
1. บทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย ประกอบดวยเนื้อหา            

3 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 

  หนวยการเรียนที่  1  อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง   

1.1 ปอดและหลอดลม 

1.2 ผังการทํางานของปอด 

1.3 กลองเสียง 
1.4 เสนเสียง 
1.5 บริเวณเหนือเสนเสียง 
1.6 บริเวณตางๆ ของอวัยวะในชองปาก 

1.7 รูปตัดของล้ินลักษณะตาง ๆ  

   หนวยการเรยีนที่  2  หลักการอานออกเสียง   

2.1  หลักการอานออกเสียง  ร  ล 

2.2  หลักการอานออกเสียง  ควบกลํ้า    ร  ล  ว 

2.3  หลักการอานออกเสียง  ฉ  ช 

2.4  หลักการอานออกเสียง  ซ  ศ  ษ  ส 

2.5  หลักการอานออกเสียง   ฝ  ฟ 

   หนวยการเรยีนที่  3   การอานออกเสียงรอยแกว   

  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 30 ขอ 

  3.  แบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

การดําเนินการทดลอง 
  

 การดําเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียง

วิชาภาษาไทย  ผูศึกษาวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. การประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย รอบที่ 1 

ผูศึกษาวิจัยนําบทเรียนวีดิทัศนไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญ

ทางดานส่ือจํานวน 3 ทาน โดยใหชมวีดิทัศนแลวกรอกแบบประเมิน นําผลที่ไดจากการประเมินมาหา

คาสถิติและปรับปรุงแกไขบทเรียนวีดิทัศนใหไดตามคาสถิติและขอเสนอแนะ 

 2. การประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย รอบที่ 2        

ผูศึกษาวิจัยนําบทเรียนวีดิทัศนไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานส่ือจํานวน 5 ทาน โดยใหชมวีดิทัศนแลวกรอก
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แบบประเมิน  แลวนําผลที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหทางสถิติ แลวแกไขปรับปรุงจนบทเรียน             

วีดิทัศนที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 การดําเนินการทดลองเพ่ือศึกษาผลการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียง

วิชาภาษาไทย  โดยการนําบทเรียนวีดิทัศน ไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 61 คน โดยเร่ิม

เรียนบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  ตอนที่ 1 เมื่อเรียนจบแลวใหทํา

แบบทดสอบทันที แลวจึงเร่ิมเรียนตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ตามลําดับ เมื่อชมบทเรียนวีดิทัศนการสอน

และทําแบบทดสอบครบทั้ง 3 ตอนแลว นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ผูศึกษาวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้ 
1. ไดบทเรียนวีดิทัศนการสอนเรื่อง วิธกีารออกเสียงวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียน       

ชวงช้ันที ่ 2  ทีม่ีคุณภาพตามเกณฑเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

2. ผลการวิจยัจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูเกีย่วของในการนาํบทเรียน                                   

วีดิทัศนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนมาใชในการเรียนการสอน 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอนสําหรับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

3.1  จากการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหารอบที่ 1 มีความเห็นวา บทเรียนวีดิทัศนการสอน       

มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ยคือ  4.22) 

3.2  การประเมินของผูเช่ียวชาญดานส่ือรอบที่ 1 มีความเห็นวา บทเรียนวีดิทัศนการสอน             

มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ยคือ 4.31) 

3.3  การประเมินของผูเช่ียวชาญดานส่ือ รอบที่ 2 มีความเห็นวา บทเรียนวีดิทัศนการสอน            

มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ ดี (คาเฉลี่ยคือ 4.19) 

 4. ผลการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย พบวา นกัเรียนทีม่ี

ระดับผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ  4  มีจํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  37.70  นักเรียนที่มีระดับ

ผลการเรียนโดยรวมอยูในระดับ 3  มีจํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  26.23 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน

โดยรวมอยูในระดับ  2  มีจํานวน   18   คน   คิดเปนรอยละ  29.51  และนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน

โดยรวมอยูในระดับ 1  มีจํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  26.23  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนท้ังหมดมีผลการ

เรียนโดยรวมอยูในระดับดี  
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อภิปรายผล 
          จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย               

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ผูศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลได  ดังนี้ 

 1. การพัฒนาและหาคุณภาพของวีดิทัศนการสอนเร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย พบวา

จากการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหารอบที่ 1 มีความเห็นวา บทเรียนวีดิทัศนมีคุณภาพโดยรวม

อยูในระดับ ดี การประเมินของผูเช่ียวชาญดานส่ือรอบที่ 1 มีความเห็นวา บทเรียนวีดิทัศนมีคุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับ ดี และการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานส่ือ รอบที่ 2 มีความเห็นวา บทเรียนวดิีทศัน

มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ ดี เปนผลมาจากบทเรียนวีดิทัศนที่สรางข้ึนไดดําเนินการพัฒนาไปอยาง

มีระบบ  ต้ังแตการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาโดยการทําการแบงเนื้อหา

ออกเปนตอนๆ ดําเนินการเขียนบท  และออกแบบการดําเนินเร่ืองของบทเรียนแตละบทตามลําดับการ

เรียนรูรวมทั้งการวางแผนดําเนินการพัฒนา จนถึงการทดลอง อีกทั้งยังผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญทั้งดานส่ือและดานเนื้อหา และดําเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา  

2.  การศึกษาผลการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย ในคร้ังนี้

ไดสอดคลองกับคํากลาวของ เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2532 : 177) ไดอธิบายเกี่ยวกับวีดิทัศนไววา           

“วีดิทัศนเปนส่ือที่ไปกระตุนการเรียนรู โดยผานประสาทสัมผัสทางตาและหู โดยสามารถมองเห็น

เหตุการณดวยตาและไดยินเสียงดวยหูของตนเอง ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูเปนอยางดี เพราะมีลักษณะที่

เปนจริงและมีความเปนรูปธรรมมากกวาตัวหนังสือและคําบรรยาย” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวีดิทัศนเปน

ส่ือที่มีคุณสมบัติและเทคนิคพิเศษที่ดึงดูดความสนใจของผูชม มีความสะดวก และไมจํากัดจํานวน

ผูชมพรอมทั้งสามารถยอนดูบทเรียนเพื่อทบทวนได จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

เขาใจบทเรียนไดงายข้ึนดังที่ เดล (Dale.1956 : 1) ไดกลาววามนุษยจะเรียนรูไดดีข้ึน หากการเรียนรู

นั้นเกิดจากรูปธรรม  และการเรียนรูจะนอยลงหากการเรียนรูเกิดจากประสบการณนามธรรม 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ควรมีการสงเสริมใหผูสอนเปนผูผลิตส่ือการสอนประเภท  บทเรียนวีดิทัศนการสอนดวย

ตนเองทั้งนี้เพราะผูสอนเปนผูมีความรูในวิชานั้นๆ  เปนอยางดี  และบทเรียนวีดิทัศนการสอนจะชวยให

ผูสอนมีเวลาดูแลผูเรียนไดอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะในวิชาที่มีการสาธิตและปฏิบัติ  เพื่อลดปญหาในการ

แบงกลุม  เพื่อการสาธิตและปฏิบัติ  โดยในขณะที่กลุมหนึ่งชมการสาธิตจากผูสอน  ผูเรียนอีกกลุมก็

สามารถเรียนรูจากสื่อบทเรียนวีดิทัศนการสอนไปพรอมๆ  กัน  แลวจึงสลับหมุนเวียน  เพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
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 2.  ปจจุบันไดมีเทคโนโลยีตางๆ  มากมาย  ที่มีสวนชวยในการผลิตบทเรียนวีดิทัศนการสอน

ใหมีคุณภาพในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ดังนั้นผูผลิตบทเรียนวีดิทัศนการสอนจึงจําเปนตองมี

การพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเหลานั้น  เพื่อชวยใหการผลิตบทเรียน

วีดิทัศนการสอนใหมีคุณภาพและไดผลการใชเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  อีกทั้งยังสามารถตอบสนอง

ความตองการและความสามารถของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

 3.  การบันทึกบทเรียนวีดิทัศนการสอน  ควรทําการบันทึกหลายรูปแบบ  เพื่อใหสามารถใช

งานรวมกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่มีอยูอยางหลากหลายในปจจุบัน  ซึ่งจะเกิดประโยชนและเปน

ทางเลือกสําหรับผูเรียนตอไป 

  

ขอเสนอเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย

ตอไปใหครบตามหลักสูตร  เพราะผลการวิจัยคร้ังนี้  กลุมตัวอยางสามารถเรียนรูจากบทเรียนวีดิทัศนการสอน

ไดอยางบรรลุผล 

 2.  ควรศึกษาผลการปฏิบัติของผูเรียนจากการสํารวจทัศนคติและความตองการของผูเรียนที่

มีตอบทเรียนวีดิทัศนการสอน  เพื่อใหการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน สอดคลองและตอบสนองกับ

ความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

 3.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาส่ือวีดิทัศนการสอนในวิชาอ่ืนๆ  ตอไป 
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ภาคผนวก  ก. 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1.  ดานเนื้อหา 

 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 1.  นางสาวกฤษณา  คงทน 

  ตําแหนง ผูชวยผูบริหารฝายหลักสูตรและงานวิชาการ 

  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง 

 2.  นางอุไร  เครือสุข   

  ตําแหนง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง 

 3.  นางฉววีรรณ  จําปาทอง   

  ตําแหนง ครูประจําการ 

  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง 

 

