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 The purpose of the research was to write a Self-learning Package of Thai 
Language on Making Sentences for Foreign Monks. The Self-learning Package was 
designed to meet its quality requirements of the efficiency at the 80/80 criterion. The Self-
learning Package content included 4 chapters: Affirmative Sentence, Interrogative 
Sentence, Negative Sentence, Imperative Sentence Upon completion, the Self-learning 
Package was experimented with Foreign Monks from Talom Temple. The results of the 
study indicated that the Self-learning Package was effective at the significance level of 
90.99/85.00 and proved to be a useful Self-learning Package for Foreign Monks. 
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ประกาศคุณูประการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูที่มีพระคุณ
หลายทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยผกาศรี เย็นบุตร อาจารยที่ปรึกษา 
สารนิพนธ  ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางพรอมทั้งชวยตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในคุณูปการของทานมาในโอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ทานกรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําที่เต็มเปยมดวยความเมตตาทําใหผูวิจัยมีกําลังใจ
ที่จะทํางานวิจัยชิ้นน้ีใหดีที่สุดและขอกราบขอบพระคุณอาจารยรุงฤดี แผลงศร ที่เมตตาหวงใยผูวิจัย  
            ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดแก อาจารยพัธนี โชติกเสถียร ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานภาษาไทย อาจารยชุติมา กัณฐกมาลากุล ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย และพระอาจารย
ชยสาโร ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ สละเวลาตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และยังกรุณาถายทอดความรู ประสบการณ ชี้แนะขอบกพรอง ทําใหผูวิจัย
เกิดแนวคิดและไดแกไขปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหเกิดความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพัทธยา จิตตเมตตาและอาจารยดร.สุภัค มหาวรากรที่ให
ความอนุเคราะหเปนกรรมการสอบสารนิพนธ กรุณาชวยตรวจสอบแกไขชุดการเรียนเพิ่มเติมจนได
ชุดการเรียนที่สมบูรณแบบยิ่งขึ้น 
           ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก เจาอาวาสวัดสุนันทวนารามและ พระ
ดร.อนิล ธมมสากิโย(ศากยะ)คณบดีคณะสังคมศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยตลอดจนพระภิกษุ
ชาวตางชาติที่วัดบวรและวัดปานานาชาติทุกรูปที่กรุณาสละเวลาอันมีคาถายทอดประสบการณเร่ือง
ปญหาที่พบในการศึกษาภาษาไทยผานแบบสอบถามของผูวิจัย ทําใหผูวิจัยสามารถสรางชุดการ
เรียนไดตรงตามความตองการของพระภิกษุชาวตางชาติ 
           ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยGunavuddho ที่ไดมอบซีดีที่มีประโยชนอยางยิ่งใหผูวิจัย
ไดใชเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนชุดนี้และขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย Gavesako ที่
กรุณาสละเวลาอันมีคาตรวจทานแกไขคําอธิบายภาษาอังกฤษในชุดการเรียนใหถูกตองยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญถึง ชุตนธโร(สินทร) เจาอาวาสวัดตะลอมและพระ
มหาวราวุธ  ธมมโร(แจมใส) เลขาเจาอาวาส และพระภิกษุชาวตางชาติทุกรูป ที่กรุณาใหความ
อนุเคราะหในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 
           ขอกราบขอบพระคุณคุณดวงกมล สุวิชชากุล ผอ.บริหารของยุวพุทธิกสมาคมฯและคุณสุดา
ลักษณ ตระกูลสุขโข เจาหนาที่หองสมุดนาลันทา ที่กรุณาใหคําแนะนําชวยเหลือผูวิจัยมาโดยตลอด   
และขอกราบขอบพระคุณคุณมานะ กรรณเลขา ที่กรุณาอนุเคราะหสถานที่ใชบันทึกเสียงพรอม
นองๆทีมงานที่คอยชวยเหลือเปนอยางดีโดยเฉพาะคุณศรินทิพย ยศไพศาลสุนทร 



           ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่ เปนแรงใจใหความชวยเหลือผูวิ จัยทุกดานดวยดี 
โดยเฉพาะ นางสาววราภรณ เจริญรัตนวัฒนาที่สละเวลาออกแบบศิลปชุดการเรียน  คุณรัศมีและ
คุณเคร็ก เวนไรท ที่ชวยตรวจทานดานภาษาอังกฤษ รวมทั้งคุณสมเกียรติ ปทมกรโกมล คุณพรรณี 
เตชะทักขิญพันธและนองๆ ระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคนโดยเฉพาะคุณFANG ZIYU คุณภัททิมา ผลมะตูม            
คุณ VU THI KIM OANH   คุณอิมธิรา ออนคําและคุณเปรมฤดี จรรยานันทจิตที่คอยใหคําปรึกษา
และกําลังใจตลอดการวิจัย  
         สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแมที่ไดใหโอกาสทางการศึกษา ให
คําแนะนําในการดําเนินชีวิต และขอขอบคุณคุณสมนึก อุดมชัยฤทธิ์ที่คอยเปนกําลังใจ ชวย
สนับสนุนทุกๆ ดานจนสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
       ประโยชนและคุณคาที่พึงมีจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณแดบิดา 
มารดา ครูบาอาจารยตลอดจนกัลยาณมิตรทุกทานที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจใหผูวิจัยมาโดย
ตลอด 
               บุษกร เผาศรเีจริญ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยเปนดินแดนแหงพระพุทธศาสนาที่มีพระภิกษุสงฆซึ่งทําหนาที่เผยแผพระ

ธรรมคําสอนอยูถึง 267,939 รูป (สวนศาสนวิเศท สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ขอมูล ณ.วันที่ 
31 ธันวาคม 2552) ที่สําคัญวัฒนธรรมไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานยังเอ้ือตอชาวตางชาติที่
ตองการเขามาศึกษาและปฏิบัติธรรมในเมืองไทย เนื่องจากหลักธรรมคําสอนไดหลอหลอมชีวิตจิตใจ
และลักษณะนิสัยของคนไทยใหเปนผูที่ยินดีในการใหและการแบงปน  การไดศึกษาและปฏิบัติธรรม
ในสถานที่แวดลอมไปดวยครูอาจารยและกัลยาณมิตรนั้นจึงทําใหชาวตางชาติที่ตองการแสวงหา
หนทางดับทุกข หรือพระภิกษุชาวตางชาติที่เลื่อมใสในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาตาง
เลือกที่จะเขามาศึกษาและปฏิบัติธรรมในเมืองไทยเปนจํานวนมาก โดยปจจุบันมีพระภิกษุ
ชาวตางชาติที่จําพรรษาอยูในเมืองไทยรวมทั้งสิ้นถึง 1,246 รูป(สวนศาสนวิเศท สํานักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม ขอมูล ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2552)  โดยเฉพาะที่วัดปานานาชาติ บานบุงหวาย
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดสรางขึ้นในป พ.ศ.2518 จากความเมตตาของหลวง
พอชา สุภัทโท โดยมุงหมายใหเปนอาวาสสําหรับชาวตางชาติที่ตองการเขามาศึกษาและอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา  

ณ.วัดแหงน้ีไดมีพระลูกศิษยชาวตางชาติของหลวงพอชา สุภัทโทหลายทาน อาทิ พระราช
สุเมธาจารย พระอาจารยสุเมโธ   (พระลูกศิษยชาวตะวันตกองคแรกของหลวงพอชา ซึ่งปจจุบันทาน
ไดดํารงตําแหนงเจาอาวาส วัดอมารวดี(Amaravati Buddhist Monnastery) ประเทศอังกฤษ      
พระอาจารยปสันโน (อดีตเจาอาวาสวัดปานานาชาติพ.ศ.2525-2539) พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก 
(เจาอาวาสวัดปาสุนันทวนาราม บานทาเตียน ตําบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี)     พระอาจารยชย
สาโร (อดีตเจาอาวาสวัดปานานาชาติ พ.ศ.2540-2544) และพระอาจารยญาณธัมโม(เจาอาวาสวัด
ปานานาชาติองคปจจุบัน) ไดทําหนาที่ เปนธรรมทูตซ่ึงมีบทบาทสําคัญยิ่ งในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไปยังตางประเทศ ทําใหมีชาวตะวันตกสนใจในการปฏิบัติภาวนา 
แล ะก า รบ ร รพช าอุ ป สมบท ในพร ะพุ ท ธศ าสน าฝ า ย เ ถ ร ว าททวี จํ า น วนขึ้ น เ รื่ อ ยๆ
( www.thawsischool.com/dhamma-ajarn/0 3 . html) น อ ก จ า ก นั้ น ที่ วั ด บ ว ร นิ เ ว ศ วิ ห า ร 
กรุงเทพมหานคร ก็เปนอีกวัดหนึ่งที่มีพระภิกษุชาวตางชาติทั้งจากซีกโลกตะวันตกและซีกโลก
ตะวันออกเดินทางมาศึกษาพระธรรม ซึ่งบางรูปพํานักเปนการถาวร และบางรูปพํานักระหวางศึกษา
พระปริยัติธรรม จากนั้นจึงเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเพื่อเผยแผพุทธศาสนาตอไป 
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     พระภิกษุเหลานี้มาศึกษาหลักธรรมตองใชภาษาไทยแตทักษะทางภาษาไทยไมมาก 
พอที่จะศึกษาทําใหการศึกษาและปฏิบตัธิรรมของพระภิกษุชาวตางชาติเปนไปดวยความลาชา 
และยากลําบากเปนอยางยิ่ง ดังใหสัมภาษณของพระกันตสีโล พระภิกษุชาวอเมริกาวา 

อาตมาเดินทางมาเมืองไทยพรอมกับศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยไมรูวาหนทางภายภาคหนาจะตองเผชิญกับ
อะไรบาง คร้ังแรกอยูไดเพียงอาทิตยเดียว เพราะตองเผชิญกับอุปสรรคหลายอยาง เชน ภาษาและวัฒนธรรม สวนคร้ังที่สอง
อยูไดสองอาทิตย เดินทางไปมาอยูสองครั้งก็ยังไมสําเร็จ กระทั่งครั้งที่สามจึงไดบวชสามเณรที่วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี 
ที่วัดเขมาไมมีใครพูดภาษาอังกฤษได  อาตมาคงเปนพระตางประเทศองคแรก บังคับใหตองพูดภาษาไทยในระยะเวลาอัน
ส้ัน อยู6เดือน ก็พูดภาษาไทยไดคอนขางคลอง แตยังออนมาก ถึงเขาเรียนก็ไมเขาใจเพราะไมไดเรียนทั้งไทยและบาลีเปน
รูปธรรม เพราะไมมีใครสอน ตองเรียนเอง แตดวยอายุยังนอยสามารถไปคุยกับหลายๆคน ทําใหภาษาเจริญไดเร็ว 
นอกจากนี้ก็ปฏิบัติศีล10 ทําวัตรเชา-ค่ํา ชวยเหลือพระสงฆ แตกิจไมคอยมี เพราะไมคอยเขาใจภาษา (บทสัมภาษณเร่ือง
ธรรมะกลางใจพระตางชาติ http://xchange.teenee. com)  

นอกจากนี้พระภิกษุชาวตางชาติรูปอ่ืนก็ตองประสบกับอุปสรรคดานภาษาในการเขามา
ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยดวยเชนกัน ดังที่พระดร. อนิล ธมมสากิโย(ศากยะ)พระภิกษุชาว
เนปาล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยไดเลาถึงปญหาในการศึกษาภาษาไทย
ของทานวา ภาษาไทยยากตอการแยกคํา ไมมีสัญลักษณวาประโยคสิ้นสุดตรงไหน (แบบสอบถาม
ของผูวิจัย เร่ืองปญหาที่พบในการศึกษาภาษาไทยของพระภิกษุชาวตางชาติ 2552:3) เชนเดียวกับ
พระอธิการมิตซุโอะ คเวสโก ทานเจาอาวาสชาวญี่ปุนแหงวัดสุนันทวนารามไดเลาถึงปญหาที่ทาน
พบในการศึกษาภาษาไทยวา ในดานการฟงมีปญหาเพราะระดับเสียงที่มีถึงหลายระดับและมี
ความหมายแตกตางกัน ทําใหยากตอการฟง สวนในดานการพูดและการออกเสียงภาษาไทยก็ยาก
มาก เพราะภาษาญี่ปุนไมมีระดับเสียงที่แตกตางกันอยางนี้ การเรียงพยางคไมคอยถูกตอง 
(แบบสอบถามของผูวิจัย เร่ืองปญหาที่พบในการศึกษาภาษาไทยของพระภิกษุชาวตางชาติ 
2552:3)  

จะเห็นไดวา ปญหาสวนใหญที่พบในการศึกษาภาษาไทยของพระภิกษุชาวตางชาติมีความ
คลายคลึงกันในเรื่องการออกเสียงและการเรียงลําดับคําในประโยคซึ่งพระภิกษุชาวตางชาติมักจะ
เกิดความสับสน เนื่องจากโครงสรางประโยคในภาษาไทยอาจมีความแตกตางกับภาษาของตน  
เน่ืองจากภาษาไทยเปนภาษาเรียงคํา การเรียงคําในประโยคจึงเปนเรื่องสําคัญ การเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงของคํา ทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไปดวย การวางคําผิดจะทําใหเกิดความเขาใจผิดได 
(ผะอบ โปษกฤษณะ 2538:20) นอกจากนี้การที่ผูเรียนถูกอิทธิพลภาษาที่หน่ึงหรือภาษาแมเขา
แทรกแซงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเรียงลําดับคําในประโยคผิด (ศรีวิไล พลมณี 2545:72) 
 เน่ืองจากจําประโยคโครงสรางไมได นั่นคือ การที่ผูเรียนมีปญหาในการจําการเรียนรูใหมเพราะสิ่งที่
จําไวเดิมนั้นเขามาสอดแทรก วิธีการที่จะชวยใหมีความจําในสิ่งที่เรียนไดมากย่ิงขึ้น คือ การเรียน
เพ่ิมเติม โดยการศึกษาสิ่งน้ันซ้ําๆ จะทําใหความจําสิ่งน้ันดีขึ้น และการทบทวนซ้ําหลังจากที่จําสิ่ง
นั้นไดดีแลว จะทําใหมีความจําที่ถาวรยิ่งขึ้น( จิราภา เต็งไตรรัตน 2544:143-145) ดังน้ัน ชุดการ
เรียนดวยตนเองจึงเปนสื่อการเรียนรูประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปน
อยางดี เน่ืองจากผูเรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาวิชาความรูซ้ําๆไดดวยตนเองตามเวลา
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และสถานที่ที่สะดวก ตลอดจนตามความสามารถของแตละบุคคล  ซึ่งเหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับใช
เปนสื่อในการศึกษาภาษาไทยสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ เน่ืองจากพบวา พระภิกษุชาวตางชาติ
ศึกษาภาษาไทยดวยตนเองเปนสวนมาก(แบบสอบถามของผูวิจัย เร่ืองปญหาที่พบในการศึกษา
ภาษาไทยของพระภิกษุชาวตางชาติ)และจากประสบการณของผูวิจัยที่มีโอกาสไดถวายการสอน
ภาษาไทยใหกับพระภิกษุชาวตางชาติที่วัดตะลอมพบวา พระตางชาติหลายรูปก็ประสบปญหาใน
การออกเสียงและในการเรียงคําในประโยคเชนกัน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค 
สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเพิ่มพูนทักษะความรูในดานการแตง
ประโยคเพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวันสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ  
 

ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
1.เพ่ือสรางชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยคสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามเกณฑ 80/80   

   

ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
ไดชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง การแตงประโยคสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งจะทําใหพระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาในเมืองไทย มีความรู

และทักษะในการแตงประโยคเพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 
 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาดังนี้ 
 1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร  คือ พระภิกษุชาวตางชาติ หลากหลายสัญชาติในเมืองไทยที่มีความรู
ภาษาไทยในระดับตน สามารถอานออกเขียนได 
  1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ี คือ พระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาอยูที่
วัดตะลอม  กรุงเทพมหานคร จํานวน5 รูป ไดมาโดยคัดเลือกแบบเจาะจง มีความรูภาษาไทยระดับ
ตน สามารถอานออก เขียนได  
           2. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง4สัปดาห ตั้งแตวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2554ถึงวันเสารที่2กรกฎาคม
2554   โดยระบุเวลาศึกษาและทําการทดสอบ 1 สัปดาหตอ ชุดการเรียน 1 บท 
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 3. เน้ือหาของชุดการเรียน 
  เนื้อหาที่นํามาใชในการทดลองครั้งน้ีประกอบดวยเนื้อหาความรูในเร่ือง การแตง
ประโยคประเภทตางๆตามเจตนาของการสื่อสาร โดยเลือกแบงเน้ือหาออกเปน 4 บท ดังตอไปน้ี 
 บทที่ 1  ประโยคบอกเลา 
 บทที่ 2  ประโยคคําถาม  
 บทที่ 3  ประโยคปฏิเสธ 
 บทที่ 4  ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง 
 4. สวนประกอบของชุดการเรียน 
               มีแผนซีดีประกอบเน้ือหาเพื่อใหผูเรียนไดฝกฟงและฝกออกเสียงภาษาไทยไดอยาง
ถูกตอง  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 พระภิกษุชาวตางชาติ หมายถึง พระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาที่วัดตะลอมที่มีความรู
พ้ืนฐานในระดับตน 
 ความรูพื้นฐานในระดับตน หมายถึง มีความสามารถในการสื่อสารและการใชภาษาไทย
ในระดับพื้นฐาน ที่สามารถอานออกเขียนได 
 ชุดการเรียนดวยตนเอง หมายถึง ส่ือการเรียนสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวย

ตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุด ผูเรียนสามารถเรยีนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  

             80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดมาจากการทําแบบฝกหัดทายบทใน
แตละบทของผูเรียน โดยเฉลี่ย รอยละ 80 
          80 ตัวหลัง หมายถึงรอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ภายหลังเรียน จากแบบเรียนทั้ง 4 บท โดยเฉลี่ย รอยละ 80 
 

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  1.1 ประโยคในภาษาไทย 
  1.2 ชุดการเรียนดวยตนเอง 
 2.  ดําเนินการวิจัย 
      2.1  กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
      2.2  สรางชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค 4 บท โดยมีเนื้อหา ดังนี้  
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        บทที่ 1 ประโยคบอกเลา 
        บทที่ 2 ประโยคคําถาม  
        บทที่ 3 ประโยคปฏิเสธ 
        บทที่ 4 ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง 

      2.3 เสนอชุดการเรียนดวยตนเองตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดังนี้    
                     1.  อาจารยพัธนี โชติกเสถียร ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย อาจารยพิเศษภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                     2. อาจารยชุติมา กัณฐกมาลากุล ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย อาจารยสอนภาษาไทยให
ชาวตางชาติ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุน            
                     3. พระอาจารยชยสาโร พระอาจารยชาวอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย ทานไดรับ
รางวัลผูใชภาษาไทยดีเดนจากกระทรวงวัฒนธรรม ป2553  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา ภาษาและ แบบทดสอบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข 
        2.4 นําชุดการเรียนไปทดลองใชกับพระภิกษุชาวตางชาติที่ปฏิบัติธรรมอยูที่วัดใน
เมืองไทยจํานวน 1 รูป เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 
        2.5 นําชุดการเรียนไปทดลองจริงกับพระภิกษุชาวตางชาติซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 
5 รูป 
 3. วิเคราะหขอมูล 
       3.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ 
       3.2 หาประสิทธิภาพชุดการเรียน โดยใชเกณฑสัมฤทธิ์ผลรายวัตถุประสงค 80/80 
 4.  เสนอผลรายงานการศึกษาคนควา สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 
            1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 
     1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประโยคในภาษาไทย 
     2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
            2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
            2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
 
1. เอกสารและงานวิจัย ที่เก่ียวของกับประโยคในภาษาไทย 
 1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับประโยคในภาษาไทย 
   1.1.1 ความหมายของประโยคในภาษาไทย 
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2533: 192-193) ใหความหมายของประโยค คือถอยคําที่มี
เน้ือความครบบริบูรณ ประโยคหนึ่งๆแบงออกเปนสองภาค คือ ภาคประธาน และภาคแสดง 
              วิไลวรรณ ขนิษฐานันท (2533: 97) กลาววา ประโยคเปนการถายทอดความคิดออกมา
เปนเสียงเพ่ือใหผูอ่ืนไดฟงและเขาใจได การถายทอดเริ่มจากการหาคําที่เปนตัวแทนของความคิด 
เม่ือเลือกไดแลวคําเหลานี้จะผานกระบวนการ 2 ประเภท คือประเภทหนึ่งเปนกระบวนการจัด
เรียงคําใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ในการเรียงคําอาจมีคําบางคําถูกตัดทิ้งไป หรือมีคําเพิ่มขึ้น 
หรือมีการโยกยายตําแหนงคํา อีกประเภทหนึ่งเปนกระบวนการเกี่ยวกับเสียง เปนการพิจารณาวา 
คําใดประกอบขึ้นดวยเสียงใดบาง และเม่ือเรียงคํากันแลวมีเสียงของคําใดบางที่ตองเปลี่ยนไป 
 อัครา บุญทิพย(2534: 87) ไดใหนิยามของประโยค คือ ชวงของขอความที่บรรจุความคิด
ที่สมบูรณ หรือความอันบริบูรณชวงหน่ึง ประโยคแตละประโยคที่ใชสื่อสารกันในภาษานั้น 
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ ภาคประธาน และภาคแสดง 
 สุนันทา โสรัจจ (2542: 105) กลาววา ประโยค หมายถึง ถอยคําที่นํามาเรียงรวมกันแลวมี
เน้ือความสมบูรณ แสดงใหทราบวา มีใครทําอะไร หรือ ทําแกใคร ที่ไหน อยางไร เม่ือไร ซึ่ง
ประกอบดวย ภาคประธานและภาคแสดง 
 กําชัย ทองหลอ (2547: 367) กลาวถึง ประโยค หมายถึง กลุมคําที่มีความหมายเกี่ยวของ
กันอยางเปนระเบียบ และมีเนื้อความสมบูรณ ประโยคจะตองมีบทประธาน และบทกริยาเปนหลัก
สําคัญ 
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 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาประโยคหมายถึงกลุมคําที่นํามาเรียงรวมกันอยางเปน
ระเบียบ มีเน้ือความสมบูรณ แสดงใหทราบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เม่ือไร 
   1.1.2 ประเภทของประโยค 
 อัครา บุญทิพย (2534: 93) ไดกลาวถึง การจําแนกประโยคตามเจตนาของผูสงสาร ไว
ดังนี้ 

1. ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่ตองการสงสารบอกเลาวา ประธานของประโยคทํา
อะไร คืออะไร อยูที่ไหน ในสภาพใด อยางไร  

2. ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่สงสารเพื่อบอกปฏิเสธ มักใชคํา”ไม”ประกอบกริยา เปน
ความตรงกันขามกับประโยคบอกเลา 

3. ประโยคคําสั่งและขอรอง คือประโยคที่สงสารเพื่อสั่ง หรือขอรองใหผูรับสารกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง ประโยคคําสั่งมักละประธาน โดยใชกริยาขึ้นตนประโยค จําแนกได 
3 ลักษณะ ไดแก 

       ประโยคสั่งใหทํา 
        ประโยคหามหรือสั่งไมใหทํา 
       ประโยคขอรองวิงวอน หรือสั่งอยางสุภาพ 

4. ประโยคคําถาม คือประโยคที่สงสารเพื่อการถามและตองการคําตอบจากผูรับสาร 
จําแนกได 2 ลักษณะ ไดแก 

 ประโยคคําถามที่ตองการคําตอบเปนเนื้อความใหม มักถามโดยใชคําใคร อะไร ใด ไหน เม่ือไร 
อยางไร เทาไร เหตุใด 
 ประโยคคําถามที่ตองการคําตอบยอมรับหรือปฏิเสธ มักถามโดยใชคํา หรือ หรือไม ไหม  
 เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย( 2541: 223-235) กลาวถึง ประเภทของประโยคตามแนวคิดนัก
ไวยากรณเดิม แบงตามลักษณะการใชภาษา ดังนี้  

1.1 ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่ผูพูดตองการแจงเรื่องราวตางๆใหผูฟงทราบ 
1.2 ประโยคคําถาม  คือ ประโยคที่ผูพูดใชถามผูฟง เพ่ือใหผูฟงตอบในสิ่งที่

ตองการทราบ 
1.3 ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่ผูพูดกลาวปฏิเสธ หรือไมยอมรับเม่ือมีผูถาม 
1.4 ประโยคออนวอนหรือขอรอง คือ ประโยคที่ผูพูดออนวอน หรือขอรองใหผูฟง

ปฏิบัติตาม 
                  นอกจากนี้ยังมีลักษณะการใชประโยคอีกหลายชนิด เชน ประโยคคําสั่งหรือบังคับ      
ประโยครําพันบนพร่ําเพอ ประโยคทักทายปราศรัย ประโยคโฆษณาชวนเชื่อ ประโยคแนะนําสั่งสอน 
 โชอิชิ อิวาซากิและปรียา อิงคะภิรมย(Shoichi Iwasaki and Preeya Ingkaphirom. 2005) 
กลาวถึง ประโยคโครงสรางภาษาไทย ไวในหนังสือ A Reference Grammar of Thai ไว   
4 ประเภท คือ  
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1. ประโยคแจงใหทราบ หรือ ประโยคบอกเลา ( Declarative sentences ) 
2. ประโยคปฏิเสธ ( Negative sentences ) – ใชคํา “ไม” “ไมได” “ไมใช” และรูป

ประโยคปฏิเสธที่มีคํากริยา “เปน” “คือ” 
3. ประโยคคําถาม ( Interrogative sentences ) แบงเปน 

3.1 ประโยคถามใหตอบรับหรือปฏิเสธ ( Yes/No questions ) โดยใชคําวา 
“ไหม” “หรือ” “หรือเปลา” “หรือยัง” “แลวหรือยัง” “ใชไหม” “ใชหรือเปลา” “ไมใชหรือ” รวมทั้งรูป
ประโยคสําหรับการตอบรับหรือปฏิเสธ 

3.2 ประโยคถามเนื้อความ – ใชคําแสดงคําถาม ไดแก “อะไร” “ใคร” “ที่ไหน” 
“เม่ือไหร” “ทําไม” “อยางไร” “ไหน” “กี่” “เทาไร” 

4. ประโยคคําสั่ง (Imperative sentences ) – ใชคํา “ซิ” “เถอะ” “อยา” 
นอกจากนี้ยังมีเน้ือหาอ่ืนๆอีก เชน ประโยค Passive ( ถูก โดน ไดรับ รับ ) 

ประโยค Causative ( ทํา ให ทําให )และประโยคแสดงกาลลักษณะ ( แลว อยู กําลังจะ จวนจะ เพ่ิง
จะ ) รวมทั้งอนุพากยของประโยคตางๆ 
                 สรุปไดวา ประโยคในภาษาไทยสามารถจําแนกตามเจตนาของผูสงสารไดหลาย
ประเภท การจําแนกประเภทของประโยคจะทําใหทราบลักษณะ หรือโครงสรางของประโยค หนาที่
ของประโยค และกฎเกณฑการสรางประโยคในสถานการณตางๆ 
 1.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับประโยคในภาษาไทย 
 มาลัย มวงเนียม (2536) ไดวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเรื่องประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการสอนโดยใชแผนโปรงใส
ประกอบการสอนกับการสอนโดยใชแบบฝกหัดเสริมการสอน ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องประโยคของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนโปรงใสประกอบการสอน
กับการสอนโดยใชแบบฝกหัดเสริมการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
กลุมที่เรียนโดยใชแผนโปรงใสประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนโดยใช
แบบฝกหัดเสริมการสอนและในขณะเดียวกันแตละกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การะเกด ลีละโรจน (2538)บทคัดยอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 80 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัย 
ปรากฏวา 

1. บทเรียนวีดีทัศนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.76/83.08 
2. นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนวีดีทัศนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ

ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนกลุมที่เรียนโดยบทเรียนวีดีทัศนและกลุมที่เรียนโดยการสอนปกติมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สุภัทรา ทรัพยไหลมา (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง ประโยคในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนราช
วินิตบางแคปานขํา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการสุมหลาย
ขั้นตอน โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก ดานเทคโนโลยี่การศึกษาอยูในระดับดี และบทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 92.07/91.55 
 พักตรวิภา ไทรรารอด (2551) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง สาระการ
เรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนาค
ประสิทธิ์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนดวยตนเอง กลุมสาระ
การเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค มีประสิทธิภาพ 81.63 / 83.38 โดยนักเรียนที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของประโยค หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ทิพาพร ดิสสร (2552) ไดวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง โครงสรางประโยคเพื่อการสื่อสาร สําหรับผูเรียนภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ โดยผูวิจัยได
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง โครงสรางประโยคเพื่อการสื่อสารและ
นําไปใชทดสอบประสิทธิภาพกับนักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 23 คน ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 97.39/100 จึง
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  
    
2. เอกสารและงานวิจัย ที่เก่ียวกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
 2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับชุดการเรียนดวยตนเอง 
                2.1.1 ความหมายของชุดการเรียนดวยตนเอง   

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุดการเรียนดวยตนเองไวดังนี้ 
ดวน (Duane. 1973: 169) กลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการเรียนรายบุคคล(Indivdual 

Instruction) อีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเปาหมาย นักเรียน
จะเรียนไปตามอัตราความสามารถ และความตองการของตนเอง 

มัวร (Moore. 1974: 24) กลาวถึงชุดการเรียนวา เปนการศึกษารายบุคคลที่เปนระเบียบ ที่
นักเรียนสามารถบรรลุเปาประสงคในการเรียนตอเนื่องกันไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชสื่อและ
กิจกรรมที่จัดไว 
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วิภาภรณ เดโชชัยวุฒิ (2533: 7 - 18) ไดกลาวถึงชุดการเรียนดวยตนเองวาชุดการเรียน
ดวยตนเองเปนสื่อการเรียนสําเร็จรูปที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่ระบุไวใน
ชุด ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งเปนการฝกใหผูเรียน
รูจักพ่ึงตนเองในการศึกษาหาความรู 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา ชุดการเรียนดวยตนเองเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งที่ผูเรียนสามารถ
เรียนดวยตนเองไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  ซึ่งจะทําใหผูเรียนจะไดรับการ
สงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและทําใหผูเรียนไดรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมาย 

2.1.2 วัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
ในการสรางชุดการเรียนดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพควรคํานึงถึงวัตถุประสงคในการสราง

เปนสําคัญ  
เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 161)ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวย

ตนเองไวดังนี้ 
1.มุงสนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและตัดสินใจเอง 

การเรียนดวยตนเองสอดคลองและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกโรงเรียน 
สนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาและเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเองและสังคม ใหรูจักแกปญหา 
รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดในทางสรางสรรคมากกวาทําลาย 

2.สนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนใหไดเรียนบรรลุผลกันทุกคน การ
เรียนดวยตนเองสนับสนุนความจริงที่วาคนยอมมีความแตกตางกันทุกคน ไมวาจะเปนดาน
บุคลิกภาพ สติปญญาหรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มีผลตอการเรียนรู ที่สําคัญ 4 
ประการคือ 

2.1 ความแตกตางในเรื่องอัตราเร็วของการเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาใน
การเรียนรูและทําความเขาใจในสิ่งเดียวกันในเวลาที่ตางกัน 

2.2 ความแตกตางในเรื่ องความสามารถ  เชน  ความฉลาด  ไหวพริบ 
ความสามารถพิเศษตางๆ 

2.3 ความแตกตางในเรื่องวิธีการเรียน ผูเรียนเรียนรูในวิถีทางที่แตกตางกัน 
2.4 ความแตกตางในเรื่องความสนใจและสิ่งที่ชอบ 
เม่ือผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลายๆ ดานเชนนี้ ครูจึงตองจัด

กิจกรรมการเรียนในลักษณะตางๆ กันไวใหผูเรียนไดเลือกเรียนดวยตนเอง เพ่ือสนองความแตกตาง
ดังกลาว 

3.เนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อแนวาถาผูเรียนเรียนดวยความอยากเรียน ดวย
ความกระตือรือรนที่ไดเกิดขึ้นเอง จะเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหพัฒนาการเรียนรูโดยที่ครูไมตองทํา
โทษหรือใหรางวัล ผูเรียนจะรูจักตนเอง มีความมั่นใจในการกาวไปขางหนาตามขีดความสามารถ
และความพรอม 
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4.มุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการสนองตอบที่วาการศึกษาควรมี
ระดับแตกตางกันไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงายก็ทําใหบทเรียนนั้นสั้นขึ้น ถายากมากก็
จัดเนื้อหาออกเปนสวน ๆ และใชวีธีการและสื่อทําใหเขาใจไดงายขึ้น   

สรุปไดวาวัตถุประสงคในการสรางชุดการเรียนดวยตนเองตองสนับสนุนใหผูเรียนรูจัก
รับผิดชอบในการเรียนรู รูจักแกปญหาและตัดสินใจเอง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียนเปนสําคัญ ชุดการเรียนดวยตนเองที่ดีตองมุงแกปญหาความยากงายของบทเรียนโดย
ผูเรียน สามารถใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจไดตามความสามารถของตนเองโดยอิสระ 
ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในการกาวหนาตามขีดความสามารถและความพรอมของตน 

2.1.3 องคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 
การสรางชุดการเรียนดวยตนเองนั้น ผูสรางจะตองศึกษาองคประกอบของชุดการเรียนดวย

ตนเองวามีองคประกอบหลักอะไรบาง เพ่ือจะไดนํามากําหนดองคประกอบของชุดการเรียนดวย
ตนเองที่จะสรางขึ้นไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง
ไวดังนี้ 

ดวน (Duane. 1973: 169) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง 6 ประการ
ดังนี้ 

 1.  มีจุดมุงหมายและเนื้อหา 
 2.  มีการบรรยายเนื้อหา 
 3.  มีจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 4.  มีกิจกรรมใหเลือกเรียน 
 5.  มีกิจกรรมที่สงเสริมเจตคติ 
 6.  มีเครื่องมือวัดผลกอนการเรียน ระหวางเรียนและหลังการเรียน 
อรพรรณ พรสีมา (2530 : 86) กลาวสรุปเกี่ยวกับองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเอง

ไววา ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
1. ชื่อหนวยงานหรือชื่อบทเรียน 
2. คํานําหรือคําชี้แจง เปนคําบรรยายเบื้องตนเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนและ

คําอธิบายวา ทําไมผูเรียนจึงควรศึกษาชุดการเรียนดวยตนเองนี้ 
3. วัตถุประสงคของบทเรียนเปนสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับจากการศึกษาชุดการเรียน

ดวยตนเอง 
4. การทดสอบกอนเรียน เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูในสิ่งที่จะเรียนหรือยัง 
5. กิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน ที่จะชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคในการ

เรียน สื่อการสอนหลักก็คือสิ่งพิมพ สวนสื่ออ่ืนๆ จะเปนสื่อประกอบหรือสื่อเสริม เชน รูปภาพ 
แผนภูมิ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ เปนตน 

6. การประเมินผลหลังเรียน เพ่ือใหผูเรียนทราบความกาวหนาทางการเรียนของตน 
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ลัดดา ศุขปรีดี (2523: 32) กลาววา ชุดการเรียนดวยตนเองประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
1. จุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
2. ขอทดสอบความรูเดิมของผูเรียน ซึ่งมีจุดมุงหมาย 2 อยาง คือ วัดความรูเดิมของ

ผูเรียนวาเขาใจบทเรียนไดหรือไม    และวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีความรูเกี่ยวกับบทเรียนมาก
นอยเพียงใด 

3.  บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง 
4.  สื่อการเรียน 
5.  ขอทดสอบหลังเรียน 

จากการที่มีผูกําหนดองคประกอบของชุดการเรียนดวยตนเองไวหลายรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกัน นักการศึกษาบางทานไดรวมหัวขอยอยไวดวยกัน บางทานก็เพ่ิมองคประกอบ
บางสวนเขาไป สรุปไดวาชุดการเรียนดวยตนเองมีองคประกอบดังนี้ 

1. คูมือการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 
2. ชื่อเร่ือง 
3. คําชี้แจง 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
5. เวลาที่ใช 
6. สื่อ 
7. เน้ือหาสาระ 
8. กิจกรรม 
9. การประเมิน 

         2.1.4ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนดวยตนเอง 
เฮทเตอร (Heather 1977: 324 – 344) ไดใหขั้นตอนสําคัญสําหรับครูผูสรางชุดการเรียน

ดวยตนเอง คือ 
1. ศึกษาหลักสูตร ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหผูเรียนไดศึกษาแลวจัดลําดับขั้นเน้ือหา

ใหตอเน่ืองจากงายไปหายาก 
2. ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
3. เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และสื่อการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดย

ตองคํานึงถึงความพรอม และความตองการของผูเรียน 
4. กําหนดรูปแบบของการเรียน 
5. กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกในการเรียน 
6. สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนวาบรรลุเปาประสงคในการเรียนหรือไม 
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สุนันท ปทมาคม (2519: 10) ไดกําหนดลําดับขั้นตอนในการวางแผนทําชุดการเรียนไว 
ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน 
    เลือกเร่ือง วิชา ชั้น ลําดับขั้นผลิตและวิธีการกําหนดรายละเอียด 

                     ชวงระยะเวลาการจัดทํา  
2. ขั้นดําเนินการ 

                 กําหนดรายละเอียดของเนื้อหา ตั้งวัตถุประสงคนํารายละเอียด 
                 ของเน้ือหาจัด  ดําเนินการการผลิตตามวิธีที่กําหนดไว 
                 จัดทําสื่อตางๆที่ใช ประกอบเนื้อหา  จัดทําแบบทดสอบหลังเรียน  
                 ลงมือผลิตและจัดทําเพื่อใชทดสอบขั้นตน 

3. การทดลอง 
นําชุดการเรียนที่ผลิตแลวไปทดสอบหาความบกพรอง 

4. แกไขจุดบกพรอง 
5. ลงมือผลิต เพ่ือใชในการทดสอบจริง 
6. ลงมือทดลอง 
7. เก็บรายงานผลขอมูลในเชิงสถิติ 
8. บรรจุกลองและคําชี้แจงรายละเอียด พรอมทั้งรายละเอียดของการดําเนินงาน 
9. รายงานผลตอที่ประชุมใหญของการจัดการ 
10. สั่งงาน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533: 495) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนดวย
ตนเองไวดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะหเน้ือหา ไดแก การกําหนดหนวย หัวเรื่อง และมโนมติ 
 ขั้นที่ 2 การวางแผน เปนการวางแผนไวลวงหนาโดยกําหนดรายละเอียดไว 
 ขั้นที่ 3 การผลิตสื่อการเรียน เปนการผลิตสื่อประเภทตางๆ ที่กําหนดไวในแผน 
 ขั้นที่ 4 การหาประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเอง

การสอน โดยนําไปทดลองใช ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 
จากกระบวนการและขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนดวยตนเองดังที่หลายทานไดเสนอไว

จะเห็นไดวาการสรางชุดการเรียนดวยตนเองเปนงานที่จะตองจัดวางแผนอยางเปนระบบ เร่ิมตั้งแต
เปาหมายของหลักสูตร การนําเปาหมายนั้นมาวิเคราะห แลวนํามาสรางเปนจุดมุงหมายของชุดการ
เรียนดวยตนเอง จากนั้นกําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว แลวลงมือ
สรางชุดการเรียนดวยตนเอง นําชุดการเรียนดวยตนเองใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวนําไปทดลอง
ใชกับผูเรียนกลุมเล็ก นํามาปรับปรุงแกไขแลวจึงนําไปทดลองใหมกับทุกกลุมทดลอง นําผลที่ไดจาก
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การทดลองมาปรับปรุงแกไขกอนการนําไปใช ในระหวางการใชจะตองมีการประเมินและนํามา
ปรับปรุงแกไขอยางสม่ําเสมอ 

2.1.5  ลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดี 
นิพนธ ศุขปรีดี (2519: 67 -68) ไดกลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนดวยตนเองที่ดีวา ควรมี

ลักษณะดังนี้ 
1. เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวที่สุด 
2. เหมาะสมกับประสบการณเดิมของนักเรียน 
3. สื่อที่ใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดดี 
4. มีคําแนะนําและวิธีการใชอยางละเอียดงายตอการใช 
5. มีวัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอนทั้งหมดที่กําหนดไวในบทเรียนอยาง

ครบถวน 
6. ไดทดสอบและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
7. มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 
ดังน้ัน ชุดการเรียนดวยตนเองที่ดีนาจะชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี

เจตคติที่ดีขึ้นในการเรียนวิชาภาษาไทย 
2.1.6 ประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเอง 

กรีนวอลล (Grinewald 1975: 39) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนวา  
1. นักเรียนที่ใชชุดการเรียนดวยตนเองจะมีโอกาสศึกษาจากวัสดุประเภทตางๆ ซึ่ง

จะทําใหนักเรียนมีประสบการณในหัวขอน้ันกวางขวาง 
2. นักเรียนเห็นคุณคาความจําเปนของวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน และ

พยายามที่จะศึกษาผลการเรียนของตนเองวารูสิ่งใดบาง จะตองศึกษาเพิ่มเติมอะไรอีก 
3. สีสันตางๆ และอุปกรณที่แปลกๆ จะชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทําให

นักเรียนไมเบื่อ 
4. ชุดการเรียนจะมีคําแนะนําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆตลอดจนแหลงวัสดุ

อุปกรณอ่ืนๆที่จะตองศึกษาเพิ่มเติม เชน หองสมุด เปนตน 
5. กิจกรรมใดที่นักเรียนทําไดสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคแลว ยอมกอใหเกิดความ

พอใจแกนักเรียน อันเปนการเสริมแรงใหนักเรียนอยากศึกษาหรือทํากิจกรรมอ่ืนตอไป 
 วิภาภรณ เดโชชัยวุฒิ (2533: 45) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเองวา  
ชุดการเรียนดวยตนเองชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จดวยตนเอง ตามความสามารถของตนเอง
อยางเหมาะสม ไมจํากัดเวลา สถานที่เรียน ผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ในการเรียนรูดวยตนเองดาน
การสอน ชุดการเรียนดวยตนเองชวยลดบทบาทของครูและแกปญหาการเรียนการสอนได เชน  
การขาดแคลนครู  ความแตกตางระหวางบุคคล  
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 สรุปไดวา ประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเองนั้นสามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
เน่ืองจากผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง ตามความสามารถของแตละบุคคล โดยไมจํากัดเวลา 
สถานที่เรียน ผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ในการเรียนรูดวยตนเองซึ่งสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูตามจดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนในลักษณะนี้จะยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง ซึ่งจะเปนการเสริมแรงภายในการเรียน ทําใหไมเกิดความเบื่อหนายหรือทอถอยใน
การเรียนได 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง 
              งานวิจัยในประเทศ 

       วราภา โพธิสัทธา (2532: 54) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย และเจตคติตอการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนและ
สอนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนจากการสอนตามแผนการสอนของหนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอการสอนของนักเรียนทั้งสองกลุม
ไมแตกตางกัน 
      อุษาวรรณ ปาลียะ( 2543) ไดวิ จัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชา
ภาษาไทย เรื่องราชาศัพท และ ศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องราชาศัพท และ ศัพทสําหรับ
พระภิกษุและสุภาพชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 
ผลการวิจัยพบวา ไดชุดการเรียนดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไดทั้ง 
3 ชุด ดังน้ี ชุดที่ 1 เร่ืองราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ มีประสิทธิภาพ
เปน 93/91 ชุดที่ 2 เร่ืองคําศัพทสําหรับพระภิกษุ มีประสิทธิภาพเปน 91/90   ชุดที่ 3 ถอยคํา
สําหรับสุภาพชน มีประสิทธิภาพเปน 96/94 
      รัตนวลี คําชมพู ( 2549) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย 
เร่ืองชนิดของคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยผูวิจัยไดสรางชุดการ
เรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํา และไดนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบกลุม( Cluster Random Sampling ) จํานวน 50 คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคา t-test for dependent sample 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.1 
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 วชิราพรรณ จันทนเทศ (2549) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชา
ภาษาไทย เรื่องการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 
กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดสรางชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่องการอานจับใจความ 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ และไดนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง  ซึ่ง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 48 คนโดยไดมาจากการสุมแบบงาย(Simple Random Sampling) โดยใช
ระยะเวลาในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ60 นาทีทดลองโดยใชแบบแผนการ
วิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปนแกว ทรัพยสนอง ( 2550) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย 
เรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยผูวิจัยไดสราง
ชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไดนําไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คนโดยไดมาจากการสุมแบบกลุม(Cluster 
Random Sampling) โดยใชระยะเวลาในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง 14 คาบ คาบละ 50 นาที 
ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized One-Group Pretest-Posttest Design
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 แลงสตาฟ (Langstaff. 1973: 216) ไดทําการวิจัยเร่ือง”การพัฒนาและประเมินชุดการเรีย