2.  ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

 ผูเชี่ยวชาญดานส่ือ 

4. รศ.ดร.อรพรรณ  พรสีมา 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ผศ.ดร.ฤทธชิยั  ออนมิ่ง 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ผศ.บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. ผศ.ชาญชัย  อินทรสุนานนท 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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8. ผศ.ธีรบุญฤทธิ์  ควรหาเวชศิษฐ 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ผศ.ดร.ไพบูลย  เปานิล 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

10. อาจารยณัฏฐกร  ปะพาน 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

11. คุณวิทยา  สัลเลขวิทย 

 ฝายผลิตรายการโทรทัศน ไทยพบีีเอส 

 สถานโีทรทัศน  ไทยพีบีเอส 
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ภาคผนวก ข. 
ผลการวิเคราะหคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) 

ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 6 แสดงความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง วธิีการ

ออกเสียงวิชาภาษาไทย ตอนท่ี 1 

 ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0.41 

0.73 

0.81 

 0.28 

0.86 

0.60 

0.90 

0.30 

0.83 

0.72 
 

 

0.06 

0.39 

0.00 

0.59 

0.66 

0.75 

0.57 

0.43 

0.40 

0.59 

 
คาความเชื่อมัน่เทากับ  (KR-20) = 0.20 
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ตาราง 7 แสดงความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง วธิีการ

ออกเสียงวิชาภาษาไทย ตอนท่ี 2 

ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.95 

0.92 

0.86 

0.92 

0.95 

0.53 

0.63 

0.73 

0.88 

0.86 

0.43 

0.52 

0.66 

0.52 

0.43 

0.89 

0.87 

0.80 

0.62 

0.66 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  (KR-20) = 0.51 
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ตาราง 8 แสดงความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง วธิีการ

ออกเสียงวิชาภาษาไทย ตอนท่ี 3 

ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจาํแนก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.90 

0.50 

0.34 

0.92 

0.90 

0.78 

0.86 

0.81 

0.73 

0.72 

0.57 

0.61 

0.67 

0.52 

0.57 

0.75 

0.66 

0.72 

0.80 

0.22 

 

คาความเชื่อมัน่เทากับ  (KR-20) = 0.51 
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ตาราง 9 แสดงความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง วธิีการ

ออกเสียงวิชาภาษาไทย จาํนวน 30 ขอ 
ขอ คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0.34 

0.83 

0.88 

0.16 

0.78 

0.54 

0.88 

0.25 

0.78 

0.73 

0.95 

0.88 

0.86 

0.90 

0.95 

0.95 

0.75 

0.86 

0.88 

0.83 

0.90 

0.43 

0.37 

0.92 

0.92 

0.81 

0.86 

0.86 

0.70 

0.66 

0.08 

0.69 

0.62 

0.10 

0.51 

0.32 

0.00 

0.00 

0.08 

0.39 

0.43 

0.62 

0.66 

0.57 

0.08 

0.43 

0.56 

0.66 

0.62 

0.40 

0.57 

0.26 

0.40 

0.52 

0.52 

0.46 

0.66 

0.66 

0.82 

0.67 

            

คาความเชื่อมัน่เทากับ  (KR-20) = 0.66 
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ภาคผนวก ค. 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศนการสอน 

เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 

     -  ผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา 

     -  ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 



 72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินบทเรียนดานเน้ือหาและสือ่ 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนการสอน เรื่อง วิธกีารออกเสียงวิชาภาษาไทย 

สําหรบันักเรยีนชวงชั้นที ่2 
THE DEVELOPMENT OF VIDEO-TAPE PROGRAMS FOR PRONUNCIATION 

OF THAI LANGUAGE FOR THE SECOND LEVEL STUDENTS 

 

 
คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้ทําขึ้นเพือ่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบสารนิพนธ   การพัฒนาบทเรยีน 
วีดิทัศนการสอน เรื่อง วธิีการออกเสยีงวิชาภาษาไทย สําหรบันักเรยีนชวงชั้นที ่2 
กรุณาใสเครือ่งหมาย / ในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน  

 
 ระดับ    5   หมายถงึ   คุณภาพดีมาก 

 ระดับ    4   หมายถงึ   คุณภาพดี 

 ระดับ    3   หมายถงึ   คุณภาพปานกลาง 

 ระดับ    2   หมายถงึ   คุณภาพควรปรับปรุง 

 ระดับ    1   หมายถงึ   คุณภาพใชไมได 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทศันการสอน ดานเน้ือหา 
เรื่อง วธิีการออกเสียงวิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 2 
คําชี้แจง  กรณุาใสเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ความคิดเห็น  
รายการ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ใชไมได 

1 เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง      

-  เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

- ความเหมาะสมในการนําเขาสูเนื้อหา      

- ความถูกตองของเนื้อหา      

- ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      

- ความเหมาะสมกับระดับผูเรียน      

- ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      

2 ภาพและเสียงบรรยาย      

- ความถูกตองของภาพ      

- ความถูกตองของเสียงบรรยาย      

- ความสอดคลองของภาพและเสียงบรรยาย      

3 เวลา      

- ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเนื้อหาในภาพ      

- ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย      

- ความเหมาะสมของเวลาฉายทัง้เร่ือง      

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

  
 
       ลงชื่อ.............................................. ผูประเมิน 
             (...............................................) 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทศัน ดานสื่อ 
เรื่อง วธิีการออกเสียงวิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่ 2 
 คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ความคิดเห็น  
รายการ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ใชไมได 

1 เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง      

- ความเหมาะสมในการนําเขาสูเนื้อหา      

- ความเหมาะสมในวธิีการนาํเสนอ      

- ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      

2 ภาพ      

- คุณภาพของภาพ      

- ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย      

- ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

- ความสอดคลองของภาพกับเสียงบรรยาย      

- ความเหมาะสมของเทคนิคตัดตอ      

3 เสียง      

- ความชัดเจนของเสียงบรรยาย      

- ความถูกตองของเสียงบรรยาย      

- ความเหมาะของเสียงดนตรีประกอบ      

4 เวลา      

- ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเนื้อหาในภาพ      

- ความเหมาะสมของเวลาฉายกับเสียงบรรยาย 

- ความเหมาะสมของเวลาฉายทัง้เร่ือง      
 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

 
       ลงชื่อ................................................ ผูประเมิน 
                         (...............................................) 
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ภาคผนวก ง. 
คูมือการใชบทเรียนวีดิทัศนการสอน 

เร่ือง วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  2 
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Video Script 
บทวีดิทัศนการสอนเรื่อง :  วิธีการออกเสียงวิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 

ความยาว  :  30 นาท ี

เขียนบทโดย  :  นางสาวฉลวย   พานิคม 

ลําดับ ภาพ เทคนิค เสียง 
เวลา 

(วินาที) 

1 กราฟก 

บทเรียนวีดิทัศนการสอน 

เร่ือง 

อวัยวะที่เกีย่วของกบัการออกเสียง 

 

ดนตรีบรรเลง 

10 

2 MS. นกัเรียนคุยกันเปนกลุม Diss นักเรียนสงเสียงคุยกนัเปนกลุม 5 

3 LS.   

นักเรียนวิง่เลนกนัเปนกลุม 

Diss สวัสดีคะนักเรียนทุกคน  เสียงที่ไดยินเมื่อ

สักครูนี้นักเรียนทราบไหมคะวา กวาจะเปลง

ออกมาเปนเสียงนั้น ตองผานอวัยวะสวนไหน

มาบางบทเรียนที่นักเรียนจะชมตอไปนี้เปน

บทเรียนวี ดิทัศนการสอน  เ ร่ือง  อวัยวะที่

เกี่ยวของกับการออกเสียง  ขอใหนักเรียนต้ังใจ

ชมดวยนะคะหลังจากชมบทเรียนวีดิทัศนการ

สอนจบแลว จะใหตอบคําถามในแบบทดสอบ

เพื่อวัดความรู  ความเขาใจดวยคะ 

 

4 LS.   

นักเรียนพูดคุยกัน 

Cut การเปลงเสียงพูดออกมาเปนถอยคําในภาษา 

เปนพฤติกรรมในการแสดงออกของมนุษยเพื่อ

ส่ือสารความคิดของตนใหผูอ่ืนทราบเรียกได

วาเปนกระบวนการระยะสุดทายในการสงสาร 

10 

5 LS.   

นักเรียนนัง่พูดคุยกัน 

Cut ตอไปนี้เราจะมาเรียน เร่ืองอวัยวะที่เกี่ยวของกับ

การออกเสียงวามีอวัยวะสวนใดกันบาง 

5 

 

6 กราฟก 

รูปอวัยวะที่เกีย่วของกับการออกเสียง 

Diss อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียงมีดังตอไปนี้

นะคะ 

1. ปุมเหงือก 

2. ริมฝปากบน 

30 
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3. ฟน 

4. ริมฝปากลาง 

5. ปลายล้ิน 

6. ล้ินสวนปลาย 

7. ล้ินสวนหนา 

8. ล้ินสวนหลัง 

9. ชองจมูก  

10. เพดานแข็ง 
11. เพดานออน 

12. ล้ินไก 
13. ชองคอ 

14. โคนล้ิน 

15. ล้ินปดเปดกลองเสียง 
16. หลอดอาหาร 
17. หลอดลม 

      18. เสนเสียง 

7 กราฟก 

ผังบริเวณชองอกและคอ 

Cut ตอไปเปนอวัยวะที่ สําคัญในการออกเสียง

เชนกัน คือ ปอดและหลอดลม ปอดคนเรานั้น

มี 2 ขางประกอบดวยถุงลมขนาดเล็กจํานวน

มาก  ปอดมี ลักษณะเหมือนฟองน้ํ า ไมมี

กลามเนื้อประกอบอยู ภายในปอดมีหลอดลม

ฝอย ซึ่งมารวมเปนหลอดแขนง 2 หลอด และ

หลอดลม1หลอด  ปอดจะอยูภายในชองอก 

ซึ่งมีกระดูกซี่โครงลอมรอบทั้งขางหนาและขาง

หลัง และมีกะบังลมซึ่งเปนแผนกลามเนื้อรูป

โคงอยูทางดานลาง สวนหลอดลมจะอยูใน 

ชวงของคอ 

28 

8 กราฟก 

ผังการทํางานของปอด 

 

Diss ปอดมีหนาที่หลักคือใชในการหายใจสําหรับใน

การเปลงเสียง ปอดทําใหเกิดลม  เพื่อใชใน

การเปลงเสียงสวนใหญในภาษา 

8 
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9 กราฟก 

เสนเสียง 

Cut อวัยวะอีกสวนหนึ่ง คือ เสนเสียงมีหนาที่หลัก

ในการปดกั้ น ไม ใหอาหารพลัดลงไปใน

หลอดลมขณะท่ีกลืนอาหาร เสนเสียงจะเขา

มาชิดกันเพื่อปดตอนบนของหลอดลมในการ

เปลงเสียง หนาที่สําคัญอีกประการนึ่งก็คือ

เปล่ียนลมจากปอดใหเปนคล่ืนเสียง 

10 

10 CAP 

แบบทดสอบ 

Diss เอาละคะเรามาทดสอบความรูดวยการตอบ

คําถามสัก 3 ขอ นะคะ 

3 

11 ขอ1.อวัยวะใดที่เกี่ยวของกบัการออก

เสียงบริเวณชองอกและคอ 

ก.ปอดและหลอดลม 

ข.เสนเสียงและฟน 

ค.ฟนและปลายล้ิน 

ง.โคนล้ินและชองคอ 

Cut ขอ1.อวัยวะใดที่เกี่ยวของกบัการออกเสียง

บริเวณชองอกและคอ 

ก.ปอดแหละหลอดลม 

ข.เสนเสียงและฟน 

ค.ฟนและปลายล้ิน 

ง.โคนล้ินและชองคอ 

25 

12 ขอ 2. ขอใดตอไปนี้ไมใช หนาที่ของ “ปอด”

ก. ชวยในการหายใจ 

ข. ชวยในการเปลงเสียง 

ค. ชวยทาํใหใหเกิดลม 

ง. ชวยทําใหรองเพลงไพเราะข้ึน 

Cut ขอ 2. ขอใดตอไปนี้ ไมใช หนาที่ของ “ปอด” 

ก. ชวยในการหายใจ 

ข. ชวยในการเปลงเสียง 

ค. ชวยทาํใหใหเกิดลม 

ง. ชวยทําใหรองเพลงไพเราะข้ึน 

25 

13 ขอ 3. อวัยวะใดตอไปนี้มีหนาที ่

เปล่ียนลมจากปอดใหเปนคล่ืนเสียง 

ก. ปอด 

ข. หลอดลม 

ค. เสนเสียง 

ง. ฟน 

Cut ขอ 3. อวัยวะใดตอไปนี้มีหนาที่เปล่ียนลมจาก

ปอดใหเปนคล่ืนเสียง 

ก. ปอด 

ข. หลอดลม 

ค. เสนเสียง 

ง. ฟน 

25 

14 กราฟก 

กลองเสียง 

Cut อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียงสวนตอไป 

คือ กลองเสียง 

3 

15 กราฟก 

สวนประกอบของกลองเสียง 

 