ดวยตนเองสําหรับการฝกหัดครู” เปนการศึกษาพัฒนาการและการประเมินผลชุดการเรียนที่สรางขึ้น
เพ่ือสงเสริมทัศนคติที่ดีในการสอนและเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาครู ผลปรากฎวาชุดการ
เรียนสามารถสงเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการสอนและเทคนิคการสอนของนักศึกษาวิชาครู 
และควรนําไปใชตอไป 

 ไบรแอน และ สมิท (Bryan; & Smith. 1975: 24-25) ไดกลาวถึงผลวิจัยการใชชุดการเรียน
ดวยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลป ใชการทดลอง 3 ภาคเรียน 
ผลปรากฏวา ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม รอยละ 95 มีความสนุกสนานในการ
เรียนเพ่ิมขึ้น และรอยละ 74 ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนปกติ 

 บรอวเวย (Brawley. 1975: 4280 A) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการเรียน
แบบสื่อประสมสอนเรื่องการบอกเวลากับเด็กเรียนชา กลุมตัวอยางไดจากการสุมเด็กที่เรียนชาโดย
ใช Time Appreciation Test, Standford Achivement Test Primary Level มาใช Pre-test 
ผลปรากฏวา ลุมทดลองที่ใชชุดการเรียนบอกเวลาตอเน่ือง(Brawley’s Experimental Sequence on 
Time Telling) มีผลการเรียนดีกวากลุมที่ไมใชชุดการเรียน 
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 เอดเวิดส( Edwards. 1975: 43) ไดกลาวถึง การวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ทําการ
เปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง ”ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค” โดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองและไดคําแนะนําจากครูกับการใชชุดการเรียนโดยไมตองมีผูแนะนํา กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการทดลองปรากฏวา ทั้งสอง
กลุม มีผลการเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การเรียน
ดวยตนเองไมจําเปนตองอาศัยผูแนะนํา ถาชุดการเรียนนั้นไดสรางขึ้นอยางถูกตองตามขบวนการ
แลว ผูเรียนจะสามารถเรียนดวยตนเองไดผลดีเชนกัน 
 คูดนี (Cudney. 1975: 26) ไดศึกษาผลของการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เพ่ือฝกทักษะ
การพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร การวิจัยนี้กระทํากับกลุมทดลองจํานวน 25 คน จากนักศึกษา
ทั้งหมด 100 คน ซึ่งใชระยะเวลาในการเรียนนอกเวลา สัปดาหละ 4 วัน โดยการเรียนกับชุดการ
เรียนดวยตนเองเปนเวลา 56 ชั่วโมง ปรากฏวา ผลการเรียนไดรับผลดีเทากับกลุมที่เรียนตามปกติ
เปนเวลา 2 ภาคเรียน 
 ฌอ (Shaw. 1978: 5227 – A) ไดใชชุดการเรียน 11 ชุด ในการศึกษาผลการใชหลักสูตรที่
เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการแกปญหา ซึ่งความสามารถในการ
แกปญหาหมายถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ไดแก การแปลความหมาย
ขอมูล การกําหนดและควบคุมตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ และทักษะการตั้งสมมุติฐาน ใชกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 ของมหาวิทยาลัยชุมชนในโอกลาโฮมา เปนเวลา 24 สัปดาห กลุม
ควบคุมสอนโดยใชเน้ือหาเดียวกันกับกลุมทดลอง แตไมไดเนนทักษะในการแกปญหา พบวา 
คะแนนเฉลี่ยทักษะในการแกปญหาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และนักเรียนในกลุมทดลอง มีความสามารถดานทักษะ กําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะ
การแปลความหมายขอมูลและนิยามเชิงปฏิบัติการดีขึ้น ยกเวนทักษะการตั้งสมมุติฐาน 

 วีวาส (Vivas. 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา และประเมินคาของ
การรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการเรียนการสอนจาก
การศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอมใน
การเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญาและดานการปรับตัวเขากับสังคม ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนการสอนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด 
ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญาและดานการปรับตัวเขากับ
สังคม หลังจากไดรับการสอนดวยชุดการเรียนการสอนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 

 วิวสัน (Wilson. 1989: 416) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการเรียนการ
สอนของครู เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก การลบ 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการเรียนการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ 
อันเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียน
ชา 
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 สัทเทอรเฟยลฟ( Satterfielf. 2001:Online) ไดทําการศึกษาการใชชุดการเรียนเรขาคณิต
โดยใชโปรแกรม Sketchpad Version 3 เปนโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชคอมพิวเตอรเปนสื่อใหเห็น
ถึงโครงสรางของวิชาเรขาคณิต และเปนสื่อที่จะอธิบายการเรียนในหองเรียน ซึ่งผลการใชชุดการ
เรียน คือ ชวยใหนักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดในรูปแบบทางเรขาคณิตและเปนสิ่งที่สรางความ
ถูกตองแมนยําในการคิดของนักเรียนดวย 
 จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวกับชุดการเรียนดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเรียน
จากชุดการเรียนดวยตนเองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนได โดยผูเรียนมีเจต
คติที่ดีตอการเรียน ผูเรียนสวนมากจะชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียนปกติ  
  
       



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือสรางชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค 
สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเพ่ิมพูนทักษะความรูในดานการแตง
ประโยคเพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวันสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ ในการสรางชุดการเรียนนี้ผูวิจัย
มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 1.  การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
 4.  การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
 5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง 

        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  พระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาอยูที่วัดตะลอม  
กรุงเทพมหานคร จํานวน5 รูปที่มีความรูพ้ืนฐานภาษาไทยในระดับตน ไดมาโดยคัดเลือกแบบ
เจาะจง มีความรูภาษาไทยระดับตน สามารถอานออก เขียนได 

 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตง
ประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ   โดยดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
         2.1.1 ประโยคในภาษาไทย 
         2.1.2 ชุดการเรียนดวยตนเอง 
   2.2 สรางชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ 
โดยแบงเน้ือหาออกเปน 4 บท ดังตอไปน้ี 
        บทที่ 1 ประโยคบอกเลา 
        บทที่ 2 ประโยคคําถาม  
        บทที่ 3  ประโยคปฏิเสธ 
        บทที่ 4  ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง 
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 แลวนําชุดการเรียนเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
เน้ือหาของชุดการเรียน แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
 2.3 สรางแบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
 2.4 นําชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเองเร่ืองการ
แตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบ ไดแก 
       2.4.1 อาจารยพัธนี โชติกเสถียร ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย อาจารยพิเศษภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       2.4.2 อาจารยชุติมา กัณฐกมาลากุล ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย อาจารยสอนภาษาไทย
ใหชาวตางชาติ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุน            
       2.4.3  พระอาจารยชยสาโร พระอาจารยชาวอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญภาษาไทย ทาน
ไดรับรางวัลผูใชภาษาไทยดีเดนจากกระทรวงวัฒนธรรม ป2553  
 จากนั้นนําผลการประเมินมาสังเคราะห และปรับปรุงแกไขชุดการเรียน นําเนื้อหาทั้งหมดที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปบันทึกเสียงลงในแผนซีดีเพื่อใชประกอบชุดการเรียน 
 2.5 นําชุดการเรียนไปทดลองใชกับพระภิกษุชาวตางชาติที่อยูที่วัดตะลอมจํานวน 1 รูป 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข 
   2.6 นําชุดการเรียนไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน พระภิกษุชาวตางชาติที่จํา
พรรษาอยูที่วัดตะลอม จํานวน 5 รูป 
           2.7 วิเคราะหขอมูล 
       2.7.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ 
       2.7.2 หาประสิทธิภาพชุดการเรียน โดยใชเกณฑสัมฤทธิ์ผลรายวัตถุประสงค 80/80 
 2.8 เสนอผลรายงานการศึกษาคนควา สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 

3. การประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของชุดการเรียน ดังนี้ 
 3.1 ประเมินโดยการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําชุดการเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา ภาษา รูปแบบ แบบทดสอบ และปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา ผลการตรวจสอบชุดการเรียนของผูเชี่ยวชาญ สรุปประเด็นสําคัญของการแกไขและ
ปรับปรุงดังนี้ 
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             1. ปรับปรุงประโยคตัวอยางใหถูกตองและเหมาะสม 
             2. แกไขคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันของพระภิกษุ 
            3. แกไขคําถามที่ไมชัดเจนในแบบทดสอบใหชัดเจนขึ้น 
              4. แกไขคําอธิบายภาษาอังกฤษใหถูกตอง 
 3.2 ประเมินโดยการทดลอง 
 หลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหคําแนะนําแลว ผูวิจัยรวบรวมขอคิดเห็น และ
คําแนะนําเกี่ยวกับขอบกพรองตางๆ นําไปปรับปรุง โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธ แลวนําไปทดลองกับพระภิกษุชาวตางชาติที่มีความรูพ้ืนฐานใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 1 ครั้ง และทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เปนการตรวจสอบขอบกพรองและปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชชุดการเรียน โดย
นําชุดการเรียนและแบบทดสอบไปทดลองใชกับพระภิกษุชาวตางชาติจํานวน 1 รูป โดยผูวิจัย
สังเกต ซักถามความเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียน และแบบทดสอบเพื่อหาขอบกพรอง 

 จากผลการทดลองใชชุดการเรียนกับพระภิกษุชาวตางชาติจํานวน 1 รูป ไดพบ
ขอบกพรองของชุดการเรียนและแบบทดสอบโดยการสัมภาษณ พอสรุปดังนี้ 

  1. คําอธิบายบางตอนยากเกินไป ควรปรับภาษาใหกระชับและเขาใจงาย 
  2.  ควรเพิ่มประโยคตัวอยางใหมากขึ้น 
  3.  ควรเพิ่มคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันของพระภิกษุใหมากขึ้น 
  4.  คําถามบางคําถามในแบบทดสอบยากเกินไป ควรปรับใหงายขึ้น 
 หลังจากการทดลองหาคุณภาพของแบบเรียนครั้งที่ 1 แลว ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบเรียน 

และแบบทดสอบเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 หลังจากการทดลองหาคุณภาพของชุดการเรียนกับพระภิกษุชาวตางชาติ 1 รูปแลว ผูวิจัย
ไดปรับปรุงชุดการเรียน และแบบทดสอบเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แลวจึงนําชุดการเรียนที่
ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน พระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาอยูที่วัด
ตะลอม จํานวน 5 รูป เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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4. ผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียน 
 ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดผลการประเมินดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับ   
     พระภิกษุชาวตางชาติ โดยผูเชี่ยวชาญ   
 

เร่ืองที่ประเมนิ คาเฉลีย่ ระดับของคณุภาพ 

1.ดานรูปเลม   

1.1 คุณภาพของกระดาษ 4.66 ดี 

1.2 การออกแบบหนาปก 4.66 ดี 

1.3 ขนาดรูปเลม 4.66 ดี 

1.4 ลักษณะตัวอักษรภาษาไทย 4.66 ดี 

1.5 ลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4.66 ดี 

2. ดานเนื้อหา  
 

2.1 เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.66 ดี 

2.2 เนื้อหาถูกตองเหมาะสม 4.66 ดี 

2.3 เนื้อหามีประโยชนตอผูเรียน 4.66 ดี 

2.4 เนื้อหามีความนาสนใจ 4.66 ดี 

2.5 คําชี้แจงในเนื้อหาถูกตองชัดเจน 4.66 ดี 

2.6 ระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.66 ดี 

2.7 แบบฝกหัดสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.33 ดี 

 
 จากตาราง 1 แสดงวา ผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตง
ประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ โดยผูเชี่ยวชาญ สวนใหญอยูในระดับดีมีความเหมาะสมมาก  
 สรุปไดวา ผลการประเมินคุณภาพชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูเชี่ยวชาญ สวนใหญอยู
ในระดับดีมีความเหมาะสมมาก ดังนั้นจึงสามารถนําไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพได  
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5. การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนกับกลุมทดลองซึ่งพระภิกษุ
ชาวตางชาติที่จําพรรษาอยูที่วัดตะลอม จํานวน 5 รูป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 กําหนดระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 4 สัปดาห โดยระบุเวลาศึกษาและทําการทดสอบ   
1สัปดาหตอ ชุดการเรียน 1บท  
 5.2 ในทุกสัปดาห ผูวิ จัยไดทําการบันทึกคะแนนของแบบฝกหัดทายบทซึ่ งเปน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนของผูเรียนทุกบทจํานวน 4 ครั้ง และคะแนนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 1 ครั้งเม่ือผูเรียนเรียนจบครบทุกบท โดย
กําหนดเวลาทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรวมทั้ง 
4บท 1 วัน รวม 5 วัน ดังมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 
ตาราง 2 ระยะเวลาในการทดลอง 
 

สัปดาหที่ วัน เดือน ป ครั้งที ่ เน้ือหา เวลา 
1 ส. 28 พฤษภาคม  2554   1 เรียนบทที ่1 ประโยคบอกเลา             1 สัปดาห 
 ส.  4 มิถุนายน     2554    ทําแบบทดสอบระหวางเรียน              1 ชั่วโมง 
2 ส.  4 มิถุนายน     2554   2 เรียนบทที ่ 2 ประโยคคําถาม             1 สัปดาห 
 ส. 11 มิถุนายน    2554     ทําแบบทดสอบระหวางเรียน              1 ชั่วโมง 
3 ส. 11 มิถุนายน    2554    3 เรียนบทที ่3 ประโยคปฏิเสธ              1 สัปดาห 
 ส. 18 มิถุนายน    2554     ทําแบบทดสอบระหวางเรียน              1 ชั่วโมง 
4 ส. 18 มิถุนายน    2554    4 เรียนบทที ่4 ประโยคคําสั่งและขอรอง   1 สัปดาห 
 ส. 25 มิถุนายน    2554     ทําแบบทดสอบระหวางเรียน              1 ชั่วโมง 
5 ส.  2  กรกฎาคม  2554    5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน                  1 ชั่วโมง 

 
 5.3 นําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนแตละบทของผูเรียนมาคิด
เปนคาเฉลี่ย 
 5.4 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยหาคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน แลวเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวาง
เรียน 
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ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการเรียนดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุ 
     ชาวตางชาติจําแนกเปนรายบุคคล 

 

 ระหวางเรียน 
 

หลังเรียน 

ผูเรียน บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4   
คนที ่ คะแนนเต็ม 

 15 
คะแนนเต็ม 

15 
คะแนนเต็ม 

15 
คะแนนเต็ม 

15 
 คะแนนเต็ม 

40 
1 15 15 15 15   36 
2 15 15 15 12   35 
3 15 15 15 15   36 
4 12 12 11 11   33 
5 12 12 12 14   30 

 
 

6. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยใชกระบวนการทางสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 6.1 สถิติคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนจากแบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คํานวณจากสูตรดังน้ี (ลวน สาย
ยศ ,และอังคณา สายยศ.  2538 : 73) 

 

          
X  =  _____ 

       N 
 
 

เม่ือ   X  แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
ΣX แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N แทน  จํานวนผูเรียนซ่ึงเปนกลุมทดลอง 
                     

 6.2 สถิติหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองเร่ืองการแตงประโยค สําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 คํานวณจากสูตรดังนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวชิาศึกษาศาสตร.  2531: 495) 

   ΣX 
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        ΣX   
     

E1  =   ______  X  100 
          A 

และ 
 
 

         ΣF 
 

E2  =   ______  X  100 
                             B 
 
 
เม่ือ      E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเปนแบบทดสอบในบทเรียนคิดเปนรอยละ 
     จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน 

 E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    หลังเรียนครบทั้ง 4 บทคิดเปนรอยละ 
ΣX  แทน  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนแต 

  ละบท 
ΣF แทน  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    หลังเรียนครบทั้ง 4 บท 
 N  แทน  จํานวนผูเรียนซ่ึงเปนกลุมทดลอง 
 A  แทน  คะแนนเต็มของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน 
 B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบทั้ง       

    4 บท 

____ 
   N 

____ 
   N 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการที่ไดนําชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุ

ชาวตางชาติที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนพระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาอยูที่
วัดตะลอม  กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 รูปที่มีความรูพ้ืนฐานภาษาไทยในระดับตน ผูวิจัยได
นําเสนอขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดย
ใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N  แทน  จํานวนผูเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง 
  X   แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
 ΣX แทน  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบท 

ΣF แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  หลังเรียนครบทั้ง 4 บท 
 E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเปนแบบทดสอบทายบทเรียนคิดเปนรอยละ 
     จากการทําแบบทดสอบทายบทเรียน 
 E2  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธคิดเปนรอยละ จากการทําแบบทดสอบวัดผล 

  สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบทั้ง 4 บท  
 A  แทน  คะแนนเต็มของการทําแบบทดสอบทายบทเรียน 
 B  แทน  คะแนนเต็มของการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนครบทั้ง 4 บท 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี ้
  1. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่ผูเรียนไดทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบท เพ่ือ

หาประสิทธิภาพตัวแรก (E1)  
  2. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่ผูเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนครบ

ทั้ง 5 บทเพื่อหาประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) 
    3. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตง

ประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ   ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
   1.  วิเคราะหขอมูลจากคะแนนที่ผูเรียนไดทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบท เพ่ือ

หาประสิทธิภาพตัวแรก (E1) ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
ตาราง 4 แสดงคะแนนจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนแตละบทของชุดการเรียนภาษาไทยดวย 
      ตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ  บทเรียนที่ 1 - 4 
 

ผูเรียน บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 
คนที ่ คะแนนเต็ม 

15 
คะแนนเต็ม 

15 
คะแนนเต็ม 

15 
คะแนนเต็ม 

15 
1 15 15 15 15 
2 15 15 15 12 
3 15 15 15 15 
4 12 12 11 11 
5 12 12 12 14 

ΣX 69 69 68 67 

X 13.80 13.80 13.60 13.40 
E1 92.00 92.00 90.66 89.33 

 
 จากตาราง 4 ผูวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบทายบทของชุดการเรียน
ภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติแตละบท คิดเปนรอยละ 
89.33- 92.00 ผานเกณฑประสิทธิภาพตัวแรกที่กําหนดไว (E1=80) โดยมีประสิทธิภาพรอยละ
ตามลําดับตอไปน้ี 

  บทที่ 1 ประโยคบอกเลา     ประสิทธิภาพ รอยละ 92.00  
      บทที่ 2  ประโยคคําถาม      ประสิทธิภาพ รอยละ 92.00  
      บทที่ 3  ประโยคปฏิเสธ      ประสิทธิภาพ รอยละ 90.66 

  บทที่ 4 ประโยคคําสั่งและขอรอง   ประสิทธิภาพ รอยละ 89.33  
 ประสิทธิภาพขางตนแสดงวาชุดการเรียนแตละบทรวม 4บท ผานเกณฑประสิทธิภาพตัว
แรกที่กําหนดไว (E1=80) 

  2.  ผลการวิเคราะหขอมูล จากคะแนนที่ผูเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน ทั้ง 4บท เพ่ือหาประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
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ตาราง 5  แสดงคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนชุดการเรียนภาษาไทยดวย 
     ตนเองเรื่องการแตงประโยคสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ   ทั้ง 4 บท  
 

คนที ่ คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
คะแนนเต็ม40 

1 36 

2 35 

3 36 

4 
5 

33 
30 

ΣX 170 

X 34 

E2 85.00 

 
 จากตาราง 5 ผูวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ดวยชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยคสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ ทั้ง 4 บท 
คิดเปนรอยละ 85.00 เปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพตัวหลังที่ กําหนดไว (E2=80) แสดงใหเห็นวา
ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยคสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

  3. ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ (E1/E2 = 80/80)  
  
ตาราง 6  แสดงคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยคสําหรับ    
     พระภิกษุชาวตางชาติ ตาม เกณฑที่กําหนด (E1/E2=80/80) 
 

บทที ่ เรื่อง E1 E2 

1   ประโยคบอกเลา         92.00 
    

 

2   ประโยคคําถาม                         92.00  

3   ประโยคปฏิเสธ  90.66  

4   ประโยคคําสัง่และประโยคขอรอง 89.33  

 รวมเฉลีย่ 4 บท 90.99 85.00 

   
 จากตาราง 6 ผูวิจัยพบวาชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยคสําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ ทั้ง 4 บท มีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กําหนด 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยทั้ง 4 บทเรียนคือ E1 = 90.99 และประสิทธิภาพคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนครบทั้ง 
4 บท คือ E2 = 85.00 ประสิทธิภาพขางตน แสดงวา ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการ
แตงประโยคสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติมีประสิทธิภาพ 90.99/85.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนได 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การสรางชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเร่ืองการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุ
ชาวตางชาติ   ที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีการสรางแบบเรียน และหา
ประสิทธิภาพของแบบเรียนที่สรางขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล 
และมีขอเสนอแนะตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางชุดการเรียนดวยตนเองสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติที่เขามาศึกษาและปฏบิตัิ
ธรรมในเมืองไทย 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามเกณฑ 80/80   

   