Diss กลองเสียง ประกอบดวยกระดูกออน และ

กลามเนื้อหลายชิ้น   กลองเสียงที่ รูจักกัน

โดยทั่วไปคือ สวนที่เราเรียกกันวาลูกกระเดือก 

8 
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16 กราฟก 

สวนประกอบของกลองเสียง 

Diss กลองเสียงจะอยูเหนือหลอดลมดานลางของ

ก ล อ ง เ สี ย ง ป ร ะ ก อบด ว ย ก ร ะ ดู ก อ อ น  

ชื่อไครคอยด เปนกระดูกออนรูปคลายแหวน

ดานกวางหันมาทางขางหลังของรางกาย 

10 

17 กราฟก 

สวนประกอบของกลองเสียง 

Cut ทางดานหนาของกลองเสียงประกอบดวย

กระดูกออนชื่อไทรรอยด เปนกระดูกออนแผน

เดียวรูปโคงคร่ึงวงกลมเปรียบไดเหมือนเปนโล

ของกลองเสียง กระดูกออนช้ินนี้เราสามารถ

สัมผัสและเห็นไดที่บริเวณคอของคน 

15 

18 กราฟก 

ดานหนาของกลองเสียง 

Diss นอกจากนี้กลองเสียงยังประกอบ ดวยกระดูก

ออนรูปปรามิดอีก1คู มีชื่อเรียกวา กระดูกออน

อาริตินอยด กระดูกออนคูนี้จะอยูดานหลัง 

ของกลองเสียง 

10 

19 กราฟก 

อาณาเขตชองคอ ชองปาก ชองจมูก 

Cut อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียงอีกสวนหน่ึง 

คือ บริเวณเหนือเสนเสียง 

5 

20 กราฟก 

อาณาเขตบริเวณเหนือเสนเสียง 

บริเวณชองคอ 

Diss บริเวณที่อยูเหนือเสนเสียง มดัีงนี ้

1. ชองคอ อยูระหวางโคงล้ินกับผนังคอ            

และระหวางเสนเสียงกับล้ินไก 

7 

21 กราฟก 

บริเวณชองปาก 

Cut 2. ชองปาก อยูระหวางริมฝปากกับโคนล้ิน 3 

22 กราฟก 

บริเวณชองจมกู 

Cut 3. ชองจมูก อยูระหวางรูจมกูกับล้ินไก 3 

23 กราฟก 

ผังลมออกจากปอด 

Diss ลมจากปอดเม่ือผานเสนเสียงแลวจะออกสู

ภายนอกทางชองปากหรือชองจมูกชองใดชอง

หนึ่งหรือทั้ง 2 ชองพรอมๆ กัน 

7 

24 CAP 

แบบทดสอบ 

Cut เรามาตอบคําถามกนัอีก 3 ขอนะคะ 3 

25 ขอ 4. กลองเสียงประกอบดวยกระดูก

ออนรูปปรามดิ จํานวนกี่คู 

ก. 1  คู 

Cut ขอ 4. กลองเสียงประกอบดวยกระดูกออน

รูปปรามิด จํานวนกี่คู 

ก. 1  คู 

25 
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ข. 2  คู 

ค. 3  คู 

ง. 4  คู 

ข. 2  คู 

ค. 3  คู 

ง. 4   คู 

26 ขอ 5. ขอใดตอไปนี้ ไมถูกตอง 

ก. ชองคอ อยูระหวาง 

    โคนล้ินกับผนังคอ 

ข. ชองคอ อยูระหวาง 

    เสนเสียงกบัจมูก 

ค. ชองปาก อยูระหวาง 

    ริมฝปากกับโคนล้ิน 

ง. ชองจมกู อยูระหวาง 

 จมูกกับล้ินไก 

Cut ขอ 5. ขอใดตอไปนี้ ไมถูกตอง 

ก. ชองคอ อยูระหวาง 

    โคนล้ินกับผนังคอ 

ข. ชองคอ อยูระหวาง 

    เสนเสียงกบัจมูก 

ค. ชองปาก อยูระหวาง 

    ริมฝปากกับโคนล้ิน 

ง. ชองจมกู อยูระหวาง 

 จมูกกับล้ินไก 

25 

27 ขอ 6. ขอใดตอไปนี้ ไมไดอยูใน

สวนประกอบของกลองเสียง 

ก.กระดูกออนไครคอยด 

ข.กระดูกออนไทรอยด 

ค.กระดูกออนอาริตินอยด 

ง.ล้ินไก 

Cut ขอ 6. ขอใดตอไปนี้ ไมไดอยูในสวนประกอบ

ของกลองเสียง 

ก.กระดูกออนไครคอยด 

ข.กระดูกออนไทรอยด 

ค.กระดูกออนอาริตินอยด 

ง.ล้ินไก 

25 

28 กราฟก 

บริเวณตาง ๆ   ของอวัยวะภายในปาก 

Diss ตอไปเราจะมาทาํความรูจักบริเวณตางๆ ของ

อวัยวะในชองปากที่เกี่ยวของกับการออกเสียง 

ซึ่งมีดังนี ้

1.  ริมฝปากบน 

2.  ฟนบน 

3.  ปุมเหงือก 

4.  เพดานแข็ง 

5.  เพดานออน 

6.  ล้ินไก 

7.  ริมฝปากลาง 

8.  ฟนลาง 

9.  ปลายล้ิน 

25 
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10. ล้ินสวนปลาย 

11. ล้ินสวนหนา 

12. ล้ินสวนหลัง 

13. โคนล้ิน 

29 กราฟก 

รูปล้ินลักษณะตาง ๆ 

Cut อวัยวะที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ ล้ิน 

ล้ิน  เปนอวัยวะสําคัญที่ใชในการออกเสียงถา

ล้ินแข็งมีขนาดเล็กหรือใหญเกินไป หรืออาจจะ

ส้ันผิดปกติยอมทําใหไมสามารถออกเสียงได

ชัดเจน เพราะวารูปล้ินลักษณะตางๆ มีสวนใน

การดัดแปลงลมใหเกิดเสียงตางๆ 

20 

30 กราฟก 

รูปริมฝปาก 

Diss ริมฝปาก ก็เปนอวัยวะอีกสวนหนึ่งที่มีสวนใน

การดัดแปลงลมใหเปนเสียงตางๆ กันดวย เชน 

ริมฝปากอาจเปนรูปหอ แบบเปดกวางธรรมดา

หรือรูปวงรีก็จะใหเสียงที่แตกตางกัน 

10 

31 กราฟก 

รวมอวัยวะทั้งหมดภายในปาก 

Diss อวัยวะที่กลาวมาขางตนนี้เกี่ยวของกับการ

ออกเสียงทั้งส้ิน การที่เรามีอวัยวะที่สมบูรณ

ครบทุกสวนจะทําใหการออกเสียงนั้นมีความ

ถูกตองและชัดเจน ถาพบวาอวัยวะสวนใดมี

ความผิดปกติในการออกเสียง ควรปรึกษา

แพทยเพื่อหาทางแกไข 

15 

32 CAP        แบบทดสอบ Cut เอาละคะ เรามาทําแบบทดสอบกันอีก 4 ขอนะคะ 3 

33 ขอ 7. ขอใดตอไปนี้ ไมได  อยูในสวน

ของอวัยวะในชองปาก 

ก.กระดูกออนไครคอยด 

ข.ปลายล้ิน 

ค.โคนล้ิน 

ง.ล้ินไก 

Cut ขอ 7. ขอใดตอไปนี้ ไมได  อยูในสวน                

ของอวัยวะในชองปาก 

ก.กระดูกออนไครคอยด 

ข.ปลายล้ิน 

ค.โคนล้ิน 

ง.ล้ินไก 

25 

34 ขอ 8. อวยัวะสวนใดทีม่ีสวนในการ

ดัดแปลงลมใหเปนเสียงตาง ๆ 

ก. ฟน 

Cut ขอ 8. อวยัวะสวนใดทีม่ีสวนในการ           

ดัดแปลงลมใหเปนเสียงตางๆ 

ก. ฟน 

25 
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ข. ล้ิน 

ค. ริมฝปาก 

ง. ถูกทั้งขอ ข.และ ค. 

ข. ล้ิน 

ค. ริมฝปาก 

ง. ถูกทั้งขอ ข.และ ค. 

35 ขอ 9. ปอดทีท่าํหนาที่ในการหายใจ        

มีทั้งหมดกี่ขาง 

ก. 2  ขาง 

ข. 3  ขาง 

ค. 4  ขาง 

ง. 5  ขาง 

Cut ขอ 9. ปอดทีท่าํหนาที่ในการหายใจ                

มีทั้งหมดกี่ขาง 

ก. 2  ขาง 

ข. 3  ขาง 

ค. 4  ขาง 

ง. 5  ขาง 

25 

36 ขอ 10. อวัยวะภายในปากสวนใดทีเ่รา

สามารถสังเกตไดวา จะพูดเสียงใด 

ก. ปุมเหงือก 

ข. ริมฝปาก 

ค. ล้ินไก 

ง. ฟน 

Cut ขอ 10. อวัยวะภายในปากสวนใดทีเ่รา

สามารถสังเกตไดวา จะพูดเสียงใด 

ก. ปุมเหงือก 

ข. ริมฝปาก 

ค. ล้ินไก 

ง. ฟน 

 

37 LS.  นักเรียนเดิน Diss เอาละคะนักเรียนสําหรับ เร่ือง อวยัวะที่

เกี่ยวของกับการออกเสียงกม็ีเทานี ้

5 

38 CAP  เฉลยคําตอบ 

ขอ 1. ตอบ ก. ปอดและหลอดลม 

ขอ  2..  ตอบ  ง.  ชวยทําใหเพลงไพเราะข้ึน 

ขอ 3. ตอบ ค. เสนเสียง 

ขอ 4. ตอบ ก. 1 คู 

ขอ  5.  ตอบ   ข.  ชองคอ อยูระหวางเสนเสียง

กับ จมูก 

ขอ 6. ตอบ  ง. ล้ินไก 

ขอ 7. ตอบ  ก. กระดูกออนไครคอยด 

ขอ 8. ตอบ  ง. ถูกทั้งขอ ข.และ ค. 

ขอ 9. ตอบ  ก. 2  ขาง 

ขอ10.ตอบ  ข. ริมฝปาก 

Cut เอาละคะมาดูเฉลยคําตอบกนัวานกัเรียนทาํถูก

กันกี่ขอ 

ขอ 1. ตอบ ก. ปอดและหลอดลม 

ขอ  2..  ตอบ  ง.  ชวยทําใหเพลงไพเราะข้ึน 

ขอ 3. ตอบ ค. เสนเสียง 

ขอ 4. ตอบ ก. 1 คู 

ขอ  5.  ตอบ   ข.  ชองคอ อยูระหวางเสนเสียงกับ จมูก 

ขอ 6. ตอบ  ง. ล้ินไก 

ขอ 7. ตอบ  ก. กระดูกออนไครคอยด 

ขอ 8. ตอบ  ง. ถูกทั้งขอ ข.และ ค. 

ขอ 9. ตอบ  ก. 2 ขาง 

ขอ10.ตอบ  ข. ริมฝปาก 

40 

39   เปนอยางไรกันบางคะทําถูกกันกี่ขอตอไปเราจะมา 5 
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เรียน เร่ือง หลักการอานออกเสียง คะ 

40 CAP     บทเรียนวีดิทัศนการสอน 

เร่ือง 

  หลักการอานออกเสียง 

 

ดนตรีบรรเลง 

10 

41 MS. คนนั่งอานหนังสือ Diss หลักการอานออกเสียงคําในภาษาไทยตองคํานึงถึง

การออกเสียงพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต  ให

ถูกตองโดยเฉพาะเสียงพยัญชนะตัว ร เรือ  ล ลิง 

เพราะถาเราออกเสียงผิดแลวจะทําใหความหมาย

ของคําเปล่ียนไปได  เชน คําวา รัก หมายถึง 

ความรูสึกผูกพันของคน  ถาเราออกเสียงเปน ล จะ

อานวา ลัก หมายถึง การลักขโมย 

20 

42 CAP 

หลักการอานออกเสียง 

Cut ตอไปนี้เราจะมาเรียน  

เร่ือง  หลักการอานออกเสียง กนันะคะ 

3 

43 กราฟก 

หลักการอานออกเสียง ร 

Diss หลักการอานออกเสียง ร 

การออกเสียง ร เรือ หรือเสียงรัวล้ิน สามารถ

ออกเสียงโดยการยกปลายล้ินข้ึนแตะปุม

เหงือกเบาๆ เมื่อกระแสลมผานจุดนี้ก็จะทําให

ปลายล้ินเกิดการสั่นสะบัดหรือรัว ขณะเปลง

เสียงเสนเสียง เกิดการสั่น สะเทือน เสียงที่

เปลงออกมาจะเปน 

20 

44   เสียงรัว เอาละเรามาฝกออกเสียงกันนะคะ  

45 CAP 

ร้ิน เรือน เร้ือรัง เรือรบ 

Diss คําแรก คําวา ร้ิน เรือน เร้ือรัง เรือรบ นักเรียน

ลองฝกอานออกเสียงตามนะคะ 

10 

46 กราฟก 

หลักการออกเสียง ล 

Diss หลักการออกเสียง ล  เสียง ล ลิง หรือเสียงขางล้ิน เปน

การเรียกตามทิศทางของลมหายใจออก เสียงขางล้ินมี

ฐานที่เกิดเสียงที่ปุมเหงือก เมื่อเร่ิมตนเปลงเสียงล้ิน

สวนปลายจะแตะที่ปุมเหงือก ลมจะผานออกทางขาง

ล้ินไดสะดวก ขณะที่เปลงเสียงนั้นเสนเสียงอยูชิดกัน

แตไมชิดกันสนิท ลมจากปอดจะผานเสนเสียงข้ึนมา

ทําใหเสนเสียงเกิดการส่ันสะเทือน เราลองมาฝกออก

25 
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เสียง ล กันนะคะ 

47 CAP  ลูก ลํ้า เลน แล เลิศ Cut คําแรก คําวา ลูก ลํ้า เลน แล เลิศ 7 

48 CAP  แบบทดสอบ Cut เรามาตอบคําถามกนัสัก 3 ขอนะคะ 2 

49 ขอ 1. หลักการออกเสียงคําในภาษาไทย

นักเรียนควรคํานึงถึงอะไรบาง 

ก. เสียงพยัญชนะ 

ข. เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

ค. เสียงสระ 

ง. เสียงวรรณยุกต 

Cut ขอ 1. หลักการออกเสียงคําในภาษาไทย

นักเรียนควรคํานงึถงึอะไรบาง 

ก. เสียงพยัญชนะ 

ข. เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

ค. เสียงสระ 

ง. เสียงวรรณยุกต 

25 

50 ขอ 2. วิธีการออกเสียง ร เรือ จะเปลงเสียงเร็ว

ข้ึนเร่ิมตนที่อวัยวะสวนใด 

ก. ปลายล้ิน 

ข. ชองปาก 

ค. ปุมเหงือก 

ง. ขางล้ิน 

Cut ขอ 2. วธิีการออกเสียง ร เรือ จะเปลงเสียงเร็ว

ข้ึนเร่ิมตนที่อวยัวะสวนใด 

ก. ปลายล้ิน 

ข. ชองปาก 

ค. ปุมเหงือก 

ง. ขางล้ิน 

25 

51 ขอ 3. เสียงพยัญชนะในขอใดเมื่อเราออกเสียง

ผิดแลวความหมายของคําจะเปล่ียนไป 

ก. กาว 

ข. ขวด 

ค. ราก 

ง. สุด 

Cut 

 