ความสําคัญของการวิจัย 
 ชุดการเรียนดวยตนเองเรื่อง การแตงประโยค จะทําใหพระภิกษุชาวตางชาติที่จําพรรษาใน
เมืองไทย มีความรูและทักษะในการแตงประโยคเพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
     1. รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2. กําหนดกลุมทดลอง 
  3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตง
ประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติและสวนประกอบของชุดการเรียนซ่ึงประกอบดวยแผนซีดี
จํานวน 2 แผน แบบประเมินคุณภาพแบบเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน 
  4. นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือแกไขปรับปรุง 
  5. นําแบบเรียนที่สมบูรณแลวไปทดลองหาคาประสิทธิภาพของแบบเรียน 
  6. เก็บรวบรวมขอมูลการทดลอง 
  7. วิเคราะหขอมูล 
  8. เสนอผลรายงานการวิจัย สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ 

ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาความรูในเรื่อง การแตงประโยคประเภทตางๆ โดยแบงเน้ือหาออกเปน 4 บท 
ดังตอไปน้ี 
  บทที่ 1 ประโยคบอกเลา 
  บทที่ 2 ประโยคคําถาม 
  บทที่ 3 ประโยคปฏิเสธ 
  บทที่ 4 ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง 
 2. สวนประกอบของชุดการเรียนประกอบดวยแผนซีดีจํานวน 2 แผน ดังน้ี แผนซีดี
ประกอบเนื้อหาทั้ง 4 บท จํานวน 1 แผน และแผนซีดีชุดคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันสําหรับ
พระภิกษุ จํานวน1แผน 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 4.  แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค 
สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติสามารถสรุปผลวิจัย ไดดังนี้ 
  1. ไดชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุ
ชาวตางชาติ จํานวน 4 บท ดังนี้ 
   บทที่ 1 ประโยคบอกเลา 
   บทที่ 2  ประโยคคําถาม 
   บทที่ 3  ประโยคปฏิเสธ 
   บทที่ 4  ประโยคคําสั่งและขอรอง 
 
  2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค 
สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ เปนดังนี้ 
   2.1คุณภาพของชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวาคุณภาพของชุดการเรียนภาษาไทย
ดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติโดยรวมอยูในระดับดี สามารถนําไป
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพได  
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   2.2ประสิทธิภาพจากการทดลองใชชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเร่ืองการแตง
ประโยค สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ พบวา ไดประสิทธิภาพ 90.99/85.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 โดยแตละบทมีประสิทธิภาพดังนี้ 

     บทที่ 1 ประโยคบอกเลา            มีประสิทธิภาพเปน  92.00/88.00 
     บทที่ 2  ประโยคคําถาม            มีประสิทธิภาพเปน  92.00/86.00 
     บทที่ 3  ประโยคปฏิเสธ            มีประสิทธิภาพเปน  90.66/84.00 
     บทที่ 4  ประโยคคําสั่งและขอรอง  มีประสิทธิภาพเปน  89.33/82.00 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการสรางชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติ ผลปรากฎวาไดชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเร่ืองการแตงประโยค 
สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ ที่มีประสิทธิภาพ 90.99/85.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว 80/80   เน่ืองจากปจจัยหลายประการ ดังนี้ 
  1. ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุ
ชาวตางชาติ ไดผานการพัฒนาอยางมีระบบตามลําดับขั้นตอนโดยโดยเริ่มจากการที่ผูวิจัยไดสราง
ชุดการเรียนโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนขอมูลปฐมภูมิในการสรางชุดการ
เรียน แลวนําชุดการเรียนไปเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
และปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสมที่สุด จากนั้นนําชุดการเรียนเสนอตอผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาไทยและภาษาธรรม เพ่ือประเมินคุณภาพชุดการเรียน นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะมา
สังเคราะห ปรับปรุงแกไขใหชุดการเรียนมีความสมบูรณมากที่สุด ทําใหผูวิจัยมั่นใจวาชุดการเรียนมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริงและสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 
  2. ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยตนเองจะเห็นไดวา รอยละของคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบระหวางเรียน(E1)ที่ผู เ รียนทําไดสูงกวารอยละของคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) ทั้งน้ีอาจเนื่องจากแบบทดสอบระหวางเรียนแตละบทเปนเนื้อหาที่
ผูเรียนเพ่ิงเรียนผานไปทําใหผูเรียนมีโอกาสลืมไดนอยกวาการทําแบบทดสอบหลังเรียนจบทั้ง 4 บท 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจันทรฉาย คุมพล ( จันทรฉาย คุมพล.2547)เรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องวันสําคัญและประเพณีปฏิบัติสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 พบวาบทเรียน
มีประสิทธิภาพเปน 88.08/86.08 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของอุษาวรรณ ปาลียะ
(อุษาวรรณ ปาลียะ: 2543) เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องราชาศัพท 
และ ศัพทสําหรับพระภิกษุและสุภาพชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ไดชุดการ
เรียนดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไดทั้ง 3 ชุด ดังน้ี ชุดที่ 1 เร่ือง
ราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ มีประสิทธิภาพเปน 93/91 ชุดที่ 2 เร่ือง
คําศัพทสําหรับพระภิกษุ มีประสิทธิภาพเปน 91/90 ชุดที่ 3 ถอยคําสําหรับสุภาพชน มีประสิทธิภาพ
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เปน 96/94 และผลวิจัยของสุภัทรา ทรัพยไหลมา (สุภัทรา ทรัพยไหลมา:2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ประโยคในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ 92.07/91.55 ซึ่ง
คาเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวางเรียนมีคาสูงกวาเชนกัน 
  3. จากการวิจัยพบวา ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองสามารถตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี โดยเฉพาะความแตกตางในเรื่องความสามารถและอัตราเร็ว
ของการเรียนรู   โดยผูเรียนไมเกิดความวิตกวาจะเรียนไมทันผูอ่ืน ที่สําคัญผูเรียนซึ่งเปนพระภิกษุ
สามารถเรียนไดอยางอิสระตามความพรอมของตนทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ จึงสงผลใหผูเรียน
ไดรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุงหมายซ่ึงสอดคลองกับวิภาภรณ เดโชชัยวุฒิ(2533: 45) ได
กลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนดวยตนเองวา ชุดการเรียนดวยตนเองชวยใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จดวยตนเองตามความสามารถของตนอยางเหมาะสมโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่เรียน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย  
1. ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเอง สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ  

ทั้งในระดับตนที่ไมมีพ้ืนฐานความรูภาษาไทย และในระดับสูงโดยเนนการศึกษา ภาษาไทยในเรื่องที่
เกี่ยวกับธรรมะ เชนบทสวดมนตหรือบทความที่เกี่ยวกับวันสําคัญ  และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาใน
เมืองไทย เพ่ือประโยชนในการศึกษาของพระภิกษุชาวตางชาติตอไป  

2. ควรมีการวิจัยสรางชุดการเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติใน
รูปแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยเนื้อหาเปนการสนทนาระหวางพระภิกษุกับฆราวาสใน
สถานการณตางๆ  

3. ควรศึกษาผลของการใชชุดการเรียนดวยตนเองกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคงทนใน
การจํา เวลาที่ใชในการศึกษา เปนตน 
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แบบทดสอบทายบทเรียน 15 ขอ : บทที ่1 ประโยคบอกเลา 
จงพิจารณาวาประโยคตอไปนี้เปนประโยคบอกเลาในรูปใด 
Read these sentences and choose the tense of each sentence 
___ก___ ประโยคบอกเลารูปปจจุบนั (Present Tense) 
___ข___ ประโยคบอกเลารูปอดีต (Past Tense) 
___ค___ ประโยคบอกเลารูปอนาคต (Future Tense) 
ตัวอยาง For example: 
โยมแมกําลังถวายสังฆทาน                                                            __ก__ 
1. พรุงนี้เราจะไปทําบุญที่วัด                                                          ______ 
2. ทานบวชมาหาพรรษาแลว                                                          ______ 
3. อาตมาเคยคิดอยากสึก                                                              ______ 
4. ชาวบานกําลังฟงธรรมที่ศาลา                                                     ______ 
5. อาตมาเคยเปนหมอ                                                                  ______ 
6. เขาจะไปทอดกฐินที่เชียงใหม                                                      ______ 
7. เณรกําลังลางบาตร                                                                  ______ 
8. โยมแมสวดมนตทุกวนั                                                              ______ 
9. หลวงพอกําลังจะเทศน                                                              ______ 
10.พระรูปนีเ้พิ่งบวชเมื่อวานนี้                                                        ______ 
11.แมชีปฏบิัติธรรมอยู                                                                 ______ 
12.ผมเปนมัคนายกของวัดนี้มาหาปแลว                                            ______ 
13.อาตมาจะจําพรรษาที่วัดนี้อีกสองเดือน                                          ______ 
14.ศาลานี้สรางเมื่อป พ.ศ. 2507                                                     ______ 
15.ปหนาโยมแมจะมาเมอืงไทย                                                      ______ 
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แบบทดสอบทายบทเรยีน 15 ขอ : บทที่ 2 ประโยคคําถาม 
จงเลือกคํามาเติมใหเปนประโยคคําถามที่ถูกตอง (บางประโยคสามารถใชคําที่แสดง
คําถามไดหลายคํา) 
Find the correct missing Question words (Some sentence can use 
many Question words) 
1. ปนี้หลวงพออายุ________ ครับ                                        ทําไม 
2. ทานพูดภาษาไทย________ ครบั                                      ใชไหม 
3. _________โยมไมกรวดน้ํา                                              เทาไหร 
4. โยมรูจักวัดปานานาชาติ________                                     ใคร 
5. __________เปนเจาอาวาสที่นี่ครับ                                    เมื่อไหร 
6. ทานฉันภัตตาหารเสร็จ_________                                     อะไร 
7. พระเริ่มเทศน___________โมง                                         กี่ 
8. สํานักสงฆอยู______________                                         แลวหรือยัง 
9. วันวิสาขบูชาตรงกบัวัน__________                                   ไดไหม 
10. โยมจะนั่งสมาธิ________เดินจงกรม                                 ที่ไหน 
11. หลวงตาอาพาธตั้งแต__________                                   ไหม 
12. นี่เปนใบปวารณาของโยม_________                                อยางไร 
13. โยมพอเปนเจาภาพงานนี้________                                 ไหน 
14. อุโบสถของวัดนี้สรางเมื่อป_______                                 หรือเปลา 
15. คําวา  “ พิจารณา ” หมายความวา______                          หรือ 
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แบบทดสอบทายบทเรยีน 15 ขอ : บทที่ 3 ประโยคปฏิเสธ 
จงเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคปฏิเสธที่ถูกตอง 
Use the given words to make correct Negative Sentence 
ตัวอยาง For example: 
เดินจงกรม   ไมเคย      ผม       
ผมไมเคยเดินจงกรม 
1. คนไทย   ไมใช   อาตมา 
______________________________________ 
2ไมคอย  วนันี้  รอน 
______________________________________ 
3. ไมเคย   เขา    บวช 
______________________________________ 
4. ทําบาป    ไมอยาก    เด็กวัด 
______________________________________ 
5. จําวัด    อาตมา   ตอนกลางวัน    ไมตองการ 
______________________________________ 
6. กุฏิ    ไมอยู    เจาอาวาส    ที่ 
______________________________________ 
7. เวียนเทียน   ไมสามารถ   โยมแม     เมื่อคืนนี้    ไป 
______________________________________ 
8. ฉายา    ผม    สมภาร    ไมทราบ    ของ     รูปนี ้
______________________________________ 
9. ไมสํารวม     อาบัต ิ     ทาน       เพราะ 
______________________________________ 
10. มา     ไมม ี    วัด      เวลา      โยมปา 
______________________________________ 
11. ไมควร     ธูป   จุด    กุฏ ิ      ใน      คุณ 
______________________________________ 
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12. ไมเขาใจ     พระตางชาต ิ     รูปนั้น      ภาษาไทย 
______________________________________ 
13. ผี     จริง     ไมเชือ่    อาตมา      ม ี      วา 
______________________________________ 
14. ผิด      ทํา      ไมเจตนา     ทาน      วินัย 
______________________________________ 
15. ไมเที่ยง      ทั้งหลาย        สังขาร 
______________________________________ 
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แบบทดสอบทายบทเรยีน 15 ขอ : บทที่ 4  ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง 

จงพิจารณาวาประโยคตอไปนี้ประโยคใดเปน ประโยคคําสั่งหรือขอรอง 
Read these sentences and choose Imperative Sentence 

ตัวอยาง:ก. ที่นี่ไมมีขยะ 
          ข. เขาทิ้งขยะที่นี่ 
           (ค.)หามทิ้งขยะที่นี่ 
          ง.  ทําไมมาทิ้งขยะที่นี่ 
 
1. ก.  ใครเปนคนประเคน 
   ข.  โยมพอกําลังชวยประเคน 
   ค.  กรุณาถอดรองเทากอนประเคน 
   ง.  เขาไมไดถอดรองเทากอนประเคน 
 
2. ก. ชวยพูดดังๆหนอย 
   ข. เณรกาํลังพูดเสียงดัง 
   ค. เขาไมควรพูดเสียงดัง 
   ง. ทําไมคุณตองพดูเสียงดัง 
 
3. ก. ใครจะชวยเหลือคนชรา 
   ข. เขาชอบชวยเหลือคนชรา 
   ค. ไมมีใครชวยเหลอืคนชรา 
   ง. โปรดเมตตาชวยเหลือคนชรา 
 
4. ก. เขาไมไดจัดอาสนะ 
   ข. โยมจัดอาสนะใหใคร 
   ค. โยมแมชวยจัดอาสนะ 
   ง. ชวยจัดอาสนะใหหนอย 
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5. ก. อยาพูดโกหกนะ 
   ข. เขากําลังพูดโกหก 
   ค. ใครไมชอบพูดโกหก 
   ง. อาตมาไมเคยพูดโกหก 
 
6. ก. ทานไมไดปดไฟและพัดลม 
   ข. หลวงพอกําลังปดไฟและพัดลม 
   ค. ใครปดไฟและพัดลมกอนออกจากกุฏิ 
   ง. โปรดปดไฟและพัดลมกอนออกจากกุฏิ 
 
7. ก. เขาเก็บอาหารไวในกุฏิ 
   ข. ทานเก็บอาหารไวที่ไหน 
   ค. กรุณาอยาเก็บอาหารไวในกุฏิ 
   ง. หลวงพอไมเคยเก็บอาหารไวในกุฏิ 
 
8. ก. ผมไมรูวาใครเปนเจาภาพ 
   ข. ใครเปนเจาภาพผาปางานนี้ 
   ค. โยมพออยากรวมเปนเจาภาพ 
   ง. ขอเชิญรวมเปนเจาภาพผาปา 10,000 กอง 
 
9. ก. จงอดทนและปลอยวาง 
   ข.  ทําไมโยมไมยอมปลอยวาง 
   ค.  เขากําลังทุกขเพราะไมปลอยวาง 
   ง.  หลวงพอสอนใหอดทนและปลอยวาง 
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10. ก. อยาลืมพิจารณาอาหารกอนฉัน 
     ข. ทําไมตองพิจารณาอาหารกอนฉัน 
     ค. ทานกําลังพิจารณาอาหารกอนฉัน 
     ง. หลวงพอไมเคยลืมพิจารณาอาหารกอนฉัน 
 
11. ก. ผมกําลังเย็บจีวรอยู 
     ข. เขายังไมเคยเย็บจีวร 
     ค. โยมแมเย็บจีวรใหใคร 
     ง. ชวยเย็บจีวรใหอาตมาหนอย 
 
12. ก. ทานแสดงธรรมเปนภาษาอะไร 
     ข. โปรดแสดงธรรมเปนภาษาไทย 
     ค. ทานแสดงธรรมเปนภาษาไทยไดไหมครับ 
     ง. เมื่อวานนี้หลวงพอไมไดแสดงธรรมเปนภาษาไทย 
 
13. ก. กรุณาลางเทากอนเขาศาลา 
     ข. ทําไมเขาลางเทากอนเขาศาลา 
     ค. เณรกําลังลางเทากอนเขาศาลา 
     ง. ทานไมเคยลืมลางเทากอนเขาศาลา 
 
14. ก. หลวงพอกําลังจะปลงผมใหเณร 
     ข. เขาไมมีโอกาสปลงผมใหหลวงพอ 
     ค. ขอโอกาสปลงผมใหหลวงพอนะครบั 
     ง. เมื่อเชานี้ใครเปนคนปลงผมใหหลวงพอ 
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15. ก.  ไมมีบาตรบนพื้น 
     ข.  ใครวางบาตรบนพื้น 
     ค.  ทานไมเคยวางบาตรบนพื้น 
     ง.  กรุณาอยาวางบาตรไวบนพื้น 
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แบบทดสอบหลังเรียน 10 ขอ : บทที่ 1 ประโยคบอกเลา(Affirmative Sentence) 
จงเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคบอกเลาที่ถูกตอง 
Use the given words to make correct Affirmative Sentence 
ตัวอยาง For example 
เปน        ทาน        เคย        ครู 
ทานเคยเปนครู  
1. จําวัด      กําลัง       เจาอาวาส 
     …........................................................ 
2.ถวาย       พรุงนี้      โยมแม       จะ        สังฆทาน 
  ……………………………………………………….. 
3. ฉัน      แลว       จังหัน       ทาน 
    ………………………………….. 
4. ตักบาตร      กําลังจะ         ญาติโยม 
    ………………………………………… 
5. เพิ่ง       เณร         เสร็จ         สวดมนต 
    …………………………………………… 
6. ไป        เคย          ทอดกฐิน       เขา      ที่       วัด 
   ……………………………………………………….. 
7. จะ       ปหนา         อาตมา        อินเดีย         กลับ 
   ………………………………………………………… 
8. ธุดงค       เดือนหนา        ไป        จะ          อาตมา 
    ………………………………………………………… 
9. เขา        วัดนี้        ปที่แลว        บวช       เคย        ที่ 
    ………………………………………………………….. 
10. กําลังจะ        เรา        ทําบุญ          ไป 
      …………………………………………. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 10 ขอ : บทที่ 2 ประโยคคําถาม(Interrogative 
Sentence) 
จงเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคบอกเลาที่ถูกตอง 
Use the given words to make correct Interrogative Sentence 
ตัวอยาง For example 
ใน          อยู           ใคร          กุฏิ 
ใครอยูในกุฏิ 
 
1.  ใชไหม       เปน        เจาอาวาส            ทาน 
     …………………………………………………. 
2.  มา  ไม โยมแม ทําไม 
     …………………………………………. 
3.  ภาษา         พูด           เขา อะไร 
      ………………………………………… 
4.   อาพาธ           เมื่อไร          หลวงตา          ตั้งแต 
      ……………………………………………………… 
5.   ที่ไหน            เณร บิณฑบาต ไป 
       …………………………………………….. 
6.   บวช หลวงพอ อายุ เทาไร 
       ………………………………………… 
7.   ไหม          เวียนเทยีน       จะ          ดวยกัน  ไป คุณ 
      ………………………………………………………………………. 
8.   พระตางชาติ ก่ี วัดนี ้ รูป มี 
       …………………………………………… 
9.  ภาษาไทย         เทศน     ทาน ไดไหม 
     …………………………………………………… 
10. เดินจงกรม หรือ     โยม      นั่งสมาธิ       จะ 
      …………………………………………………………..      
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แบบทดสอบหลังเรียน 10 ขอ : บทที่ 3 ประโยคปฏิเสธ (Negative 
Sentence) 
จงเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคปฏิเสธที่ถูกตอง 

Use the given words to make correct Negative Sentence 

ตัวอยาง For example 
ลาสิกขา   ไมอยาก       เณร 
เณรไมอยากลาสิกขา 
 
1. พูด           เขา       ไมเกง        ภาษาอังกฤษ 
    …………………………………………………………. 
2.  ฉายา    หลวงพอ    ไมทราบ             ผม 
    ……………………………………………………… 
3.  ไม           มา        เวลา     มี            วัด             โยมแม 
     ………………………………………………………………………. 
4. สูบบุหรี่     ไมควร    กุฏิ         ใน    ทาน 
    ……………………………………………………………. 
5.  หนังสือ     เณร               อาน  ไมชอบ 
    ……………………………………………………. 
6.  อาตมา      ของ  จีวร              ไมใช            ผืนนี้ 
     ………………………………………………………………… 
7.  ที่       แมชี  ไมอยู  ตอนนี ้ อุโบสถ 
     …………………………………………………………….. 
8.  ไมได ทาน         จําพรรษา    ที่นี่ 
      ………………………………………………… 
9.   บาลี   ภาษา เด็กวัด ไมเขาใจ 
      …………………………………………………….. 
10.  ไมเคย     โยมพอ       เมืองไทย           มา 
       ………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 10 ขอ : บทที่ 4 ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง
(Imperative Sentence) 
จงเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคคําสั่งและประโยคขอรองที่ถูกตอง 

Use the given words to make correct Imperative Sentence 

ตัวอยาง For example   :ใน      ตกปลา   อยา       วัด 
                                         อยาตกปลาในวัด 
 
1.  ขยะ ทิ้ง    หาม  ที่นี่ 
     ………………………………………. 
2.  โกหก พูด         อยา  นะ 
      ……………………………………… 
3.  รวมกัน       ขอเชิญ         ทําบุญ 
     …………………………………… 
4.  เสียงดัง    กรุณา พูด           อยา 
     ……………………………………………. 
5.  สีกา ใน   กุฏิ       หาม เขาไป 
     …………………………………………………… 
6.  นิมนต         แสดงธรรม        ทาน         ชวย 
     …………………………………………………. 
7.  ปลงผม   ขอโอกาส        หลวงพอ        ให 
     ……………………………………………………. 
8.  บาตร ชวย       ลาง ใหหนอย 
     ……………………………………………… 
9.  นั่งสมาธิ         มือถือ   กรุณา ปด กอน 
     …………………………………………………………. 
10.  รองเทา       กอน   อุโบสถ ถอด    เขา         โปรด 
       ………………………………………………………………………   
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินวัดคุณภาพของชุดการเรียนดวยตนเองโดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมนิวัดคุณภาพของชุดการเรียนโดยผูเชีย่วชาญ 
เร่ือง ชุดการเรียนภาษาไทยสําหรับพระภิกษุชาวตางชาตเิร่ืองการแตงประโยค 

                    ผูเชี่ยวชาญ................................................................................ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ความหมายของระดับการประเมิน 
5  หมายถึง ชุดการเรียน ดีเหมาะสมมากที่สุด 2  หมายถึง ชุดการเรียน เหมาะสมนอย 
4  หมายถึง ชุดการเรียน ดีเหมาะสมมาก   1  หมายถึง ชดุการเรียน เหมาะสมนอยที่สุด 
3 หมายถึง ชุดการเรียน เหมาะสมปานกลาง 

 
 

ที่ รายการ      หมายเหตุ 
  5 4 3 2 1  
1 ดานรูปเลม       
 1.1 คุณภาพของกระดาษ       
 1.2 การออกแบบหนาปก       
 1.3 ขนาดรูปเลม       
 1.4 ลักษณะตวัอักษรภาษาไทย       
 1.5 ลักษณะตวัอักษรภาษาอังกฤษ       
2 ดานเนื้อหา       
 2.1 เน้ือหาสอดคลองกับวตัถุประสงค       
 2.2 เน้ือหาถูกตองเหมาะสม       
 2.3 เน้ือหามีประโยชนตอผูเรียน       
 2.4 เน้ือหามีความนาสนใจตอผูเรียน       
 2.5 คําชี้แจงในเนื้อหาถูกตองชัดเจน       
 2.6 ระดับความยากงายเหมาะสมกับ

ผูเรียน 
      

 2.7 แบบฝกหัดสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
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ภาคผนวก ง 
ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเอง เร่ืองการแตงประโยค สําหรับพระภิกษุ

ชาวตางชาติ 
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คํานํา 
       
 ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติเรื่อง
การแตงประโยคชุดนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
พระภิกษุชาวตางชาติที่ตองการเพิ่มพูนความรูภาษาไทยเรื่องการแตง
ประโยค เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจําวันของพระภิกษุสงฆคําศัพทและ
ประโยคตัวอยางในชุดการเรียนชุดนี้จึงมุงเนนเฉพาะคําศัพทและประโยค
ตัวอยางที่เกี่ยวของกบัพระภิกษุเปนสําคัญ คําศัพทบางคําที่ใชในชุดการ
เรียนนี้อาจเปนคําที่มีหลายความหมายแตเพื่อไมใหเกิดความสับสน คําศัพท
ในชุดการเรียนชุดนี้จึงแปลความหมายเฉพาะที่ใชในประโยคตัวอยางเทานั้น 
 ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตงประโยคชุดนี้เหมาะที่สุด
สําหรับพระภิกษุชาวตางชาติที่มีความรูพื้นฐานภาษาไทยในระดับตนกลาวคือ
สามารถอานและเขียนคําที่สะกดดวยพยัญชนะสระและวรรณยุกตไดพอสมควร
นอกจากนีใ้นชุดการเรียนชุดนี้ยังประกอบดวยแผนซีดีที่รวบรวมคําศัพทและ
ประโยคตัวอยางไวเพื่อใหผูเรียนไดฝกฟงและออกเสียงภาษาไทยไดอยาง
ถูกตอง 
 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการแตง
ประโยคชุดนี้จะเปนแนวทางใหพระภิกษุชาวตางชาติที่มีความตั้งใจที่จะศึกษา
ภาษาไทยดวยตนเองไดรับประโยชนในการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตอไป 
 อานิสงสแหงการจัดทําชุดการเรียนชุดนี้ผูจัดทําขอถวายเปนอาจาริยบูชา
แดครูบาอาจารยทุกทานทั้งทางโลกและทางธรรม ที่กรุณาอบรมสั่งสอนศิษยให
มีทั้งความรูและคุณธรรมตลอดจนขอมอบบุญกุศลนี้แทนเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดาตลอดจนกัลยาณมิตรทุกทานที่ไดสละเวลาคอยชวยเหลือและเปนกําลังใจ
ใหผูจัดทํามาโดยตลอด  
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Preface 
This ‘Self-learning package of Thai language on making sentences for 
foreign monks’ is published for foreign monks who want to learn more 
about how to make Thai sentences for communication in a monk’s daily 
life. 
Therefore the vocabularies and sentences in this package are especially 
for monks. Some vocabularies in this package have more than one 
meaning but to avoid confusion, it the translation will refer to the meaning 
that is mentioned in each sentence only. 
This self-learning package of Thai language on making sentences is 
suitable for foreign monks who have a basic knowledge of Thai 
language. This means an ability to read and write some words that are 
combined with Thai alphabet, vowel and tone mark.  
This package also comes with an audio CD for the self- learner to listen 
and practice speaking Thai correctly. 
I wish that this self- learning package of Thai language on making 
sentences will benefit monks and enable them to adapt to use Thai 
language in daily life. 
If there is to be good outcome from this package, I would like to dedicate 
it to all teachers who have taught their students their knowledge and 
morals.  
I want to also dedicate this to my parents and friends who keep helping 
me and give me all their supports. 
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คําแนะนําในการใชชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเอง 
ชุดการเรียนภาษาไทยดวยตนเองสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติชุดนี้ 
แบงเนื้อหาตามรูปประโยคออกเปน4ชุดดังตอไปนี้ 

ชุดที่ 1 ประโยคบอกเลา 
ชุดที่ 2 ประโยคคําถาม 
ชุดที่ 3 ประโยคปฏิเสธ 
ชุดที่ 4 ประโยคคําสั่งและขอรอง 

ในแตละชุดจะประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
1. ประโยคตัวอยาง 
2. คําศัพท 
3. แบบฝกหัด 
(โดยทุกชุดจะมีคําแปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ

พระภิกษุชาวตางชาติที่มีความรูภาษาอังกฤษไดศึกษาดวยตนเอง) 
Instructions to use this Thai self- learning package 
This self- learning package of Thai Language on making sentences 
for foreign Monks is divided into 4 chapters as follows 
Chapter 1 Affirmative Sentence 
Chapter 2 Interrogative Sentence 
Chapter 3 Negative Sentence 
Chapter 4 Imperative Sentence 
Each chapter includes 
1. Example of sentences 
2. Vocabulary 
3. Exercise 
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วิธีใชชุดการเรียน 
1. ผูเรียนควรศึกษาชุดการเรียนทีละชุดตามลําดับโดยเริ่มจากชุดที่ 1, ชุดที่ 

2, ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจากคําศัพทบางคําที่ไดอธิบายความหมายแลว
ในชุดที่1 เมื่อนํามาใชในชุดการเรียนชุดถัดมาจะไมมีการอธิบายความหมายของ
คําศัพทนั้นอีก 

2. กอนที่จะเริ่มศึกษาเนื้อหาในแตละชุดผูเรียนควรศึกษาความหมายของ
คําศัพททั้งหมดที่มีอยูในชุดนั้นเสียกอนทั้งนีเ้พื่อใหงายตอการอานและทําความ
เขาใจความหมายของประโยคตวัอยางและแบบฝกหัดในชุดนั้น 

3. ในชุดการเรียนแตละชุดจะมีแผนซีดีประกอบเพื่อชวยใหผูเรียนไดฟงและ
ฝกออกเสยีงภาษาไทยไดอยางถูกตองผูเรยีนจึงควรเปดซีดีฟงพรอมดูเนื้อหา
ประกอบควรหมั่นฟงซ้ําๆและฝกออกเสียงตามบอยๆทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเคย
ชินในการฟงและออกเสียงไดอยางถูกตองรวมทั้งทําใหสามารถจําคําศัพทได
อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. ในสวนคําศัพทที่มีปรากฏอยูในชุดการเรียนทั้ง 4 ชุดไดรวบรวมไวใน 
อภิธานศัพท (Glossary) โดยเรียงตามลําดับพยัญชนะไทยดังนี้ 
ก    ข   ฃ    ค    ฅ    ฆ    ง    จ    ฉ    ช    ซ    ฌ    ญ    ฎ    ฏ    ฐ    ฑ  
ฒ    ณ    ด    ต    ถ    ท    ธ    น   บ    ป    ผ    ฝ    พ    ฟ    ภ    ม    
ย  ร    ล    ว    ศ    ษ    ส    ห    ฬ    อ     ฮ 
นอกจากนีย้ังมีการรวบรวมชุดคาํศัพทตางๆโดยมุงเนนคําศัพท ที่สามารถ

นําไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันของพระภิกษุสงฆ ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนไดฝกแตง
ประโยคดวยตนเองโดยใชคําศัพทตางๆเหลานี้ 
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Method of using the learning package 
1. Learners should study the lessons in order, starting from chapter 1, 
chapter2, chapter3, chapter4 because vocabulaies that are already 
translated in previous chapter might appear in the next chapter but will 
not be identified on the vocabulary list. 
2. Learner should know the meaning of the vocabularies before they go 
through the whole chapter because this will make it easier when they 
read along and understand the meaning of example sentences and doing 
exercises. 
3. In each chapter of lesson Learners can follow with audio CD to help 
them improve their listening skills and also speak Thai correctly. Learners 
should listen from audio CD and read along from the lesson at the same 
time. Learners should listen and practice speaking repeatedly. 
This will help improve listening skills and speaking skills and also learn 
the vocabularies faster. 
4. All vocabularies are listed in 4 chapters, also the Vocabulary index has 
been included which is based on Thai alphabetical order as follows:ก - ฮ 
Additional vocabularies not mentioned in the lessons have also 
been included. 
All additional vocabularies listed are commonly used in monk’s daily life. 
Learners can make sentences by themselves using these extra 
vocabularies. 
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ความรูพื้นฐานเก่ียวกับประโยคในภาษาไทย 
Basic knowledge about a sentence in Thai 

ประโยคคือกลุมคําที่นํามาเรียงกันใหไดใจความสมบูรณความหมายของ
ประโยคในภาษาไทยขึ้นอยูกับการเรียงลําดับดังนั้นถามีการเปลี่ยนตําแหนงของ
คําในประโยคความหมายก็จะเปลี่ยนไปดวย 
Sentence is composed of words grouped together to express meaningful statement. The 
meaning of the sentence depends on word order; if word order is changed, the meaning will 
be changed too. 

ตัวอยางFor examples: 

 - ยายเลี้ยงหลาน: Grandmother looks after her grandchild. 

 - หลานเล้ียงยาย  :Grandchild looks after her grandmother. 
 
 คําศัพท(Vocabulary) 
 ยาย grandmother 
 เล้ียง look after 
 หลาน grandchild 
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รูปแบบประโยคที่ใชสื่อสารในภาษาไทยแบงไดเปน 4 ลักษณะคือ 
 1. ประโยคบอกเลา 
 2. ประโยคคําถาม 
 3. ประโยคปฏิเสธ 
 4. ประโยคคําสั่งและประโยคขอรอง 
Sentence is divided into 4 types as follows: 
 1. Affirmative Sentence 

2. Interrogative Sentence 
 3. Negative Sentence 

 4. Imperative Sentence 
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  ชดุท่ี 1 
Chapter 1 

ประโยคบอกเลา 
Affirmative Sentence 
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 ประโยคบอกเลาคือประโยคที่ใชเพื่อบอกเลาเรื่องราววาประธานของ
ประโยคเปนใคร ทําอะไร อยูที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
 โครงสรางประโยคบอกเลาในภาษาไทยตามปกติจะมีสวนประกอบคือ
ประธานและกริยาหรืออาจมีกรรมดวย 

Affirmative Sentence is used to state what the subject is ;what the subject 

does; where, when and how the subject is. 
Structure of affirmative sentence generally consists of subject and verb or optional 

object. 
 ตัวอยาง For example: 

 - เจาอาวาสฉันน้ําปานะ 
 The abbot drinks juice. 

 - เณรลางบาตร 
 The novice washes an alms- bowl. 

 - ญาติโยมถวายสังฆทาน 
 Laypeople make offering to Sangha. 

 
Subject Verb Object 
เจาอาวาส ฉัน น้ําปานะ 

เณร ลาง บาตร 
ญาติโยม ถวาย สังฆทาน 
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คําศัพท(Vocabulary) 
เจาอาวาส abbot 

ฉัน eat (used for monk) 
น้ําปานะ juice (used for monk) 

เณร novice 

ลาง wash 

บาตร monk’s alms-bowl 
ญาติโยม laypeople 

ถวาย offer 

สังฆทาน                        offering dedicated to the Sangha 

  
 คําขยายประโยคสามารถนํามาวางไวหลังคําที่ตองการขยายเชนหลัง
คํานามคํากริยา ในประโยคที่มีกรรมคาํขยายกริยาจะวางไวหลังกรรมหรือทาย
ประโยค 

Modifier can be added in a sentence by putting modifier after noun and verb needed 
to be modifier. In case of transitive verb, verb modifier will follows object or add at the end 

of a sentence. 
 ตัวอยางFor example: 

  -เขาเปนคนดี 
                    he is a good person. 

               - จีวรสีเหลืองอยูบนอาสนะ 
                    The yellow robe is on the monk’s seat. 

 - เณรอวนอานหนังสอืธรรมะทุกคืน 
                    The fat novice reads Dhamma book every night. 

 - พระใหมสวดมนตเสียงดัง 
         The new monk chants loudly. 
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Subject Subject Verb Object Object Verb 
 Modifier   Modifier Modifier 

เขา  เปน   คนดี 
จีวร สีเหลือง อยู   บนอาสนะ 
เณร อวน อาน หนังสือ ธรรมะ ทุกคืน 
พระ ใหม สวดมนต   เสียงดัง 

คําศัพท(Vocabulary) 

เขา he, she 

เปน is ,am ,are 

คน person 

ดี good 

จีวร the yellow robe 

สีเหลือง yellow 

อยู to be, stay 

บน on 

อาสนะ monk’s seat 

อวน fat 

อาน read 

หนังสือ book 

ธรรมะ Dhamma 

ทุกคืน every night 

พระ monk 

ใหม new 

สวดมนต chant 

เสียง sound, voice 

ดัง loud 
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โครงสรางประโยคบอกเลารูปปจจุบัน 

(Present Tense Structures) 
 โครงสรางประโยคบอกเลารูปปจจุบันที่แสดงการกระทําที่กําลังเกิดขึ้น
สามารถเขียนไดหลายรูปแบบดังนี้ 

The structure of sentence in present tense showing that the action is going on at 
present time can be written in different forms as follows 

1. ใสคําแสดงกาล(tense maker)“กําลัง” (v.ing) หนาคํากริยา 
Add the tense maker such as “กําลัง” (v.ing) before the verb. 

 ตัวอยางFor example: 

 - หลวงพอกําลังฉันจังหัน 
 The elder monk is eating food. 

 - เณรกําลังบิณฑบาต 
 The novice is receiving food offerings. 

 - โยมแมกําลังไหวพระ 
 The monk’s mother is paying respects to the monk. 

2. ใสคําแสดงกาล(tense maker)“อยู” (v.ing)หลังคํากริยา 
 Add the tense maker such as “อยู” (v.ing) after the verb. 

 ตัวอยางFor example: 

 - หลวงพอฉันจังหันอยู 
 The elder monk is eating food. 

 - เณรบิณฑบาตอยู 
 The novice is receiving food offerings. 

 - โยมแมไหวพระอยู 
 The monk’s mother is paying respects to the monk. 
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3. ใสทั้งคําแสดงกาล(tense maker)“กําลัง” (v.ing)หนาคํากริยาและคําแสดงกาล
(tense maker)“อยู” (v.ing)หลังคํากริยา 
Add both tense makers “กําลัง” (v.ing) before the verb and“อยู” (v.ing) after the 

verb. 

 ตัวอยาง For example: 

 - หลวงพอกําลังฉันจังหันอยู 
 The elder monk is eating food. 

 - เณรกําลังบิณฑบาตอยู 
 The novice is receiving food offerings. 

 - โยมแมกําลังไหวพระอยู 
 The monk’s mother is paying respects to the monk. 

นอกจากนีย้ังสามารถเพิ่มคําที่แสดงเวลาในปจจุบันเชนคําวา“ตอนนี”้หรือ 
”ขณะนี้”(now)ไวหนาหรือหลังประโยค 
Besides, add the adverb of time such as“ตอนนี้”or”ขณะนี้”(now) before or after the 

sentence. 

 ตัวอยางFor example: 

 - ตอนนี้หลวงพอกําลังฉันจังหัน 
 The elder monk is eating food now. 

 -ขณะนี้เณรบิณฑบาตอยู 
 The novice is receiving food offerings now. 

 - ตอนนี้โยมแมกําลังไหวพระอยู 
 The monk’s mother is paying respects to the monk now 
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 Adverb Subject Preverb Verb Object Postverb 
of time  (Tense   (Tense 

  maker)   maker) 
ตอนน้ี หลวงพอ กําลัง ฉัน จังหัน  

ขณะนี้ เณร บิณฑบาต   อยู 

ตอนน้ี โยมแม กําลัง ไหว พระ อยู 
 

คําศัพท(Vocabulary) 

ตอนนี ้ now 

หลวงพอ elder monk 

จังหัน food (used for monks) 

บิณฑบาต receive food 

โยมแม monk’s mother 

ไหว pay respects 
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โครงสรางประโยคบอกเลารูปอดีต 
(Past Tense Structure) 
สามารถเขียนไดหลายรูปแบบดังนี้ 
The structure of sentence in past tense can be written in different forms as follows. 

1. ใสคําวา“เคย” (used to)หนาคํากริยา 
Add the word“เคย” (used to) before the verb. 

 ตัวอยางFor example: 
 - อาตมาเคยเปนคร ู
 I used to be a teacher. 

 - เขาเคยมาทําบุญ 
 He used to come to make merit. 

 - ทานเคยเปนเจาอาวาส 
 He used to be an abbot. 

คําศัพท(Vocabulary) 

อาตมา First person singular pronoun used by a monk, 

 equivalent to I, me 

คร ู teacher 

เขา he, she 

ทําบุญ make merit 

ทาน Second person singular pronoun equivalent to 

you; third person singular pronoun equivalent 
 to he, she 

 
2. ใสคําวา“เพิ่ง” (just) หนาคํากรยิา 

Add the word “เพิ่ง” (just)before the verb. 
 ตัวอยางFor example: 
 - แมชีเพิ่งสวดมนตเสร็จ 
                 The nun has just finished chanting. 
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                - อาตมาเพิ่งบวช 

 I have just become a monk. 

  - หลวงพอเพิ่งกลับถึงวัด 
                 The elder monk has just arrived back at the temple. 

 
คําศัพท(Vocabulary) 

แมชี nun 

สวดมนต chant 

เสร็จ finish ,complete 

บวช be ordained, become a monk 

กลับ get back, return 

ถึง arrive 

 

3. ใสคําวา“แลว” (already) หลังคาํกริยา 
Add the word “แลว” (already) after the verb. 

 ตัวอยาง For example: 

 - ศาลานี้สรางเสร็จแลว 
 This temple hall has been completed already. 

 - ชาวบานเคยมาปฏิบัติธรรมแลว 
 The Villagers have come to practice meditation already. 

 - ทานลาสิกขาแลว 
 He has left the monkhood already. 

คําศัพท(Vocabulary) 

ศาลา temple hall 

สราง build, construct 

ชาวบาน villager 

ปฏิบัติธรรม practice meditation 

ลาสิกขา leave the monkhood 
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นอกจากนีย้ังสามารถเพิ่มคําที่แสดงเวลาในอดีตเชนคําวา“เมื่อวานนี้”(yesterday), 
“เดือนกอน” (last month)“ปที่แลว” (last year)ไวหนาหรือหลังประโยค 
 Besides, add the adverb of time such as“เมื่อวานนี้” (yesterday), “เดือนกอน” (last 

month) 

“ปที่แลว” (last year)before or after the sentence. 
 
 ตัวอยางFor example: 

 

 - ทานลาสิกขาแลวเมื่อวานนี ้
 He left the monkhood yesterday. 

 - ชาวบานเคยมาปฏิบัติธรรมเดือนกอน 
 The Villagers came to practice the meditation last month. 

 - ศาลานี้สรางเสร็จปที่แลว 
 This temple hall was built last year. 
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Subject Preverb Verb Modifier Postverb Adverb 

 (Tense    of time 
 maker)     

ทาน  ลาสิกขา  แลว เมื่อวานนี ้
ชาวบาน เคย มา ปฏิบัติ

ธรรม 
 เดือนกอน 

ศาลานี้  สราง เสร็จ  ปที่แลว 

 
โครงสรางประโยคบอกเลารูปอนาคต 
(Future Tense Structure) 
สามารถเขียนไดหลายรูปแบบดังนี้ 
The structure of sentence in future tense can be written in different 
forms as follows. 

1. ใสคําวา“จะ” (will, shall) หนาคํากริยา 
Add the word “จะ” (will, shall) before the verb. 

 ตัวอยาง For example: 

 - อาตมาจะไปอินเดีย 
 I will go to India. 

 - เราจะถวายจีวร 
 We will offer the robe to the monks. 

 - ยายจะไปตักบาตรที่วัด 
 The grandmother will go to offer food to the monks at 
 the temple. 
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คําศัพท(Vocabulary) 

อินเดีย India 

เรา we 

ตักบาตร offer food to monk 

วัด temple, monastery 

 

2. ใสคําวา“กําลังจะ” (be-going to) หนาคํากรยิา 
 Add the word “กําลังจะ” (be-going to) before the verb. 

 ตัวอยาง For example: 

 - อาตมากําลังจะไปเทศน 
 I am going to give a sermon. 

 - เณรกําลังจะสวดมนต 
 The novice is going to chant. 

 - เขากําลังจะไปทอดกฐิน 
 He is going to present robes to monks at the end of 
 the Buddhist Lent. 
 

คําศัพท(Vocabulary) 
เทศน give a sermon 

ทอดกฐิน present robes to the monks at the end of the Buddhist 

Lent 

นอกจากนีย้ังสามารถเพิ่มคําที่แสดงเวลาในอนาคตเชนคําวา“พรุงนี”้(tomorrow), 
“อาทิตยหนา” (next week), “ปหนา” (next year)ไวหนาหรอืหลังประโยค 
Besides, add the adverb of time such as “พรุงนี”้ (tomorrow),“อาทิตยหนา” (next week), 

 “ปหนา” (next year) before the sentence or after the sentence. 

ตัวอยาง For example: 

- ยายจะไปตักบาตรที่วัดพรุงนี ้
The grandmother will go to offer food to monk a the temple tomorrow. 
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 - เราจะถวายจีวรอาทิตยหนา 
 We will offer the robe to the monks next week. 