ขอ 3. เสียงพยัญชนะในขอใดเมื่อเราออกเสียง

ผิดแลวความหมายของคําจะเปล่ียนไป 

ก. กาว 

ข. ขวด 

ค. ราก 

ง. สุด 

25 

52 กราฟก 

หลักการออกเสียง 

ควบกลํ้า  ร 

 

Diss หลักการออกเสียงควบกลํ้า  ร 

ในการออกเสียงควบกลํ้า ร เรือ 

ใชหลักการเดียวกันกับ การออกเสียง ร  เรือ 

โดยการยกปลายล้ินข้ึนแตะปุมเหงือกเบาๆ 

เมื่อกระแสลมผานจุดนี้ก็จะทําใหปลายล้ิน

สะบัดออกและสลับกันหลายๆ คร้ัง เพียงแตวา

การออกเสียงควบกลํ้า ร จะตองออกเสียงตัว

พยัญชนะตนควบไปดวย เรามาฝกออกเสียง

กันนะคะ 

20 



 85

53 CAP 

กราบ ครุย ครัว 

Diss เรามาฝกออกเสียงกนันะคะ 

คําแรก คําวา กราบ ครุย ครัว 

เปนอยางไรคะออกเสียงยากไหมนักเรียน

จะตองฝกบอยๆ จะไดออกเสียงไดชัดเจน 

10 

54 กราฟก 

หลักการออกเสียง 

ควบกลํ้า  ล 

 

Cut หลักการออกเสียงควบกลํ้า ล ในการออกเสียง

ควบกลํ้า ล ลิง ก็ใชหลักการเดียวกับการออก

เสียง ล ลิงเมื่อเร่ิมตนจะเปลงเสียง ล้ินสวน

ปลายจะแตะที่ปุมเหงือก ลมจะผานออกทางขาง

ล้ิน ลักษณะของล้ินจะไมแบ ทําใหดานขางของ

ล้ินมีชองวาง ทําใหลมผานไดสะดวก 

15 

55 CAP 

พลาด เกลียว กลมกลอม คล่ืน 

Diss เรามาฝกออกเสียงควบกลํ้า ล กันนะคะ คํา

แรก คําวา พลาด เกลียว กลมกลอม คล่ืน 

10 

56 กราฟก 

หลักการออกเสียง ฝ ฟ 

Cut หลักการออกเสียง  ฝ  ฟ  

ฝ ฟ เปนเสียงเสียดแทรกเกิดที่ฐานริมฝปากและ

ฟน เมื่อเร่ิมตนเปลงเสียง ฟนบนจะอยูใกลกับ

ริมฝปากลาง ฟนบนจะสัมผัสริมฝปากลาง

เล็กนอย ลมจะผานไมสะดวกตองเสียดแทรก

ผานชองระหวางริมฝปากกับฟน ขณะเปลงเสียง 

15 

57 CAP 

ฝน  ฝุน  ฝน 

Cut เรามาฝกออกเสียง ฝ ฝา กนันะคะ 

คําแรก คําวา ฝน ฝุน ฝน นกัเรียนสังเกตวา 

ฟนบนจะสัมผัสริมฝปากลางเล็กนอย 

10 

58 CAP 

ฟน  ไฟฟา  ฟมูฟาย 

Cut เรามาฝกออกเสียง ฟ ฟน กนันะคะ 

คําแรก คําวา ฟน  ไฟฟา  ฟมูฟาย 

8 

59 CAP     แบบทดสอบ Cut เรามาทดสอบความรู ตอบคําถามอีก 3 ขอ นะคะ 3 

60 ขอ 4. ฐานเสียงพยัญชนะขอใดที่เกิด

จากริมฝปากลางกับฟนบน 

ก. /ฟ/ 

ข. /ย/ 

ค. /ฮ/ 

ง. /ง/ 

Cut ขอ 4. ฐานเสียงพยัญชนะขอใดที่เกิด               

จากริมฝปากลางกับฟนบน 

ก. /ฟ/ 

ข. /ย/ 

ค. /ฮ/ 

ง. /ง/ 

25 
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61 ขอ 5. เสียงพยัญชนะใดที่ปลายล้ินเกิด