 - อาตมาจะไปอินเดียปหนา 
 I will go to India next year. 

Subject Preverb Verb Object Adverb Adverb 
 (Tense   place of time 
 maker)     

ยาย จะ ไป ตักบาตร ที่วัด พรุงนี ้
เรา จะ ถวาย จีวร  อาทิตย

หนา 
อาตมา จะ ไป  อินเดีย ปหนา 

 
คําศัพท(Vocabulary) 

หมอ doctor 
คร ู teacher 
มัคนายก temple officiator 
เชียงใหม Chiang Mai province 
เมืองไทย Thailand 
พรรษา Buddhist Lent, year 
จําพรรษา stay in a single monastery during the rainy 
 season 

ฟง listen 
ธรรม doctrine, the Teachings of the Buddha 
คิด think 
รูป (CLASSIFER); monk 
นี้ this 
สึก leave the monkhood 
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แบบฝกหัด(Exercise) 
จงพิจารณาวาประโยคตอไปนี้เปนประโยคบอกเลาในรูปใด 
Read these sentences and choose the tense of each sentence 

___ก___ ประโยคบอกเลารูปปจจุบัน(Present Tense) 
___ข___ ประโยคบอกเลารูปอดีต(Past Tense) 
___ค___ ประโยคบอกเลารูปอนาคต(Future Tense) 
ตัวอยางFor example: 
โยมแมกําลังถวายสังฆทาน __ก___ 
1. พรุงนีเ้ราจะไปทําบุญที่วัด ______ 
2. ทานบวชมาหาพรรษาแลว ______ 
3. อาตมาเคยคิดอยากสึก ______ 
4. ชาวบานกําลังฟงธรรมที่ศาลา ______ 
5. อาตมาเคยเปนหมอ ______ 
6. เขาจะไปทอดกฐินที่เชียงใหม ______ 
7. เณรกําลงัลางบาตร ______ 
8. โยมแมสวดมนตทุกวัน ______ 
9. หลวงพอกําลังจะเทศน ______ 
10.พระรูปนี้เพิ่งบวชเมื่อวานนี ้ ______ 
11.แมชีปฏิบัติธรรมอยู ______ 
12.ผมเปนมัคนายกของวัดนี้มาหาปแลว        ______ 
13.อาตมาจะจําพรรษาที่วัดนี้อีกสองเดือน ______ 
14.ศาลานี้สรางเมื่อป พ.ศ. 2507  ______ 
15.ปหนาโยมแมจะมาเมืองไทย ______ 
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เฉลยแบบฝกหัดชุดประโยคบอกเลา 

1. ค.พรุงนีเ้ราจะไปทําบุญที่วัด 
(We will go to make merit at the temple tomorrow.) 

2. ข.ทานบวชมาหาพรรษาแลว 
(He has been ordained for five years.) 

3. ข.อาตมาเคยคิดอยากสึก 
(I used to think of leaving the monkhood.) 

4. ก.ชาวบานกําลังฟงธรรมที่ศาลา 
(The villagers are listening to the Teachings of the Buddha at the temple hall.) 

5. ข.อาตมาเคยเปนหมอ (I used to be a doctor.) 
6. ค.เขาจะไปทอดกฐินที่เชียงใหม 
(He will go to present robes at Chiangmai.) 

7. ก.เณรกาํลังลางบาตร (The novice is washing the alms bowl.) 
8. ก.โยมแมสวดมนตทุกวัน (The monk’s mother chants everyday.) 
9. ค.หลวงพอกําลังจะเทศน 
(The elder monk is going to give a sermon.) 

10. ข.พระรูปนี้เพิ่งบวชเมื่อวานนี้ 
(This monk was just ordained yesterday. ) 

11. ก.แมชีปฏิบัติธรรมอยู (The nun is practicing meditation ) 
12. ข.ผมเปนมัคนายกของวัดนีม้าหาปแลว 
(I have been a temple officer of this temple for 5 years.) 

13. ค.อาตมาจะจําพรรษาที่วัดนี้อีกสองเดือน 
(I will stay at this temple for 2 months.) 

14. ข.ศาลานี้สรางเมื่อป พ.ศ. 2507 

(This temple hall was built in B.E. 2507.) 

15. ค.ปหนาโยมแมจะมาเมืองไทย 
(The monk’s mother will come to Thailand next year. ) 
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ชุดท่ี 2 
Chapter 2 

ประโยคคําถาม 
Interrogative Sentence 
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ประโยคคําถาม คือประโยคที่ใชในการถามเพื่อตองการคาํตอบโดยมีคําที่

แสดงคําถามวางอยูหนาหรือหลังประโยคคาํที่แสดงคําถามในภาษาไทยไดแก 
An Interrogative Sentence is used to ask a question which begins or ends with a 

question word. Examples of Question words are follows. 

คําที่แสดงคําถาม Question words 
1. อะไร What ? 

2. ที่ไหน Where ? 

3. เมื่อไหร When ? 

4. ใคร Who ? 

5. อยางไร How ? 

6. เทาไร How much ? 

7. ทําไม Why ? 

8. ไหม Do, Does, is, am, are ? 

9. หรือเปลา Do, Does, is, am, are ? 

10. แลวหรอืยัง Have…already or not yet ? 

11. เคย…แลวหรือยัง Have…ever…before ? 

12. ไดไหม Can ? 

13. หรือ Right ? (confirmation), or ? 

14. ใชไหม Right ? (confirmation) 

15. กี่+ลักษณนาม How many ? 

16. ไหน Which ? 

17. นาน…เทาไหร How long ? 
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ประโยคคําถามสามารถแบงได 2 ลักษณะดังนี้ 
An Interrogative Sentence is divided into 2 types: 
1. ประโยคคําถามที่ตองการคําตอบรับหรือปฏิเสธ 
(Yes/No questions)โดยใชคําที่แสดงคําถามเชนหรือ หรือเปลา 
หรือยัง ไดไหม ไหม ใชไหม 
Yes/No questions which need the answer or reject by using 

question word such asหรือ หรอืเปลา หรือยัง ไดไหม ไหม ใชไหม 
ตัวอยางFor example: 
- โยมรูจักหลวงพอชาไหม 
Do you know Luang Pho Cha? 

- ทานจะบวชตลอดชีวิตหรือเปลา 
Will you ordain for life? 
 

- อาหารนี้ประเคนแลวหรือยัง 
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Has this food already been offered or not? 

- ผมขอพบเจาอาวาสไดไหมครับ 
Can I meet the abbot? 

- ทานเปนคนญี่ปุนใชไหม 

You are Japanese, aren’t you? (right?) 

- พระที่นี่ฉันมื้อเดียวหรือครับ 
Do the monks here eat only once a day? (right?) 

- ทานเคยฉันอาหารไทยแลวหรือยัง 
Have you ever had Thai food before? 

 
คําศัพท(Vocabulary) 

รูจัก know 
ตลอดชีวิต all one’s life 

มื้อ meal 

เดียว only one 

คนญี่ปุน Japanese 

อาหาร food, nutrition 

ที่นี่ here 

พบ meet 

ประเคน hand something to a monk 

ขอ beg 

 

2. ประโยคคําถามที่ตองการถามขอมูลตางๆโดยมากจะใชคําที่แสดง 
คําถามเชนใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม 
An Interrogative Sentence needs to ask information by using 

question word such asใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ทําไม 
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ตัวอยางFor example: 
- นี่เรียกวาอะไร 
What is this called? 

- กุฏิทานอยูที่ไหน 
Where is your dwelling? 

- โยมมาที่นี่เมื่อไร 
When did you come here? 

- ใครเปนอาจารยของทาน 
Who is your teacher? 

- ทานเรียนพูดภาษาไทยอยางไร 
How did you learn to speak Thai? 

- พอโยมอายุเทาไหร 
How old is your father? 

- ทําไมทานตัดสินใจบวชที่เมืองไทย 
Why did you decide to be ordained in Thailand? 

- ที่วัดนี้มีพระกี่รูป 
How many monks are there in this monastery? 

- ทานเคยบวชที่วัดไหน 
Which monastery were you ordained at? 

- ทานจะอยูที่นี่นานเทาไร 
How long will you stay here? 

 
 
คําศัพท(Vocabulary) 

อาจารย a teacher, a master 
พอ father 
โยม The second person pronoun used by monk 

 when speaking to anyone except monks 

อายุ age  
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เรียก call 

เรียน learn, study 
พูด say, speak 

ภาษาไทย Thai language 

ตัดสินใจ make up one’s mind, decide determine 

ของ belong to, of 

กุฏิ monk’s dwelling  

นอกจากนีย้ังมีประโยคคําถามเชิงปฏิเสธ(Negative Question Sentence) 

โดยมีคําวา“ไม” วางอยูหนาคํากริยาในประโยคคําถามนั้นๆเชน 
Besides, there is a Negative Question Sentence which places the word “ไม” before the verb 
in a question sentence, such as 

ตัวอยางFor example: 
- ทําไมทานไมฉันภัตตาหาร 
Why don’t you eat food? 

- ใครไมมาทําวัตรเชา 
Who wasn’t chanting in this morning? 

- โยมไมมีเวลาใชไหม 
You don’t have time, do you? (right) 

- วัดไหนไมมีพระพุทธรูป 
Which temple doesn’t have Buddha image ? 
 

คําศัพท(Vocabulary) 

ภัตตาหาร     the food for monks 
ทําวัตรเชา     chant in the morning 

เวลา                      time 
พระพุทธรูป             Buddha image ; statue of Buddha 
หลวงตา An elderly monk, usually one who ordained later in life 

เจาภาพ the host at a reception 
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ผม I, me (a pronoun in the first person used by man) 

ใบปวารณา list of contributor (donators) 
กุฏิ monk’s dwelling/meditation hut (cabin) 
อุโบสถ the Uposatha hall; consecrated assembly hall 
สํานักสงฆ monastery without full legal status 
วัดปานานาชาติ  The International Forest Monastery in Northeast Thailand 
วันวิสาขบชูา religious observance in commemoration of the Birth 

,Enlightenment, and Nirvana of Lord Buddha 
เริ่ม begin, start 
ตั้งแต from (place), since (time) 
ตรงกับ be in accordance with 
หมายความ mean 
อยู stay, remain 
อาพาธ ill (used for monk) 
นั่งสมาธิ Practice meditation in a cross legged posture 
เดินจงกรม practice walking meditation 
พิจารณา consider 
กรวดน้ํา pour water slowly in to a vessel, while dedicating merit to the 

dead 
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แบบฝกหัด (Exercise) 

จงเลือกคํามาเติมใหเปนประโยคคําถามที่ถูกตอง (บางประโยคสามารถใช 
คําที่แสดงคําถามไดหลายคํา) 
Find the correct missing Question words(Some sentence can use many Question words) 

1. ปนี้หลวงพออาย_ุ________ ครับ ทําไม 
2. ทานพูดภาษาไทย________ ครับ ใชไหม 
3. _________โยมไมกรวดน้ํา เทาไหร 
4. โยมรูจักวัดปานานาชาติ_________  ใคร 
5. __________เปนเจาอาวาสที่นี่ครับ เมื่อไหร 
6. ทานฉันภัตตาหารเสร็จ_________  อะไร 
7. พระเริ่มเทศน____________โมง กี่ 
8. สํานักสงฆอยู_______________  แลวหรือยัง 
9. วันวิสาขบูชาตรงกับวัน__________  ไดไหม 
10. โยมจะนั่งสมาธิ_________เดินจงกรม ที่ไหน 
11. หลวงตาอาพาธตั้งแต___________  ไหม 
12. นี่เปนใบปวารณาของโยม_________  อยางไร 
13. โยมพอเปนเจาภาพงานนี้_________  ไหน 
14. อุโบสถของวัดนีส้รางเมื่อป________  หรือเปลา 
15. คําวา ”พิจารณา”หมายความวา______  หรือ 
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เฉลยแบบฝกหัดชุดประโยคคําถาม 

1. ปนี้หลวงพออายุเทาไหร(How old are you this year ?) 
2. ทานพูดภาษาไทยไดไหมครับ(Can you speak Thai ?) 
3. ทําไมโยมไมกรวดน้ํา(Why don’t you pour water in to a vessel  ?) 
4. โยมรูจักวัดปานานาชาติไหม 
(Do you know The International Forest Monastery?) 

5.ใครเปนเจาอาวาสที่นี่ครับ(Who is the Abbot here?) 
6. -ทานฉันภัตตาหารเสร็จแลวหรือยัง(Have you finished your meal ?), 
  -ทานฉันภัตตาหารเสร็จเมื่อไร(When do you finish your meal ?) 
7. พระเริ่มเทศนกี่โมง 
(What time does the monk start giving a sermon ?) 

8. - สํานักสงฆอยูที่ไหน 
   -  สํานักสงฆอยูไหน 
 (Where isสํานักสงฆ?) 
9. วันวิสาขบูชาตรงกับวันอะไร (What day is VisakhaBucha Day ?) 
10. โยมจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม 
(Will you practice meditation by sitting or walking?) 

11. หลวงตาอาพาธตั้งแตเมื่อไร 
(When does the elderly monk get sick ? ) 

12.-นี่เปนใบปวารณาของโยมใชไหม 
   - นี่เปนใบปวารณาของโยมหรือเปลา 
   - นี่เปนใบปวารณาของโยมหรือ 
 (Is this your ใบปวารณา ?) 
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13.- โยมพอเปนเจาภาพงานนี้ใชไหม 
    - โยมพอเปนเจาภาพงานนี้หรือเปลา 
    - โยมพอเปนเจาภาพงานนี้หรือ 
(Is monk’s father the host of this reception ?) 

14. อุโบสถของวัดนีส้รางเมื่อปไหน 
(What year was The Uposatha of this temple built ?) 

15.-คําวา ”พิจารณา”หมายความวาอยางไร 
   - คําวา “พิจารณา”หมายความวาอะไร 
(What does “พิจารณา” mean ?) 
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ชุดท่ี 3 
Chapter 3 

ประโยคปฏิเสธ 
Negative Sentence 
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ประโยคปฏิเสธคอืประโยคที่ใชในการตอบปฏิเสธโดยมากมักจะมีคําวา“ไม” 
วางไวหนาคําคุณศัพทหรือคํากริยา 
A Negative Sentence is used in denial or refusal by adding “ไม” before the adjective 

 or verb. 

ตัวอยางคําปฏิเสธที่พบมากไดแก 
Examples of Negative words are follows. 

ไมใช not, not at all 
ไมได cannot, unable 
ไมมี there is not, be without 
ไมสามารถ can’t do, unable 
ไมเคย never, not before now, haven’t, never have 
ไมชอบ dislike; have a dislike to (for/of) 
ไมเอา no, not interested 
ไมอยาก would not like to 

ไมตองการ don’t want/ need it 
ไมอยู be out, not be in 

ไมรู not clear, unknown, have no idea(/knowledge) of 

ไมรูเรื่อง know nothing about it 

ไมทราบ not clear, unknown 

ไมรูจัก do not know, not recognize 

ไมเขาใจ not understand 

ไมสะดวก inconvenient 
ไมควร should not, ought not to, improper 
ไมเช่ือ don’t believe 
ไมตอง don’t bother, not have to, need not 
ไมจําเปน unnecessary 
ไมสบาย unwell, not well 
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ไมสบายใจ unhappy 
ไมเกง unskilled; not good 
ไมชํานาญ unskilled; a bad (/poor)hand at 
ไมทัน not able to follow up 
ไมถูก incorrect; wrong, not cheap 
ไมสนใจ ignore; neglect; not interested in ;pay no attention 
ไมคอย not often; seldom; rarely; not very; not quite 
ไมจริง unreal; untrue 
ไมจริงใจ insincere, not wholehearted 
ไมตั้งใจ not concentrate one’s attention 
ไมเจตนา have no intention (of doing something) 
ไมชิน not familiar (with) not used to 
ไมแน may not; not likely, not sure, not certain 

ไมพอใจ dissatisfied; discontented 
ไมเห็นดวย disagree 
ไมยอม not agree ,not consent 
ไมอนุญาตให not allow; not permit 
ตัวอยางFor example: 

1. อาตมาพูดภาษาไทยไมเกง 
I’m not good at speaking Thai. 

2. วัดนี้ไมมีเมรุ 
There is nota crematory in this temple. 

3. จีวรผืนนี้ไมใชของเณร 
This robe doesn’t belong to the novice. 

4. ทานไมอยูในกุฏิ 
He isn’t in monk’s dwelling. 

5. ผมไมทราบฉายาของหลวงพอ 
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I don’t know the ordination name of the elder monk. 

6. อาตมาไมชินกับวัฒนธรรมไทย 
I don’t used to Thai culture. 

7. ชาวพุทธไมควรดื่มสุรา 
Buddhist ought not to drink liquor. 

8. เขาไมเชื่อเรื่องชาติหนา 
He doesn’t believe  there is a next life. 

9. พระนวกะรูปนี้ไมเคยเรียนภาษาบาลี 
This new monk has never  studied Pali language. 

10. เจาอาวาสไมอนุญาตใหเณรตื่นสาย 
The abbot doesn’t allow the novice to wake up late. 

มีคําปฏิเสธบางคําที่สามารถวางอยูทั้งหนาและหลังคําคุณศัพทหรือ 
คํากริยาเชนคําวา“ไมได” (can not, unable) 
Some negative words can be placed before and after an adjective 

or a verb, such as:“ไมได” (cannot, unable) 
ตัวอยางFor example: 
1. เขาสวดมนตไมได(He can t chant.) 
เขาไมไดสวดมนต(He didn’t chant.) 
2. ทานฉันไมได(He can’t eat.) 
ทานไมไดฉัน(He didn’ teat.) 
จะสังเกตเห็นวาถาวางคําวา“ไมได”ไวหนาคําคุณศัพทหรือคํากริยา 
จะทําใหความหมายเปลี่ยนไป 
If a negative word “ไมได”is placed before an adjective or a verb, the meaning of 

sentence will be changed. 
 

นอกจากนีย้ังมีคําวา“ไม”บางคําที่คนไทยนิยมใชพูดกันมากในชีวิต 
ประจําวันเชน 
Besides, there are some negative words usually used, such as: 
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ไมเปนไร never mind 
ไมตองเกรงใจ Don’t mention it, You’re welcome 

 
คําศัพท(Vocabulary) 

ทําบาป do evil, commit a sin 
เวียนเทียน walk with lighted candles in hand around a temple 
ฉายา  the Pali monastic name of a Buddhist monk ;ordination name 
สํารวม calm; cool; compose 
อาบัต ิ an ecclesiastical offence; offence 
ผี ghost 
จริง real, true, certain, truthful 
เด็กวัด temple boy 
จําวัด Sleep (used for monk) 
ปา aunt 
พระตางชาติ Foreign Monks 
พระนวกะ new monk 
ภาษาไทย Thai language 
ภาษาบาลี Pali language 
วัฒนธรรม culture 
ดื่ม drink 
เมร ุ crematorium 
ทําผิด mistake 
วินัย discipline 
สังขาร compounded things; component things ;conditioned things 
ทั้งหลาย all, various 
เที่ยง sure 
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แบบฝกหัด(Exercise) 
จงเรียงลําดับคําใหมใหเปนประโยคปฏิเสธที่ถูกตอง 
Use the given words to make correct Negative Sentence 

ตัวอยางFor example: 
เดินจงกรมไมเคยผม 
ผมไมเคยเดินจงกรม 
1. คนไทย   ไมใช    อาตมา 
______________________________________ 
2. ไมคอย   วันนี้    รอน 
______________________________________ 
3. ไมเคย   เขา   บวช 
______________________________________ 
4. ทําบาป   ไมอยาก   เด็กวัด 
______________________________________ 
5. จําวัด   อาตมา   ตอนกลางวัน   ไมตองการ 
______________________________________ 
6. กุฏิ   ไมอยู   เจาอาวาส    ที่ 
______________________________________ 
7. เวียนเทียน   ไมสามารถ   โยมแม   เมื่อคืนนี้   ไป 
______________________________________ 
8. ฉายา   ผม   สมภาร   ไมทราบ   ของ   รูป    นี้ 
______________________________________ 
 
9. ไมสํารวม   อาบัติ   ทาน    เพราะ 
______________________________________ 
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10. มา    ไมมี   วัด    เวลา    โยมปา 
______________________________________ 
11. ไมควร   ธูป    จุด    กุฏิ     ใน     คุณ 
______________________________________ 
12. ไมเขาใจ   พระตางชาติ   รูป   นั้น    ภาษาไทย 
______________________________________ 
13. ผี   จริง   ไมเช่ือ    อาตมา   มี      วา 
______________________________________ 
14. ผิด    ทํา     ไมเจตนา     ทาน     วินัย 
______________________________________ 
15. ไมเที่ยง    ทั้งหลาย      สังขาร 
______________________________________ 
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เฉลยแบบฝกหัดชุดประโยคปฏิเสธ 
1. อาตมาไมใชคนไทย(I’m not Thai.) 
2. วันนีไ้มคอยรอน (  It’s not so hot today)                                     
3. เขาไมเคยบวช(He was never ordained.) 
4. เด็กวัดไมอยากทําบาป(Temple boy doesn’t want to commit a sin.) 
5. อาตมาไมตองการจําวัดตอนกลางวัน(I don’t want to sleep at daytime.) 
6. เจาอาวาสไมอยูที่กุฏิ(The Abbot is not in the monk’s dwelling.) 

7. เมื่อคนืนี้โยมแมไมสามารถไปเวียนเทียน 
(Monk’s mother’s cannot join the Buddhist ceremony by walk 
around temple last night.) 

8. ผมไมทราบฉายาของสมภารรูปนี ้
(I don’t know the ordination name of this abbot.) 

9. ทานอาบัติเพราะไมสํารวม(The monk violated the code 

of behavior with his uncalm manner) 

10. โยมปาไมมีเวลามาวัด 
(Monk’s Aunt has no time to come to the temple.) 

11คุณไมควรจุดธูปในกุฏิ 
( You should not light the joss stick in monk’ dwelling.)                                                             

12. พระตางชาติรูปนั้นไมเขาใจภาษาไทย 
(That foreign monk can not understand Thai Language.) 

13. อาตมาไมเชื่อวาผีมีจริง(I don’t believe that ghost’s exist.) 
14. ทานไมเจตนาทําผิดวินัย 
(He doesn’t intend to break from the monk’s discipline ) 

15. สังขารทั้งหลายไมเที่ยง(All thing won’t last forever.) 
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ชุดท่ี 4 
Chapter 4 

                      ประโยคคําส่ังและขอรอง 
                                         Imperative Sentence 
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ประโยคคําสั่งและขอรองคือประโยคที่ใชในการสั่งใหผูอื่นทํา 
ตามหรือขอรอง(Request)ใหผูอื่นชวยทําอะไรบางอยางประโยคคําสั่ง 
ไมจําเปนตองมีประธาน(Subject)โดยทั่วไปจะขึ้นตนประโยคดวยกริยา(verb) 

An Imperative Sentence is used to request or command to someone to do 

something. An Imperative Sentence doesn’t need to contain a subject and generally starts 
with a verb. 

ประโยคคําสั่งและขอรองจําแนกได 3 ลักษณะดังน้ี 
An Imperative Sentence is divided into 3 types as follows: 

1. ประโยคสั่งใหทํา command to do 
ตัวอยางFor example: 
- รีบๆมา 
Come quickly! 

- เดินเร็วๆ 
Walk quickly! 

- พูดดังๆหนอย 
Speak louder! 
- ตั้งใจปฏิบัตินะ 
Concentrate on the practice! 
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2. ประโยคหามหรือสั่งไมใหทํามักใสคําวา หาม, อยา,จง หนากริยา 
prohibit or order not to do something by placing“หาม,อยา, จง” before 

the verb, 

ตัวอยางFor example: 

- อยาฆาสัตว 
Do not kill the animal! 

- หามทิ้งขยะ 
Do not litter! 

- จงอยาประมาท 
Do not be careless! 

3. ประโยคขอรองวิงวอนหรือสั่งอยางสุภาพโดยทั่วไปมักใสคําวา 
ชวย, กรุณา, โปรด, ไดโปรด, ขอไวหนากริยา 
request or order politely by placing“ชวย, กรุณา, โปรด, ไดโปรด, ขอ” before a 

verb 
ตัวอยางFor example: 
- ชวยรดน้ํามนตใหผมดวยครับ 
Please sprinkle the lustral water for me! 

- กรุณาบริจาคตามกําลังศรัทธา 
Please donate according to your ability. 

- ขอเชิญฟงปาฐกถาธรรมเรื่องพรหมวิหาร 4 โดยหลวงพอ 
จรัญ ฐิตธัมโม 
Please attend to listen to discourse “the four noble 

sentiments” given by Luang Phoจรัญ ฐิตธัมโม 
- โปรดถอดรองเทากอนเขาไปในอุโบสถ 
Please take off your shoes before you go into the Uposatha hall (consecrated assemble 
hall) 
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สําหรับพระภิกษุจะใชคําวาขอบิณฑบาตเมื่อตองการขอใหเลิกหรือ 
หยุดการกระทําที่ไมสมควรเชน 
The monks use the word“ขอบิณฑบาต” to request to stop doing 
an inappropriate action. 

ตัวอยางFor example: 
- อาตมาขอบิณฑบาตอยาทํารายกันเลย 
Do not attack each other, please! 

ในกรณีที่พระภิกษุตองการจะขออนุญาตเจาอาวาสหรือพระภิกษุ 
ผูอาวุโสกวาตนเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักใชคําวา ขอโอกาส เชน 
In case the monks need to ask for permission of the abbot 

or senior monks to do something, the word ขอโอกาส is usually used 

ตัวอยาง For example: 

- ผมขอโอกาสลางเทาใหหลวงพอนะครับ 
May I wash the elder monk’s feet, please! 

นอกจากนีย้ังมีคําวา ขอขมา, ขออโหสิกรรม ที่พระภิกษุมักใชพูดเพื่อ 
ขออภัยในสิ่งที่ไดพลาดพลั้งลวงเกิน 
Besides, there are some words such a sขอขมา, ขออโหสิกรรม 
that monks always use to ask for forgiveness when they make some 
mistakes. 

ตัวอยาง For example: 
- ขออโหสิกรรมอยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
Please forgive, don’t harm each other. 
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คําศัพท(Vocabulary) 
คนชรา old person 
สัตว animal 
พรหมวิหาร 4  the four noble sentiments 
น้ํามนต lustral water 
ผาปา offering of robes and other needs to monastery 
รองเทา shoes 
เทา foot 
ประมาท careless, heedless 
ตามกําลัง according to one’s ability 
ซึ่งกันและกัน each other 
กอง group, fund 
ตั้งใจ concentrate one’s attention 
ปฏิบัติ practice 
บริจาค donate 
ปาฐกถาธรรม give a discourse 
ทําราย harm, attack 
ปลงผม have one’s head shaved 
เก็บ keep, collect, keep in reserve 
ขอบิณฑบาต please, ask for a favour, beg for leniency 
ขอขมา apologize, ark for forgiveness 
ขออโหสิกรรม ask for forgiveness 
พลาดพลั้ง make a mistake 
ลวงเกิน transgress 
เบียดเบียน harm 
สมควร suitable 
เย็บ sew 
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รด sprinkle 
จัด arrange 
โกหก tell a lie 
ฆา kill 
ชวยเหลือ help 
ถอด take off 
ปด       turn off, close 

ไฟ                     light 

พัดลม                     fan 

อดทน                     patient 

ปลอยวาง        just let go 

สอน                       teach 

ลาง                        wash 

พื้น                         the ground 
บาตร                      bowl 
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แบบฝกหัด (Exercise) 
จงพิจารณาวาประโยคตอไปนี้ประโยคใดเปนประโยคคําสั่งหรือขอรอง 
Read these sentences and choose Imperative Sentence 

ตัวอยาง For example: 
ก. ที่นี่ไมมีขยะ 
ข. เขาทิ้งขยะที่นี่ 
(ค.)หามทิ้งขยะที่นี่ 
ง. ทําไมมาทิ้งขยะที่นี่ 
1. ก.  ใครเปนคนประเคน 
   ข. โยมพอกําลังชวยประเคน 
   ค. กรุณาถอดรองเทากอนประเคน 
   ง. เขาไมไดถอดรองเทากอนประเคน 
2. ก. ชวยพูดดังๆหนอย 
   ข. เณรกาํลังพูดเสียงดัง 
   ค. เขาไมควรพูดเสียงดัง 
   ง. ทําไมคุณตองพดูเสียงดัง 
3. ก. ใครจะชวยเหลือคนชรา 
   ข. เขาชอบชวยเหลือคนชรา 
   ค. ไมมีใครชวยเหลอืคนชรา 
   ง. โปรดเมตตาชวยเหลือคนชรา 
4. ก. เขาไมไดจัดอาสนะ 
   ข. โยมจัดอาสนะใหใคร 
   ค. โยมแมชวยจัดอาสนะ 
   ง. ชวยจัดอาสนะใหหนอย 
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5 .ก. อยาพูดโกหกนะ 
   ข. เขากําลังพูดโกหก 
   ค. ใครไมชอบพูดโกหก 
   ง. อาตมาไมเคยพูดโกหก 
6. ก. ทานไมไดปดไฟและพัดลม 
   ข. หลวงพอกําลังปดไฟและพัดลม 
   ค. ใครปดไฟและพัดลมกอนออกจากกุฏิ 
   ง. โปรดปดไฟและพัดลมกอนออกจากกุฏิ 
7. ก. เขาเก็บอาหารไวในกุฏิ 
   ข. ทานเก็บอาหารไวที่ไหน 
   ค. กรุณาอยาเก็บอาหารไวในกุฏิ 
   ง. หลวงพอไมเคยเก็บอาหารไวในกุฏิ 
8. ก. ผมไมรูวาใครเปนเจาภาพ 
   ข. ใครเปนเจาภาพผาปางานนี้ 
   ค. โยมพออยากรวมเปนเจาภาพ 
   ง. ขอเชิญรวมเปนเจาภาพผาปา 10,000 กอง 
9. ก. จงอดทนและปลอยวาง 
   ข. ทําไมโยมไมยอมปลอยวาง 
   ค. เขากําลังทุกขเพราะไมปลอยวาง 
   ง. หลวงพอสอนใหอดทนและปลอยวาง 
10. ก. อยาลืมพิจารณาอาหารกอนฉัน 
    ข. ทําไมตองพิจารณาอาหารกอนฉัน 
    ค. ทานกําลังพิจารณาอาหารกอนฉัน 
    ง. หลวงพอไมเคยลืมพิจารณาอาหารกอนฉัน 
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11 .ก. ผมกําลังเย็บจีวรอยู 
     ข. เขายังไมเคยเย็บจีวร 
     ค. โยมแมเย็บจีวรใหใคร 
     ง. ชวยเย็บจีวรใหอาตมาหนอย 
12. ก. ทานแสดงธรรมเปนภาษาอะไร 
     ข. โปรดแสดงธรรมเปนภาษาไทย 
     ค. ทานแสดงธรรมเปนภาษาไทยไดไหมครับ 
     ง. เมื่อวานนี้หลวงพอไมไดแสดงธรรมเปนภาษาไทย 
13.  ก. กรุณาลางเทากอนเขาศาลา 
      ข. ทําไมเขาลางเทากอนเขาศาลา 
      ค. เณรกําลังลางเทากอนเขาศาลา 
      ง. ทานไมเคยลืมลางเทากอนเขาศาลา 
14.  ก. หลวงพอกําลังจะปลงผมใหเณร 
      ข. เขาไมมีโอกาสปลงผมใหหลวงพอ 
      ค. ขอโอกาสปลงผมใหหลวงพอนะครบั 
      ง. เชานี้ใครเปนคนปลงผมใหหลวงพอ 
15.  ก. ไมมีบาตรบนพื้น 
      ข. ใครวางบาตรบนพื้น 
      ค. ทานไมเคยวางบาตรบนพื้น 
      ง. กรุณาอยาวางบาตรไวบนพื้น 
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เฉลยแบบฝกหัดชุดประโยคคําสั่งและขอรอง 
1. ค. กรุณาถอดรองเทากอนประเคน 
(Please take off your shoes before offering.) 
2. ก. ชวยพูดดังๆหนอย (Please speak louder.) 
3. ง. โปรดเมตตาชวยเหลือคนชรา (Please help the elderly. ) 
4.ง. ชวยจัดอาสนะใหหนอย (Please set up the monk’s seat.) 
5. ก. อยาพูดโกหกนะ (Don’t tell a lie.) 
6. ง. กรุณาปดไฟและพัดลมกอนออกจากกุฏิ 
(Please turn off the light and fan before leaving your Kuti.) 
7. ค. กรุณาอยาเก็บอาหารไวในกุฏิ 
(Please don’t keep food in the monk’s dwelling.) 
8. ง. ขอเชิญรวมเปนเจาภาพผาปา (Please sponsor for ผาปา.) 
9. ก. จงอดทนและปลอยวาง(  Be patient, just let go ) 
10. ก. อยาลืมพิจารณาอาหารกอนฉัน 
(Don’t forget to inspect food before meal.) 
11. ง. ชวยเย็บจีวรใหอาตมาหนอย 
(Please sew the yellow robe for me.) 
12. ข. โปรดแสดงธรรมเปนภาษาไทย 
(Please give a sermon in Thai.) 
13. ก.  กรุณาลางเทากอนเขาศาล 
(Please wash your feet before entering the Sala.) 
14. ค. ขอโอกาสปลงผมใหหลวงพอนะครบั (May I cut your hair?) 
15.ง. กรุณาอยาวางบาตรไวบนพื้น( Please do not rest the bowl on  
the ground) 
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อภิธานศัพท 
Glossary 
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อภิธานศัพท Glossary 
ก 
กลับ get back, return 
กรวดน้ํา pour water slowly into a vessel, merit to the dead 

while dedicating 
กําลัง ing 
กี่ how many 
กุฏิ monk’s dwelling / meditation hut (hut) 
เกม game 
เก็บ keep, collect, keep in reserve 
กอง group, fund 
กอน before 
โกหก tell a lie 
ข 
เขียน write 
เขา he, she 
ขอ beg 
ของ belong to, of 
ขอขมา apologize, ask for forgiveness 
ขอบิณฑบาต please, ask for favour, beg for leniency 
ขออโหสิกรรม ask for forgiveness 
ขอโอกาส                 ask for permission 
ค 
ความรุนแรง violence 
คิด think 
คร ู teacher 
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เคย used to 
คน person 
คนชรา old man 
ใคร who ? 
ฆ 
ฆา kill 
จ 
จะ will 
จังหัน food (used for monk) 
จัด arrange 
จําพรรษา to stay in a single monastery during the rainy 
season 
จําวัด sleep (used for monk) 
จริง real, true, certain, truthful 
จีวร the yellow robe 
เจาภาพ the host at a reception 
เจาอาวาส abbot 
ฉ 
ฉัน eat( used for monk)  
ฉายา the Pali monastic name of a Buddhist monk; 

ordination name 
ช 
ชาติหนา next life 
ชาวบาน villager 
ชวย please 
ชวยเหลือ help 
เชียงใหม Chiengmai province 
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ใชไหม Right? (confirmation ) 
ซ 
ซึ่งกันและกัน each other 
ญ 
ญาติโยม laypeople 
ญี่ปุน Japanese 
ณ 
เณร novice 
ด 
ดัง loud 
ดื่ม drink 
เด็กวัด temple boy 
เดิน walk 
เดินจงกรม practice walking meditation 
เดียว only one 
เดือนกอน last month 
ไดไหม Can ? 
ต 
ตักบาตร offer food to monk 
ตลอดชีวิต all one’s life 
ตั้งใจ concentrate one’s attention 
ตั้งแต from (place),since (time) 
ตัดสินใจ make up one’s mind, determine 
ตามกําลัง according to one’s ability 
ตอนนี ้ now 
ตกปลา fish(v) 
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ตรงกับ be in accordance with 
ถ 
ถวาย offer 
ถึง arrive 
ถอด take off 
ท 
ทั้งหลาย all, various 
ทาน Second person singular pronoun equivalent to you; 

third person singular pronoun equivalent to he, she 
ทําผิด mistake 
ทําบาป do evil, commit a sin 
ทําบุญ make merit 
ทําไม why ? 
ทําราย harm, attack 
ทําวัตรเชา chant in the morning 
ทิ้งขยะ litter (v) 
ที่นี่ here 
ที่ลับตา out of sight 
ที่ไหน where ? 
ทุกคืน every night 
เทศน give a sermon 
เทาไร how much ? 
เทา foot 
เที่ยง surely 
ทอดกฐิน present robes to the monks at the end of the 

Buddhist lent 
ไทย Thai 
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ธ 
ธรรมะ Dharma 
ธรรม doctrine 
น 
นั่งสมาธิ practice meditation in a cross legged posture 
นาน..เทาไร How long ? 
น้ําปานะ juice (used for monk) 
น้ํามนต lustral water 
นี้ this 
บ 
บวช be ordained, become a monk 
บาตร an alms-bowl 
บิณฑบาต receive food 
บุหรี ่ cigarette 
เบียดเบียน harm 
บริจาค donate 
บน on 
ใบปวารณา a note informing a Buddhist monk of money given 

to his steward 
ป 
ปฏิบัติธรรม practice meditation 
ประเคน hand something to a monk 
ประมาท careless, heedless 
ปา aunt 
ปาฐกถาธรรม give a discourse 
ปที่แลว last year 
ปหนา next year 
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เปน is, am, are 
ปลงผม have one’s head shaved 
ไป go 
ผ 
ผาปา offering of robes and other needs to monastery 
ผี ghost 
ผืน (CLAS); the yellow robe 
ผม I, me (a pronoun in the first person used by a male) 
พ 
พระตางชาติ foreign monks 
พระนวกะ new monk 
พระพุทธรูป Buddha statue 
พรรษา Buddhist Lent, year 
พลาดพลั้ง make a mistake 
พิจารณา consider 
พรุงนี ้ tomorrow 
พูด say, speak 
พอ father 
เพิ่ง just 
พบ meet 
พรหมวิหาร 4  the four noble sentiments 
ฟ 
ฟง       listen 
 
ภ 
ภัตตาหาร the food for monks 
ภาษาไทย Thai language 
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ภาษาบาลี Pali language 
ม 
มัคนายก temple officiator 
มา come 
มื้อ meal 
เมร ุ crematorium 
เมื่อไหร when ? 
เมื่อวานนี ้ yesterday 
เมืองไทย Thailand 
แมชี nun  
 
ย 
ยาย grandmother 
เย็บ sew 
โยม The second person pronoun used by monks when 

speaking to anyone except monks 
โยมแม monk’s mother 
ร 
รีบ hurry 
รูจัก know 
รูป (CLAS); monk 
เร็ว come on, fast 
เรา we 
เริ่ม                        start, begin 
เรียก call 
เรียน learn, study 
รองเทา shoes 
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รด sprinkle 
ล 
ลวงเกิน transgress 
ลาสิกขา leave the monkhood 
ลาง wash 
เลนการพนัน gamble 
เลนเกม play games 
เล้ียง                       look after 
แลวหรือยัง Have…already or not yet? 
ว 
วัฒนธรรม culture 
วัด  temple, monastery 
วัดปานานาชาติ The international Forest Monastery in Northeast 

Thailand 
วันวิสาขบชูา religious observance in commemoration of the 

Birth, Enlightenment, and Death of Lord Buddha 
วินัย discipline 
เวลา time 
เวียนเทียน walk with lighted candles in hand around a temple 
ศ 
ศาลา temple hall 
ส 
สังขาร compounded things; component things 

;conditioned things 
สังฆทาน alms, gifts or food presented to Buddhist monks 
สัตว animal 
สวดมนต chant 
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สราง build, construct 
สํานักสงฆ monastery without full legal status 
สํารวม calm; cool; compose 
สีกา polite term for woman used by Buddhist monks 
สีเหลือง yellow 
สึก leave the monkhood 
สุรา liquor 
สูบ smoke 
เสร็จ finish, complete 
เสียง sound, voice 
สมควร suitable 
ห 
หนังสือ book 
หลวงพอ elder monk 
หมายความ mean 
หลาน grandchild 
หรือ Right? (confirmation) , or? 
หรือเปลา Do, Does, Is, Am, Are ? 
หมอ doctor 
ใหม new 
ไหน which 
ไหม Do, Does, Is, Am, Are ? 
ไหว pay respects 
 
อ 
อะไร what ? 
อวน fat 
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อาจารย a teacher, a master 
อาทิตยหนา next week 
อาบัต ิ an ecclesiastical offence; offence 
อาพาธ ill (used for monk) 
อาหาร food 
อาตมา First person singular pronoun used by a monk, 

equivalent to I, me 
อาสนะ monk’s seat 
อาน read 
อายุ age 
อยา do not 
อยางไร how? 
อินเดีย India 
อุโบสถ the Uposatha hall; consecrated assembly hall 
อยู to be, stay 
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ชุดคําศัพทที่ใชในชวีิตประจําวัน 

สําหรับพระภิกษุ 
Daily Life Vocabulary for Monks 
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ชุดคําศัพททั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวันสําหรับพระภิกษุชาวตางชาติ 
แบงเปน 2 ประเภทดังนี้ 
       - ประเภทคํานาม 
       - ประเภทคํากริยา 
      Daily Life Vocabulary for Monks will be divided into 2 main 
groups including noun and verb. 
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คําศัพท : คํานามประเภทบุคคล 
(Vocabulary : Noun-Person) 

กัลยาณมิตร  true/good friend 
กัปปยการก   one who assists a monk in matters of daily 

life, attendant of a monk 
เกจิอาจารย   instructor 
ขรัว    aged Buddhist monk, elderly man 
แขก    guest, caller, visitor 
คามวาสี   a villager; the monk who dwells near a village 
ครูบาอาจารย  teacher 
ครอบครัว    family 
คน    human being, man or woman, person 
คนใจบุญ   kindhearted person 
คนชั่ว,คนเลว   wicked/bad person 
คนดี    good person 
คฤหัสถ    layperson, householder 
ครูบาอาจารย  teachers in general 
ฆราวาส   layperson, householder, the laity 
เจาคณะ a monk in charge of governing, from the rank of 

Ecclesiastical Chief of village up to that of 
Ecclesiastical Inspecting Official (the latter might 
be changed later on into official without 
responsibility of governing) 

เจาคณะจังหวัด  Ecclesiastical Province Governor 
เจาคณะตําบล  Ecclesiastical Chief of village 
เจาคณะอําเภอ  Ecclesiastical District Officer 
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เจาคุณ, ทานเจาคุณ a title used in speaking to or of a monk of high 
rank Unofficially, the official title is “phra” 

เจาภาพ   host/hostess 
เจาวัด           abbot 
เจาอาวาส   abbot 
เจาอธิการ   abbot, who is Ecclesiastical Chief of Village as 
well 
ชาวบาน   folks, villagers, local people 
ชาวตางชาติ   foreigner, person from another country 
ชาวตางประเทศ  foreigner, person from another country 
ชี, แมชี a woman who has her head Shaven, wear a 

white robe and Observes Buddhist precepts, 
commonly known as a nun 

เณร, สามเณร  novice(in the Buddhist religion) 
ดาบส           ascetic, hermit 
เดียรถีย   non-Buddhist priest in ancient india 
เด็ก    child 
เด็กวัด          temple boy 
ตํารวจ   police 
ทายก           man who makes offerings to monks 
ทายิกา   woman who makes offerings to monks 
ทิด    name title who is worn from a monk 
ธรรมทูต   Buddhist missionary/mission 
นาค    person about to be ordained as a Buddhist priest 
นักบวช   priest, monk, nun 
นักบุญ   saint 
นักเทศน   preacher 
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นักธรรม the Doctrine-knower; name of a study of 
Buddhism by monks and novices 
(a study of Pali language) 

นักธรรมตรี a study of Buddhism, third grade; the Doctrine-
knower, third grade(primary) 