การสั่นสะบัดรัว 

ก. /ก/ 

ข. /ม/ 

ค. /จ/ 

ง. /ร/ 

Cut ขอ 5. เสียงพยัญชนะใดที่ปลายล้ินเกิดการ

ส่ันสะบัดรัว 

ก. /ก/ 

ข. /ม/ 

ค. /จ/ 

ง. /ร/ 

25 

62 ขอ 6. เสียงพยัญชนะใดเมือ่เปลงเสียง

แลว ลมจะผานออกทางขางล้ิน 

ก. /ว/ 

ข. /ล/ 

ค. /ฉ/ 

ง. /ส/ 

Cut ขอ 6. เสียงพยัญชนะใดเมือ่เปลงเสียงแลว ลม

จะผานออกทางขางล้ิน 

ก. /ว/ 

ข. /ล/ 

ค. /ฉ/ 

ง. /ส/ 

25 

63 กราฟก 

หลักการออกเสียงควบกลํ้า ว 

Diss เรามาเรียนกันตอนะคะ ตอไปเราจะมาเรียน 

หลักการออกเสียงควบกลํ้า ว แหวน ว เปน

เสียงกึ่งสระเกิดที่ฐานเพดานออน เมื่อเร่ิมตน

เปลงเสียง ยกล้ินสวนหลังข้ึนไปทางเพดาน

ออน แตไมใกลมากจนเกิดเปนชองแคบ ๆ จะ

ทําใหลมเสียดแทรกออกมา หอริมฝปากขณะ

เปลงเสียง เสียงที่เปลงออกมาเปนเสียงกึ่งสระ

เปนเสียงกอง 

20 

64 CAP 

กวาง  แกวง  ขวักไขว 

Cut เรามาฝกออกเสียงกันนะคะ คําแรก คําวา 

กวาง  แกวง  ขวักไขว นักเรียนจะสังเกตวา เรา

จะหอปากขณะเปลงเสียง 

10 

65 กราฟก 

หลักการออกเสียง ง 

Cut หลักการออกเสียง ง 

ง งู เปนเสียงนาสิกเกิดที่ฐานเพดานออน เมื่อเร่ิมตน

เปลงเสียง ล้ินสวนหลังจะข้ึนไป  แตะเพดานออน   

ลมจะถูกกักในบริเวณดังกลาว ในขณะ เดียวกัน

เพดานออนและล้ินไกลดระดับลงทําใหลมผาน

ออกไปทางชองจมูกได เมื่อเปดที่กักที่เพดานออนลม

จะออกทางปากดวย 

15 
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66 CAP 

งู  งา  เงนิ  งาม 

Diss เรามาฝกออกเสียงกันนะคะ คําแรก คําวา งู  

งา  เงิน  งาม จะสังเกตวา เมื่อเร่ิมตนเปลง

เสียง ล้ินสวนหลังจะข้ึนไปแตะเพดานออน ลม

จะถูกกักในบริเวณดังกลาว 

12 

67 กราฟก 

หลักการออกเสียง ฉ  ช 

Cut หลักการออกเสียง ฉ  ช เมื่อเร่ิมตนเปลงเสียง ล้ิน

สวนปลายจะข้ึนไปแตะที่ปุมเหงือก-เพดานแข็ง   

ลมจะถูกกักในบริเวณดังกลาวเสนเสียงอยูหางกัน 

ลมจากปอดจะผานชองระหวางเสนเสียงไดสะดวก 

เมื่อจะเปลงเสียง ล้ินสวนปลายจะลดระดับลง

เล็กนอย ทําใหมีชองแคบ ๆ  ระหวางล้ินสวนปลาย

และปุมเหงือกเพดานแข็งในลักษณะของการเสียด

แทรกปริมาณลมมากกวาปกติ 

25 

68 CAP 

ฉก  ฉอ   ฉุยฉาย 

Cut เรามาฝกออกเสียง ฉ ฉ่ิง กนักอนนะคะ คําแรก 

คําวา ฉก  ฉอ   ฉุยฉาย 

10 

69 CAP 

โชกโชน  ชดชอย  ชวงชิง 

Diss ตอไปเราจะมาฝกออกเสียง ช ชาง คําแรก คํา

วา โชกโชน ชดชอย ชวงชิง จะสังเกตวามกีาร

เสียดแทรกปริมาณลมออกมามากกวาปกติ 

12 

70 กราฟก 

หลักการออกเสียง ถ  ท 

Cut หลักการออกเสียง ถ  ท 

ถ  ท  เปนเสียงกักเกิดที่ฐานฟน-ปุมเหงือก ไมกอง 

มีกลุมลม  ในการเปลงเสียง ล้ินสวนปลายจะแตะ

ที่ฟน -ปุมเหงือก ลมจะถูกกักในบริเวณดังกลาว 

เสนเสียงอยูหางกัน มีชองระหวางเสนเสียง ขณะ

เปลงเสียงลมจากปอดจะผานชองระหวางเสนเสียง

ไดสะดวก 

20 

71 CAP 

ถม  ถวย  ถาก 

Diss เรามาฝกออกเสียง ถ ถงุ กันกอนนะคะ คําแรก 

คําวา ถม  ถวย  ถาก 

8 

72 CAP 

ทุง  ทิศ  ทวม 

Cut ตอไปเราจะมาฝกออกเสียง ท ทหาร คําแรก 

คําวา  ทุง  ทิศ  ทวมจะสังเกตวาปริมาณลมจะ

มากกวาปกติหรืออาจกลาวไดวามีกลุมลม

ตามออกมา 

12 
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73 กราฟก 

หลักการออกเสียง  ฮ 

Cut หลักการออกเสียง  ฮ  เสียง ฮ นกฮูก เปนเสียง

เสียดแทรกเกิดที่ฐานเสนเสียง เมื่อเร่ิมตนจะ

เปลงเสียง เสนเสียงจะอยูใกลกัน มีชองวาง

ระหวางเสนเสียงขณะเปลงเสียงลมจากปอด

จะเสียดแทรกผานชองระหวางเสนเสียงข้ึนมา 

และผานออกมาทางชองปาก 

15 

74 CAP 

ฮวบ  ฮั่น  โฮะ แฮม 

Cut เรามาฝกออกเสียง ฮ กนันะคะ คําแรก คําวา 

ฮวบ  ฮั่น  โฮะ แฮม 

8 

75 กราฟก 

หลักการออกเสียง ซ ศ ษ ส 

Cut หลักการออกเสียง ซ  ศ  ษ  ส 

ซ ศ ษ ส เปนเสียงเสียดแทรกเกิดที่ฐานปุมเหงือก เมื่อ

เร่ิมตนจะเปลงเสียง ล้ินสวนปลายจะข้ึนไปใกลปุม

เหงือก ลมในชองปากไมถูกกักแตจะผานออกไม

สะดวก ตองเสียดแทรกผานชองระหวางล้ินสวนปลาย

กับปุมเหงือก ขณะเปลงเสียงเสนเสียงจะอยูหางกัน 

มีชองวางระหวางเสนเสียง ลมจากปอดจะผานชอง

ระหวางเสนเสียงไดสะดวก 

30 

76 CAP 

ศีล  สาม  ซบ  เศษสวน 

Diss เรามาฝกออกเสียง ซ ศ ษ ส นะคะ 

คําแรก คําวา ศีล สาม ซบ เศษสวน 

10 

77 CAP 

แบบทดสอบ 

Cut เอาละเรามาตอบคําถามสัก 4 ขอ นะคะ 3 

78 ขอ 7. คําวา “ขวักไขว” จะใชวิธีการ

ออกเสียงอยางไร 

ก. ฟนบนจะสัมผัสริมฝปากลาง 

ข. ปลายล้ินแตะที่ปุมเหงือก 

ค. ปลอยลมผานทางขางล้ินไดสะดวก 

ง. หอริมฝปากขณะเปลงเสียง 

 ขอ 7. คําวา “ขวักไขว” จะใชวิธีการออกเสียง

อยางไร 

ก. ฟนบนจะสัมผัสริมฝปากลาง 

ข. ปลายล้ินแตะที่ปุมเหงือก 

ค. ปลอยลมผานทางขางล้ินไดสะดวก 

ง. หอริมฝปากขณะเปลงเสียง 

25 

79 ขอ 8. เสียงพยัญชนะใดที่ออกเสียงใน

ลักษณะเปนกลุมลมตามออกมา 

ก. /ฉ / ช / 

ข. /ล/ 

 ขอ 8. เสียงพยัญชนะใดที่ออกเสียงใน

ลักษณะเปนกลุมลมตามออกมา 

ก. /ฉ / ช / 

ข. /ล/ 

25 
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ค. /ฟ/ 

ง. /ว/ 

ค. /ฟ/ 

ง. /ว/ 

80 ขอ 9. ขอใดไมมีเสียงที่เปลงออกมาเปน

เสียงรัวเกิดทีปุ่มเหงือก 

ก. นักรอง 

ข. บานเรือน 

ค. ลูกเมือง 

ง. เรือบิน 

 ขอ 9. ขอใดไมมีเสียงที่เปลงออกมาเปนเสียง

รัวเกิดที่ปุมเหงือก 

ก. นักรอง 

ข. บานเรือน 

ค. ลูกเมือง 

ง. เรือบิน 

25 

81 ขอ 10. นอกจากเสียงพยัญชนะควบกลํ้า

แลวยังมีเสียงพยัญชนะตนตัวใดที่ตอง

ระมัดระวังในการออกเสียง 

ก. /ร/ /ล/ 

ข. /น/ /ง/ 

ค. /ฉ/ /ช/ 

ง. /ฝ/ /ฟ/ 

 ขอ 10. นอกจากเสียงพยัญชนะควบกลํ้า  

แลวยั งมี เ สียงพยัญชนะตน ตัวใดที่ ต อง

ระมัดระวังในการออกเสียง 

ก. /ร/ /ล/ 

ข. /น/ /ง/ 

ค. /ฉ/ /ช/ 

ง. /ฝ/ /ฟ/ 

25 

82 CAP  เฉลยคําตอบ 

ขอ 1. ตอบ  ข. เสียงพยัญชนะ  

                     สระ วรรณยุกต 

ขอ 2. ตอบ  ก. ปลายล้ิน 

ขอ 3. ตอบ  ค. ราก 

ขอ 4. ตอบ  ก. /ฟ/ 

ขอ 5. ตอบ  ง. /ร/ 

ขอ 6. ตอบ  ข. /ล/ 

ขอ 7. ตอบ  ง. หอริมฝปากขณะเปลงเสียง    

ขอ 8. ตอบ  ก. /ฉ /ช / 

ขอ 9. ตอบ  ค. ลูกเมือง 

ขอ10.ตอบ  ก. /ร/ /ล/ 

 เรามาดูเฉลยกันวาทําถกูกนักี่ขอ 

ขอ 1. ตอบ  ข. เสียงพยัญชนะ  

                     สระ วรรณยุกต 

ขอ 2. ตอบ  ก. ปลายล้ิน 

ขอ 3. ตอบ  ค. ราก 

ขอ 4. ตอบ  ก. /ฟ/ 

ขอ 5. ตอบ  ง. /ร/ 

ขอ 6. ตอบ  ข. /ล/ 

ขอ 7. ตอบ  ง. หอริมฝปากขณะเปลงเสียง 

ขอ 8. ตอบ  ก. /ฉ /ช / 

ขอ 9. ตอบ  ค. ลูกเมือง 

ขอ10.ตอบ  ก. /ร/ /ล/ 

30 

83 CAP 

การอานบทเสียงรอยแกวและ 

การอานออกเสียงรอยแกว 

 

ดนตรีบรรเลง 

10 
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84 คนอานหนังสือ  การอานมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง เพราะการอานเปนปจจัยสําคัญ

ในการพัฒนาบุคคลชวยใหเกิดความงอกงามทาง

สติปญญา การอานทําใหคนมีโลกทัศนที่กวางมี

ความรูใหม  ๆเกิดข้ึนมากมาย 

15 

85 คนอานหนังสือ  ความหมายของการอาน เราจะตองรูความหมายของ

การอานวา คืออะไร 

5 

86 คนอานหนังสือ  การอาน คือ การรับรูความหมายและสรางความเขาใจ

จากตัวอักษรหรือจากสัญลักษณอ่ืน  ๆที่จะทําให

ผูอานมีความรู ความเขาใจที่ดีข้ึน รับรูกระบวนการ

ตางๆ  ที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาในตัวผูอาน ทําให

เปนคนทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ 

15 

87 CAP 

องคประกอบของการอาน 

 องคประกอบของการอาน  เราะตองทราบวา

องคประกอบของการอานวามีอะไรบาง 

5 

88 CAP  องคประกอบของการอาน 

1. การอาน 

2. สาร 

3. ความหมาย 

4. การเลือกความหมาย 

5. การนําไปใช 

 องคประกอบของการอาน มีดวยกัน 5 ประการ คือ 

1. การอาน 

2. สาร 

3. ความหมาย 

4. การเลือกความหมาย 

5. การนําไปใช 

10 

89 คนอานหนังสือ  ในกระบวนการอานทั้ง 5 ประการนั้น ผูอานตองมี

ความเขาใจอยางครบถวน ในเร่ืองของการทําความ

เขาใจกับตัวอักษร โดยเฉพาะการนําความรูออกไปใช

ใหเกิดประโยชน จําเปนตองมีความเขาใจ ตองอาน

ใหรูจริง อานจนเขาใจ จึงจะสามารถนําไปใชได 

12 

90 CAP 

แบบทดสอบ 

 เรามาทําแบบทดสอบกันสัก 2 ขอนะคะ 3 

91 ขอ 1. การอาน คือ อะไร 

ก. การรับรูรูปภาพสัญลักษณตาง ๆ 

ข. การเปลงเสียงของถอยคํานั้นดัง ๆ 

 ขอ 1. การอาน คือ อะไร 

ก. การรับรูรูปภาพสัญลักษณตาง ๆ 

ข. การเปลงเสียงของถอยคํานั้นดัง ๆ 

25 
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ค. การเปลงเสียงจากการรับรูจากรูปภาพ 

ง. การรับรูความหมายและสราง    

    ความเขาใจจากตัวอักษร 

ค. การเปลงเสียงจากการรับรูจากรูปภาพ 

ง. การรับรูความหมายและสราง                       

    ความเขาใจจากตัวอักษร 

92 ขอ 2. ขอใดไมใชองคประกอบของการอาน 

ก. การออกเสียง 

ข. ความหมาย 

ค. การนําไปใช 

ง. การเลือกความหมาย 

 ขอ 2. ขอใดไมใชองคประกอบของการอาน 

ก. การออกเสียง 

ข. ความหมาย 

ค. การนําไปใช 

ง. การเลือกความหมาย 

25 

93 คนอานหนังสือ  การนาํประโยชนจากการอานไปใชนัน้ ผูอาน

จําเปนตองมพีืน้ฐานสําคัญ ดังนี ้

5 

94 CAP  ความรูทางภาษา  1.มีความรูทางภาษา การใชถอยคําและสํานวนภาษา 5 

95 CAP  การเลือกอานหนังสือ  2. ตองรูจักเลือกอานหนังสือใหเหมาะสมกับวัย 5 

96 CAP  สวนประกอบของหนงัสือ  3. ตองมีความรูเร่ืองสวนประกอบของหนังสือเลมนั้น ๆ  5 

97 CAP 

แหลงหนงัสือ 

 4. ตองรูจักแหลงที่จะหาหนังสืออาน เราจะตองรูวา

หนังสือแตละประเภทนั้นเราจะตองไปหาจากแหลงใด 

7 

98 CAP 

ลักษณะทาทางที่ดีในการอานหนังสือ 

 ลักษณะทาทางที่ดีในการอาน ผูที่จะเปนนกัอานที่ดี 

ควรจะมีลักษณะทาทางที่ดี ดังนี ้

7 

99 คนนัง่อานหนงัสือ  การนั่งอานที่ถูกวิธี ตองนั่งตัวตรงหางจากโตะพอวาง

ขอศอกลงบนโตะได วางหนังสือบนโตะ มือขวาจับ

มุมหนังสือดานขวา ใหนิ้วช้ีเตรียมพรอมที่จะพลิก

หนาตอไปมือซายจับหนังสือหนาซาย หนาหนงัสือที่

อานอยูหางจากตาประมาณ 12 นิ้ว 

15 

100 คนยืนอานหนงัสือ  การยืนอานที่ถูกวิธี จะตองยืนน้ําหนักตัวอยูบนขา

ทั้ง 2 ขางสบาย ๆ ไมเกร็งหรือประหมา มือซาย

ประคองหนังสือ มือขวาจับมุมหนังสือดานขวา 

นิ้วชี้เตรียมพรอมที่จะพลิกหนาตอไป หนาหนังสือ

หางจากตาประมาณ 12 นิ้ว 

25 

101 คนนัง่อานหนงัสือ  การอานหนังสือตองมีสมาธิที่ดี ต้ังใจอานขณะ

ยืนหรือนั่งอาน ตองมีทาทางที่มั่นคง ไมเอียง

คออาน ไมสายหนาตามบรรทัดที่อาน 
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102 CAP  แบบทดสอบ  เรามาทําแบบทดสอบกันอีก 3 ขอนะคะ 3 

103 ขอ 3. การอานหนังสือที่ดีควรให

หนงัสือหางจากตาประมาณก่ีนิ้ว 

ก. 6   นิ้ว 

ข. 12 นิว้ 

ค. 15 นิว้ 

ง. 18  นิว้ 

 ขอ 3. การอานหนังสือที่ดีควรใหหนังสือ         

หางจากตาประมาณกีน่ิ้ว 

ก. 6   นิ้ว 

ข. 12 นิว้ 

ค. 15 นิว้ 

ง. 18  นิว้ 

25 

104 ขอ 4. การจับหนังสือสําหรับการอาน            

ขอใดถูก 

ก. มือซายจับมุมหนังสือซาย 

ข. มือซายจับมุมหนังสือขวา 

ค. มือขวาจับมุมหนังสือดานขวา 

ง. มือขวาจับมมุหนงัสือดานขวาใช     

   นิ้วชี้เตรียมพรอม 

 ขอ 4. การจับหนังสือสําหรับการอาน  

ขอใดถูกตอง 

ก. มือซายจับมุมหนังสือซาย 

ข. มือซายจับมุมหนังสือขวา 

ค. มือขวาจับมุมหนังสือดานขวา 

ง. มือขวาจับมมุหนงัสือดานขวาใช     

   นิ้วชี้เตรียมพรอม 

25 

105 ขอ 5. นักเรียนคนใดอานหนังสือไดถูกตอง

ตามหลักวิธีการอานหนังสือ 

ก. กรกตยืนขาเกร็งขณะอานหนังสือ 

ข. นรินทรอานหนังสือดวยความต้ังใจ 

ค. ชานนทอานหนังสือโดยใหตาหางหนังสือ    

     6 นิ้ว 

ง. อาคมนั่งอานหนังสือโดยเอียงคอไป 

   ทางซายตลอดเวลา 

 ขอ 5. นักเรียนคนใดอานหนังสือไดถูกตอง                    

ตามหลักวิธีการอานหนังสือ 

ก. กรกตยืนขาเกร็งขณะอานหนังสือ 

ข. นรินทรอานหนังสือดวยความต้ังใจ 

ค. ชานนทอานหนังสือโดยใหตาหางหนังสือ    

     6 นิ้ว 

ง. อาคมนั่งอานหนังสือโดยเอียงคอไป 

      ทางซายตลอดเวลา 

25 

106 คนอานหนังสือ  การอานออกเสียง คือ เสียงที่ผูอานตองเปลง

ออกมาใหไดยนิเปนถอยคําหรือเปนขอความ 

ตองใหชัดถอยชัดคํา 

7 

107 คนอานหนังสือ  การอานออกเสียงที่ดี ตองมีศิลปะการอาน

เพื่อความถูกตองและความไพเราะ ลีลาการ

อานจะตองเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองที่อาน 

ดังตัวอยางตอไปนี้ 

8 

108 CAP  การอานหนังสือเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคน 10 



 93

บทความ โดยเฉพาะนักเรียน การอานหนังสือเปนส่ิง

สําคัญมากกวางานอ่ืนๆ เพราะวัยของนักเรียน

เปนวัยที่จะตองแสวงหาความรู 

109 คนอานหนังสือ  จากบทความขางบน ผูอานจะตองเขาใจ

วิธีการเปลงเสียง จะทําใหไดอรรถรสของการ

อานเปนอยางมาก 

5 

110 คนอานหนังสือ  การอานออกเสียงใหไดดีนัน้เราจะตองมวีธิีฝก

ปฏิบัติในการออกเสียง คือ 

1. จะตองอานใหถูกตองตามอักขรวิธีของ

ภาษาไทย และอานถูกตองตามความนยิม 

โดยอาศัยหลักการอานจากพจนานุกรม

ราชบัณฑิตยสถาน 

10 

111 คนอานหนังสือ  2. ความชัดเจน การออกเสียงสระ พยัญชนะ 

วรรณยุกต ใหถูกตอง และการออกเสียงตัว ร  

ล ตลอดจนตัวควบกลํ้าไดชัดเจน 

8 

112 CAP  แบบทดสอบ  เรามาทําแบบทดสอบกันอีก 3 ขอ 3 

113 ขอ 6. การอานออกเสียงทําไมตองอาน

เสียงสูงตํ่าตามเนื้อเร่ือง 

ก. เปนการฝกการแสดงออก 

ข. เพราะผูฟงจะไดสนุกสนาน 

ค. เพราะทําใหเร่ืองนาสนใจ ดูมี     

   ชวีิตชีวาไมนาเบ่ือ 

ง. เปนการแสดงความสามารถของ 

   ผูอาน 

 ขอ 6. การอานออกเสียงทําไมตองอานเสียง

สูงตํ่าตามเนื้อเร่ือง 

ก. เปนการฝกการแสดงออก 

ข. เพราะผูฟงจะไดสนุกสนาน 

ค. เพราะทําใหเร่ืองนาสนใจ ดูมี     

   ชวีิตชีวาไมนาเบ่ือ 

ง. เปนการแสดงความสามารถของ 

    ผูอาน 

25 

114 ขอ 7. ขอใดถูกตอง 

ก. การออกเสียง ร จะตองกระดกล้ินตลอด 

ข. การออกเสียง ร ไมจําเปนตอง 

     ระดกล้ินทุกคํา 

ค. การออกเสียง ล จะตองกระดกล้ิน 

ง. ไมมีขอใดถูก 

 ขอ 7. ขอใดถูกตอง 

ก. การออกเสียง ร จะตองกระดกล้ินตลอด 

ข. การออกเสียง ร ไมจําเปนตอง 

     ระดกล้ินทุกคํา 

ค. การออกเสียง ล จะตองกระดกล้ิน 

ง. ไมมีขอใดถูก 

25 
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115 ขอ 8. ขอใดไมใชวิธีฝกปฏิบัติ 

ในการออกเสียง 

ก. ฝกออกเสียงตามอักขรวิธีของภาษาไทย 

ข. ออกเสียงตามความนิยมเปนหลัก 

ค. ฝกออกเสียง ร ล ใหชัดเจน 

ง. ฝกออกเสียงควบกลํ้าใหชัดเจน 

 ขอ 8. ขอใดไมใชวิธีฝกปฏิบัติ 

ในการออกเสียง 

ก. ฝกออกเสียงตามอักขรวธิขีองภาษาไทย 

ข. ออกเสียงตามความนยิมเปนหลัก 

ค. ฝกออกเสียง ร ล ใหชัดเจน 

 ง. ฝกออกเสียงควบกลํ้าใหชัดเจน 

25 

116 คนอานหนังสือ  ไมวาจะเปนการอานออกเสียงรอยแกวหรือรอยกรอง 

คุณภาพการอานข้ึนอยูกับหลักการสําคัญดังนี้ 
 

5 

117 คนอานหนังสือ  1. อัตราความเร็วในการออกเสียง ควรมี

จังหวะ ลีลา ความเร็วพอเหมาะ 

2.ความดังของเสียงตองเหมาะกับจาํนวนผูฟง 

3. การอานออกเสียง ตองชัดเจนทั้งอักขรวธิี

ตามหลักภาษา จงัหวะและลีลา 
 

15 

118 คนอานหนังสือ  4.การอานตองแบงวรรคตอนใหเหมาะสม 3 

119 คนอานหนังสือ  5. การอานตองไมตอเติม หรือตัด

ตอนขอความตัวพยัญชนะ

ตามใจชอบ 
 

5 

 คนอานหนังสือ 

 

 6. การอานตองมีสมาธิในการอานใหมัน่คง 5 

120 CAP  แบบทดสอบ 

 

 เรามาตอบแบบทดสอบอีก 2 ขอคะ 5 

121 ขอ 9.  เพราะสาเหตุใดการอาน ตองเวน

วรรคตอนใหถกูตอง 

ก. เพราะถอยคําจะไพเราะ 

ข. เพราะวาตองหยุดพักหายใจ 

ค. เพราะตองหยุดอานในใจกอน 

ง. เพราะความหมายของถอยคํา  

    จะถูกตองตามเจตนาของผูสงสาร 

 ขอ 9.  เพราะสาเหตุใดการอาน ตอง 

เวนวรรคตอนใหถูกตอง 

ก. เพราะถอยคําจะไพเราะ 

ข. เพราะวาตองหยุดพักหายใจ 

ค. เพราะตองหยุดอานในใจกอน 

ง. เพราะความหมายของถอยคํา                       

   จะถูกตองตามเจตนาของผูสงสาร 

25 
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122 ขอ10.  ขอใดไมใชส่ิงสําคัญในการอาน 

ก. การอานตองเวนวรรคตอนใหถูกตอง 

ข. การอานจะตองไมตัดขอความตอนใด 

    ตอนหนึ่งออก 

ค. การอานจะตองอานเสียงดัง ๆ   เพื่อใหคน   

     อ่ืนรูวาเราอานถูกตอง 

ง. การอานจะตองไมตอเติมเนื้อหา 

    ตามความพอใจของผูอาน 

 ขอ10.  ขอใดไมใชส่ิงสําคัญในการอาน 

ก. การอานตองเวนวรรคตอนใหถูกตอง 

ข. การอานจะตองไมตัดขอความตอนใด 

    ตอนหนึ่งออก 

ค. การอานจะตองอานเสียงดัง ๆ   เพื่อใหคน   

     อ่ืนรูวาเราอานถูกตอง 

ง. การอานจะตองไมตอเติมเนื้อหา 

    ตามความพอใจของผูอาน 

25 

123 CAP  เฉลยคําตอบ 

ขอ 1.  ตอบ  ง. การรับรูความหมายและสราง

ความเขาใจจากตัวอักษร 

ขอ 2. ตอบ  ก. การออกเสียง 

ขอ 3. ตอบ  ข.  12 นิ้ว 

ขอ 4. ตอบ ง.มือขวาจับมุมหนังสือดานขวาใช

นิ้วช้ีเตรียมพรอม 

 เรามาดูเฉลยคําตอบกันนะคะ 

ขอ 1. ตอบ ง. การรับรูความหมายและสรางความ

เขาใจจากตัวอักษร 

ขอ 2.ตอบ ก. การออกเสียง 

ขอ 3.ตอบ ข.  12 นิ้ว 

ขอ 4.ตอบ ง.มือขวาจับมุมหนังสือดานขวาใชนิ้วชี้ 

เตรียมพรอม 

40 

124 ขอ 5. ตอบ ข. นรินทรอานหนังสือ 

                          ดวยความต้ังใจ 

ขอ 6. ตอบ ค. เพราะทําใหเร่ืองนาสนใจดูมี 

ขอ 7. ตอบ ก. การออกเสียง ร จะตอง 

                       กระดกล้ินตลอด 

ขอ 8. ตอบ ข. ออกเสียงตามความนิยม 

                        เปนหลัก 

ขอ 9. ตอบ ง. เพราะความหมายของถอยคําจะ    

                       ถูกตองตามเจตนาของผูสงสาร 

ขอ 10.ตอบ ค. การอานจะตองอานเสียงดัง ๆ      

                        เพื่อใหคนอ่ืนรูวาเราอานถูกตอง 

 ขอ 5. ตอบ ข. นรินทรอานหนังสือ 

                          ดวยความต้ังใจ 

ขอ 6. ตอบ ค. เพราะทําใหเร่ืองนาสนใจดูมี 

ขอ 7. ตอบ ก. การออกเสียง ร จะตอง 

                       กระดกล้ินตลอด 

ขอ 8. ตอบ ข. ออกเสียงตามความนิยม 

                        เปนหลัก 

ขอ 9. ตอบ ง. เพราะความหมายของถอยคําจะ        

                       ถูกตองตามเจตนาของผูสงสาร 

ขอ 10.ตอบ ค. การอานจะตองอานเสียงดัง ๆ       

                        เพื่อใหคนอ่ืนรูวาเราอานถูกตอง 

 

125 

สวัสดี 

 เอาละวธิีการออกเสียง 

วิชา ภาษาไทยก็มีเทานี้นะคะ 

สวัสดีคะ 

5 
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กระดาษคําตอบ 
(Try-Out) 

โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง 
รายวชิาภาษาไทย (ท24101) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
เรื่อง วธิีการออกเสียงวิชาภาษาไทย จํานวน 4 หนวยกิต  

 
คําช้ีแจง  ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงในชองวางใหตรงกับขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ในกระดาษคําตอบ  

  โดยเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

หมายเหตุ  หามขีดเขียนหรือทําเคร่ืองหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบนี ้

 

ชื่อ................................................นามสกุล.......................................  ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 
อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการออกเสียง หลักการอานออกเสียง การอานออกเสียงบทรอยแกว 

ขอ ก. ข. ค. ง. ขอ ก. ข. ค. ง. ขอ ก. ข. ค. ง. 

1     1     1     

2     2     2     

3     3     3     

4     4     4     

5     5     5     

6     6     6     

7     7     7     

8     8     8     

9     9     9     

10     10     10     

11     11     11     

12     12     12     

13     13     13     

14     14     14     

15     15     15     

16     16     16     

17     17     17     

18     18     18     

19     19     19     

20     20     20     

รวมไดคะแนน 

1. อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง คะแนน  20 ได.............  

2. หลักการอานออกเสียง   คะแนน  20 ได.............  

3. การอานออกเสียงบทรอยแกว  คะแนน  20 ได.............  

 

60
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กระดาษคําตอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง 
รายวชิาภาษาไทย (ท24101) กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย 
เรื่อง วธิีการออกเสียงวิชาภาษาไทย จํานวน 4 หนวยกิต  

 
คําช้ีแจง  ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงในชองวางใหตรงกับขอ ก. ข. ค. หรือ ง. ในกระดาษคําตอบ  

  โดยเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

หมายเหตุ  หามขีดเขียนหรือทําเคร่ืองหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบนี ้

 

ชื่อ................................................นามสกุล.......................................  ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 
อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการออกเสียง หลักการอานออกเสียง การอานออกเสียงบทรอยแกว 

ขอ ก. ข. ค. ง. ขอ ก. ข. ค. ง. ขอ ก. ข. ค. ง. 

1     1     1     

2     2     2     

3     3     3     

4     4     4     

5     5     5     

6     6     6     

7     7     7     

8     8     8     

9     9     9     

10     10     10     
 

รวมไดคะแนน 

1. อวัยวะที่เกี่ยวของกับการออกเสียง คะแนน  10 ได.............  

2. หลักการอานออกเสียง   คะแนน  10 ได.............  

3. การอานออกเสียงบทรอยแกว  คะแนน  10 ได.............  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ชื่อ – สกุล   นางสาวฉลวย    พานิคม 

วัน เดือน ป เกิด   1  พฤษภาคม  2520 

สถานที่เกิด   จังหวัดปราจีนบุรี  

ตําแหนงงานในปจจุบัน  ครูประจําการ 

สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนปญจทรัพย  ดินแดง 

ที่อยูปจจุบัน   212  ซ.โชคชัยรวมมิตร  ถ.วิภาวดี-รังสิต  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กทม. 10400 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2541  ปวส. คอมพิวเตอรบริหารธุรกิจ   

จากสถาบันเทคโนโลยีชลบุรี 

 พ.ศ.2546  ปริญญาตรี  ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)  

                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 พ.ศ.2550  ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
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