นักธรรมโท a study of Buddhism, second grade; the 
Doctrine-knower, second grade 

นักธรรมเอก a study of Buddhism, first grade; the Doctrine-
knower, first grade 

บุพการี   previous benefactor 
บัณฑิต   wiser 
บริวาร   follower. retainer 
บรรพชิต   clerical; cleric, the ordained; monk, a religious 
ปุถุชน            ordinary person, worldly person (still full of 

defilements) 
พระครู   an ecclesiastical teacher, a title lower 

 thanพระราชาคณะ 
เจาคุณพระธรรมธร         a monk who is well-versed in the doctrine; 

the doctrine-Maintainer, the ecclesiastical 
Prosecutor 

พระธุดงค   monk on pilgrimage 
พระเถระ   senior Buddhist monk (of a least 10 years 
standing) 
พระนวกะ   new monk 
พระโพธิสัตว one who will attain to the Buddha; 

a Buddha-to-be 
พระพุทธ, พระพุทธเจา the Buddha 
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พระ, พระภิกษุ  bhikkhu, Buddhist monk 
พระมหา   a title prefixed to the name of a monk 

who passes Pali Examination from Third 
Standard to the Nine one 

พระราชาคณะ  the Ecclesiastical Chief of a party; a title 
higher than พระครู 

สมเด็จพระวินัยธร a monk who is well-versed in the discipline; the 
Discipline maintainer ,the ecclesiastical judge 

พระสงฆ, พระภิกษุสงฆ Buddhist monk 
พระสังฆราช    the Supreme Patriarch (of The Buddhist 

church of Thailand) 
พระอริยสงฆ         noble Sangha 
พระอรหันต   an Arahant, the Perfected One, liberated 

person, Accomplished One, Worthy One 
พุทธบริษัท   Buddhist, follower of the Buddha 
พุทธมามกะ   Buddhist, follower of the Buddha 
พุทธศาสนิกชน  Buddhist, follower of the Buddha 
มัคนายก   temple officiator 
มนุษย          man, human being 
ยาม    security guard 
โยม    appellation used by a monk for his parents 

person of similar age or folks in general 
โยมอุปฏฐาก         (one) who supports a monk 
ฤๅษี    ascetic 
ลูกศิษย   follower, disciple, student 
ลูกวัด          common monk 
ไวยาวัจกร   monk’s lay attendant; temple affairs manager  
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สาวก    disciples, followers 
สมณะ          monk 
สมเด็จ majesty, highness, serenity, holiness ,used as a 

front element of the titles of the sovereigns, 
princes, princesses, and Buddhist monks of  
high rank 

สมภาร   a abbot of a Buddhist monastery 
สาธุชน   good people, honest people 
สานุศิษย   disciples, followers 
สัทธิวิหาริก   a co-resident; an attending monk 
สัปเหรอ   undertaker (who prepares dead bodies 

for burial or cremation) 
สีกา    woman, laywoman 
หมอ    doctor 
หมอดู          fortune teller 
อรัญวาสี   forest monks 
อนุศาสนาจารย  chaplain 
อาคันตุกะ   visitor 
อุบาสก   male Buddhists devotee 
อุบาสิกา   female Buddhists devotee 
อุปชฌาย   officiating monk at an ordination 
อุปฏฐาก   patron/supporter of monks 
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คําศัพท : คํานามประเภทสิ่งของทั่วไป 
(Vocabulary : Noun-General Items) 

กระจก   mirror 
กระดาษ   paper 
กระดาษชําระ  toilet tissue/paper 
กระติกน้ําแข็ง  vacuum flask for keeping food and drinks 

cool by putting ice cubes inside 
กระติกน้ํารอน  vacuum flask, thermos bottle 
กระโถน   spittoon, chamber pot 
กาตมน้ํา   kettle 
กาน้ําชา   teapot 
กุญแจ          key; wrench 
แกวน้ํา   water glass, tumbler 
เกาอี้    chair 
กลองเข็ม   needle box 
กลองสบู   soap box 
เข็มเย็บผา   needle 
ขันลางหนา   bowl for holding water to wash the face 
จาน    dish, plate 
ชาม    bowl 
ชอน    spoon 
ซอง    envelope 
ดาย    thread ,yarn 
ดินสอ          pencil 
ดอกบัว   lotus 
ตะเกียง   lamp 
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ถัง    pail, bucket, tank ,tub ,cylinder; measure 
of capacity for rice equivalent to 15 kg. 

ถุง    bag, pouch 
เทียน    candle 
โทรศัพท   telephone 
โทรศัพทมือถือ  mobile phone 
โทรทัศน   television 
นาฬิกา   clock 
นาฬิกาขอมือ         wristwatch 
นาฬิกาปลุก   alarm clock 
ปากกา   pen 
ประตู    door 
ปนโต           food carrier 
แปรงสีฟน   toothbrush 
ผาเช็ดมือ   napkin, square cloth for cleaning 

the hands 
ผาหม           blanket 
ฝา    lid, cover, partition, wall 
พัดลม           electrical fan 
พวงมาลัย   garland, lei of flowers 
ไฟ    fire; (electric) light 
ไฟฉาย   flashlight, torch, searchlight 
ไฟนีออน   neon (light) fluorescent light 
ไฟฟา           electricity, (electric) power 
ภาชนะ   container, vessel, receptacle 
มีด    knife 
มีดโกน   razor 
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มุง    mosquito net 
มุงลวด   screening (for doors or windows to keep 

off insects) 
ไมกระดาน   plank, board 
ไมกวาด   broom 
ไมขีดไฟ   match 
ไมจิ้มฟน   toothpick 
ยา    drug, medicine 
ยาสีฟน   toothpaste 
ยาม    shoulder bag (usually made of cloth ) 
รถ    wheeled vehicle 
รม    umbrella 
รองเทา   footwear, shoes, boots, slippers 
ราวตากผา   cloths line, clothes pole 
รูปถาย   photograph, picture 
รูปปน           statue 
รูปภาพ   picture, painting, drawing 
เรือ    boat, ship 
ลูกกุญแจ   key 
วิทยุ    radio 
แวนตา   eyeglasses 
สบู    soap 
สมุด    notebook 
เสื่อ    mat 
เสื้อ    dress 
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หนังสือ   book 
หนังสือพิมพ         newspaper, journal 
หนาตาง   window 
หมอน          pillow, cushion 
หีบศพ   coffin, casket 
อาหาร   food 
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คําศัพท : คํานามประเภทศาสนวัตถ ุ
(Vocabulary : Noun-Religious Objects) 

กัปปยะ   should ; must ; ought to 
กัปปยภัณฑ   things suitable for presentation to monks 
กัณฑเทศน   offerings to a monk after he has given a sermon 
กระถางธูป   joss stick pot 
กลองเพล   big drum in a Buddhist Monastery beaten 

at 11 a.m. to summon the monks and novices to 
lunch 

กลด    long handled umbrella held over the king, 
the queen or own prince on a state 
occasion in the open, also used over a 
candidate for the Buddhist monkhood 
while he proceeds to the temple 

โกศ    mortuary urn ; funeral urn 
เครื่องบริขาร   requisites of a Buddhist monks 
เครื่องกัณฑ   offerings to a monk after he has given a sermon 
คิลานปจจัย   the requisite for a patient, medicine 
คิลานภัต   the food that offer especial to the monk 

who is sick 
จีวร    outer yellow robe of a Buddhist monk 

consisting of a single piece of cloth 
which is wrapped around the body 

จตุปจจัย   four necessities for the Buddhist monk 
(food, garment, Abode, medicine) 

จังหัน          food for a Buddhist monk 
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ตาลปตร   talipot fan, a long-handled palm- leaf 
held by a Buddhist monk when chanting 
before an audience 

ตูอภิธรรม   the cabinet adds one book of the 
Tripitaka monk 

โตะหมูบูชา   altar 
ไตรจีวร   the three robe of a monk; the under, 

the upper and the outer robes 
ถังสังฆทาน   offering dedicated to Buddhist 

monks bucket 
ถลกบาตร   a bag with a sling for carrying a monk’s 

alms bowl over the shoulder 
ไทยทาน   offerings, gift/donations to charity 
ไทยธรรม   offerings to monks 
ธรรมาสน   pulpit (on which a monk sits while 

giving a sermon) 
ธูป    joss stick 
น้ํามนต (น้ํามนตร)   holy water 
นิตยภัต   continuous food supply to monks 
บาตร    alms - bowl 
ใบปวารณา   a note informing a Buddhist monk of 

money given to his steward 
ประคดเอว   girdle cloth 
ปจจัย          necessities, requisite; factor ,element, money 
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ผากฐิน yellow robes presented to monks by lay people      
during the kathin period, 
i.e. after the end of the rains retreat 

ผากราบ   monk’s praying cloth/pad (placed on 
the floor in front of an altar for resting 
one’s hands and knees on while  praying 

ผากาสาวพัสตร  monk’s yellow robes 
ผากรองน้ํา   filter-cloth 
ผาบังสุกุล   robes offered to monks at a cremation 
ผาปา robes offered to monks at a ceremony after the 

Kathin season. Traditionally, robes thus offered 
are left hanging on trees to betaken by monks 

ผารัดอก   the cloth tightens the chest 
ผาเหลือง   (monk’s) yellow robe 
ผาอาบ   monk’s bathing cloth 
พระเครื่อง   a small Buddha image carried on one’s 

person as an amulet 
พระเจดีย   stupa, chedi, pagoda 
พระธาตุ   relic of the Buddha or an Arahant stupa 

containing a relic of the Buddha 
พระปรางค   stupa / pogoda shaped like a corn cop 
พระพุทธรูป   image/statue/figure of the Buddha 
พระพุทธไสยาสน  reclining Buddha statute 
พวงหรีด   wreath 
ภัตตาหาร   food for monks 
โภคทรัพย   properties/goods for consumption 
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ยันต    magic writing/drawing (believed to 
have protective power); talisman 

ระฆัง    large bell (in a monastery) 
ลูกนิมิต   round stones buried in the ground to 

mark the sacred limits of a temple 
ลูกประคํา   large beads, rosary; necklace 
สถูป    stupa 
สบง    skirt-like lower garment of a Buddhist monk 
สังฆาฏิ   outer robe to be worn by a monk as 

protection against cold, normally folded 
and placed over left shoulder 

สายสิญจน   long sacred string held by Monks 
when chanting Sutras 

สารีริกธาตุ   relic of the Buddha 
เสนาสนะ   dwelling, lodging 
หิ้งบูชา, หิ้งพระ  shelf for a statue of the Buddha 
อัฐิ    bones and ashes of a cremated body 
อัฐบริขาร   eight necessities of a Buddhist monk 
อาสน,อาสนะ  throne, seat (for a monk) 
อามิสบูชา   worship with fragrant things 
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คําศัพท : คํานามประเภทสถานที่ 
(Vocabulary : Noun-Places) 

กุฏิ    dwelling for monks and novices 
กําแพง   wall 
กําแพงแกว   low decorative wall surrounding a shrine 

or pagoda 
เจดีย    stupa, pagoda 
ชุมชน          community; assemblage, gathering 
ฌาปนกิจสถาน  crematory 
ที่จอดรถ   parking 
ธนาคาร   bank 
ธรรมสภา     Hall of Truth (for religious meetings) 
มูลนิธิ           foundation 
เมร ุ    funeral pile ; pyre 
รานขายยา   pharmacy 
โรงทาน   almshouse 
โรงเรียน   school 
โรงพยาบาล   hospital 
วัด    temple 
วิหาร    chapel, sanctuary 
ศาลา    pavilion 
ศาลาการเปรียญ  sermon hall in a monastery 
สถานทูต   embassy, legation 
สถานีตํารวจ          police station 
สถานีอนามัย  public health center, health station 
สํานักสงฆ          monastery without full legal status 
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หมูบาน   village 
หอไตร   temple repository of the Buddhist 

scriptures 
หอระฆัง   bell tower, belfry 
หองน้ํา   bathroom, lavatory 
หองสมุด   library 
หองเรียน   classroom 
อาวาส   temple 
อาราม   monastery 
อาศรม   hermitage 
อุโบสถ   Uposatha hall (consecrated assembly hall) 
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คําศัพทหมวดคาํกริยา 
(Vocabulary : Verb) 

กราบ     prostrate oneself 
กราบเทา    prostrate oneself at the one’s feet 
กราบลา    to respectfully take leave 
กลับ     to return 
กําหนด    to prescribe, stipulate determine, set 
เกิด     to be born, to arise, be, become, happen 
เกรงใจ    to be considerate of other  

people’s feelings 
เกียจคราน    lazy 
เกลียด    to hate, strongly dislike 
กลัว     to be afraid 
โกรธ     to be angry (with ) 
โกหก     to lie, tell a lie 
ขัดเกลา    to polish, finish, refine, improve 
ขัดสมาธิ    to sit cross-legged 
ขัดศรัทธา    to dampen (another’s) good intentions 
ขาด     to be torn, to break, to lack 
ขึ้น     to go up, mount, ascend, rise, increase 
เขียน     to write 
เขา     to enter, go in, to mix. Insert, to join 
ขอขมา    to ask for forgiveness 
ขอความกรุณา   please 
ขอความชวยเหลือ   to ask for help 
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ขอตัว            excuse (oneself), regret, not to be able 
to (do something) 

ขอโทษ    to apologize 
ขอนิสัย    to ask for dependence 
ขอยืม           to borrow 
ขอแรง    to ask for assistance 
ขอรอง    to request ,please 
ขออนุญาต    to ask for permission 
ขออภัย    to apologize 
ขออโหสิกรรม   to ask for forgiveness 
ไข     to disclose, reveal, to open 
ไขกุญแจ    to unlock, open a lock 
คน     to look for, search; to look (something) up 
ครองจีวร    to put on the yellow robe of a monk 
คลานเขา    to crawl on the knees 
คลาย     to unravel, untwist; untie; to relax 
คลายทุกข    to relieve suffering 
คอย     to wait (for), await; to be ready (to) 
คัน     to itch, /be/feel/itchy 
คาง     to stay overnight, to be left unfinished, 

to be over due 
คาด     to expect, anticipate, guess 
คาดการณ    to foresee ,anticipate 
คารวะ            to respect 
คํานับ            to bow (to), pay respect (to) 
คิด     to think, have an idea, to calculate, figure 
คิดการณไกล   to be farsighted, provident 
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คิดถึง            to think of; to miss (someone) 
คิดผิด            to /get/have/ the wrong idea 
คืน     to return, get back 
คุกเขา    to kneel, kneel down 
คุย     talk, have a conversation, chat 
เคารพ            to respect 
งวงนอน    to feel sleepy/ drowsy 
จบของกอนใสบาตร  raise an offering to the head deferentially 

before giving it. 
จองกฐิน    to reserve a temple for offering gifts to 

monks at the end of the Buddhist Lent 
จองตั๋ว    to book/ reserve / a seat 
จอง     to watch; to stare (at, into), to gaze 

(at, into) 
จอด     to stop, halt; to park 
จองเวร    to be bent on revenge; to harbor  

ill feelings 
(towards someone) 

จัด     to arrange; to fix up; to put in order, tidy 
จัดเตรียม    to prepare 
จับ     to catch, take, hold, grab 
จับผิด            to find fault with 
จาม     to sneeze 
จาย     to pay, to buy 
จํา     to remember, recall 
จําพรรษา    to stay in a single monastery during the 

rainy season 
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จําวัด     to sleep (only for a monk), be resting 
จําศีล     to stay in a monastery to observe 

the Buddhist precepts; to hibernate 
เจ็บ     to be hurt. ill, be painful 
เจรจา            to talk to, discuss, negotiate 
เจริญ     to grow, develop ,prosper 
เจริญพร    a word used by a Buddhist monk or novice 

when talking with a polite person as 
the beginning word or as an affirmative 
answer Similar to “ yes ” 

เจริญพระพุทธมนต          to chant sutras 
เจริญรอยตาม   to follow in the footsteps (of) 
เจริญวิปสสนา   to practice meditation 
แจก     divide up, distribute, pass out, 

to classify, sort 
แจง     to tell, inform report, give notice 
ฉลอง     to celebrate; to show appreciation 
ฉันจังหัน    to take the early morning meal 

(used for monk) 
ฉันเพล    to partake of the forenoon meal 
ชิน     to be accustomed (to),  used to,  

familiar(with) 
ช้ีแจง     to explain, make clear 
เช็ด     to wipe, wipe off, clean 
เช่ือ     to believe, to trust, to have faith 
เช่ือฟง    to be obedient, obey, listen 
เชา     to rent, lease, hire 
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เชาพระ    to buy a Buddha image 
เชิญ     to invite, ask, bid; to convey, bring 
ชดใช     to reimburse, pay, compensate, offset 
ชดเชย    to compensate substitute (for) 
ชม,ชมเชย    to admire, compliment 
ชยันโต to beginning phrase of a prayer of blessing 

commonly given by monks ;by extension, 
to scold at length 

ชอบ     to like (something) 
ชํานาญ    to be experienced, have experience (in), 

expert 
ชําระพระไตรปฎก   to / revise/ make a revision of the Tripitaka 
ใชกรรม    to atone for one’s sin 
ใชจาย            to spend 
ใชชีวิต    spend(one’s life) 
ซาบซึ้ง    to appreciate, be grateful (for) 
ซ้ํา     to repeat; to be alike; to have the  

same thing 
ซ้ําเติม    to lay it on, add to (another’s) woes 
ซอมแซม    to repair; to restore 
ซัก     to wash, launder, to question 
ดื่ม     to drink 
ดุ     to scold, rebuke, bawl out 
ดับ     to extinguish, turn off, put out go out; to 

die, die out 
ดับขันธ    to die 
ดับเทียน    to blow out the candle 



148 
 

ดับทุกข    to end suffering, put an end to suffering 
ดําเนินการ    to operate, carry on 
ดู     to look, see, behold, observe, view, watch 
ดูดวง     to check (one’s) horoscope 
ดูถูก     to look down on, treat (someone) with 

contempt 
ดูแล     to take care of, look after 
ดูฤกษยาม    to find the auspicious time 
เดิน     to walk, to move, proceed, go; to march 
เดินจงกรม    to practice a walking meditation 
เดินทาง    to travel, make a journey 
ได     to obtain, get, have, make; to win ;to attain 
ไดฤกษ    at the auspicious time 
ไดยิน            to hear 
ไดรับ     received 
ไดรับแตงตัง้            to be appointed 
ตั้งใจ     to establish the mind, to collect the mind, 

to be determinded 
ตาม     to follow; to send for; according to ;along 
ตามบุญตามกรรม   to be resigned to one’s fate, to leave 

someone to his fate 
ตามยถากรรม   to submit to the will of heaven, to let 

things take their own course 
ตาย     to be dead ,to stop moving, to be fixed 
ติดกัณฑเทศน   to make an offering to a preaching monk 
ตก     to fall, drop ,abate,be not so good  

as before 
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ตกขาว    to miss out on the news 
ตกงาน    to be out of / work / a job 
ตกใจ     to be frightened 
ตกนรก    to go to hell 
ตรัสรู to be enlightened ,to attain enlightenment 

(used with the Buddha) 
ถวาย     to present, to dedicate, to offer 
ถวายภัตตาหาร   to present food to the monks after holding 

a ceremony 
ถวายพระพร           Bless your Majesty/Highness 

(used by a monk or layperson 
 as a   greeting) 
to or in answering royalty 

ถวายพระเพลิง      to cremate a king or price 
ถวายอดิเรก    special blessing given to the king 

 by a monk 
ถึงแกมรณภาพ   to die (used with a Buddhist monk) 
ถือ     to hold; to hold (oneself); to believe in, 

trust in 
ถือศีล           to/keep/observe/the rules (of religion), 

observe the precepts 
ถือเพศบรรพชิต   to become a bhikku 
ถือฤกษถือยาม   to believe in the auspiciousness of any 

particular date and time 
ถึง     to arrive at 
ถึงจุดมุงหมาย   to arrive at the goal 
ถูก     to touch 
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ทน to put up with, tolerate, bear, stand, 
endure 

ทนทุกข    to suffer, bear hardship 
ทอดกฐิน    to present robes and other offerings to 

monks in a temple ceremony at the 
end of the rains retreat 

ทอดผาปา    to offer robes to monks (formerly by 
leaving the robes and other offering 
outdoors to be taken up by any monk 
who finds them) 

ทําขวัญ    to compensate, perform ceremony for 
encouragement 

ทําความเพียร   to put forth effort 
ทําความสะอาด   to clean 
ทําบุญทําทาน   to do good and give to charity, to perform 

good and charitable deeds 
ทําบาป    to commit a sin, to do evil 
ทํานุบํารุง    to foster, to nurture, to support 
ทําพิธี           to hold a ceremony 
ทําพิธีขึ้นบานใหม   to hold a house-warming ceremony 
ทําพิธีแตงงาน   to hold a marriage ceremony 
ทํานายโชคชะตา   to predict, to foretell ,to tell somebody’s 

fortune 
ทําหนาที่    to do our duty 
ทุศีล     (used by a monk) to break a 

commandment, to violate a precept 
เทศน     to give a sermon 
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ทดแทนบุญคุณ   to repay a kindness 
โทษ     to blame, to criminate 
นอนหลับ    to lay down, to sleep 
นอบนอม    to bow, to stoop, to bend down 
นมัสการ    to greet by bringing the palms together to 

the face (and bowing); to worship, 
respectful greetings 

นั่งพับเพียบ    to sit on the floor with one’s leg tucked on 
the same side (polite sitting posture) 

นั่งสมาธิ    to sit in meditation 
นับถือศาสนาพุทธ   to profess Buddhism, to believe in 
Buddhism 
บรรลุ     to attain 
บิณฑบาต    receive food 
ประกาศ    to proclaim, to announce 
ประเคน    to offer 
ประชุม    meet 
ปฏิบัติ            to practice 
ปลีกวิเวก    to live in solitude (monks) 
ปด     close 
เปด     open 
เปล่ียนอิริยาบท   to change posture 
ปลงสังขาร    to speculate about the body 
ปลงอาบัติ    to confess 
ปลงอนิจจัง    to feel pity for the impermanence of 

all things 
ปลอยวาง    to let go 
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แผเมตตา    spread loving kindness 
พักผอน    to rest 
พูด     to speak 
พิจารณา    to investigate, to contemplate 
ฟง     to listen 
ฟงธรรมะ    to listen to the Dhamma 
ภาวนา    to meditate, to cultivate 
ระมัดระวัง    to be careful 
ลาสิกขา    to disrobe 
ลาง     to wash 
เล่ือมใส    to believe in 
หลง     to be deluded by 
ศรัทธา    believe in 
สัปหงก    to nod-off 
สึก     to disrobe 
สวดมนต    to chant 
สวดพระปริตร   to chant the partitas 
สวดอภิธรรม           to chant abhidhamma 
สอน     to teach 
สรงน้ํา    to take a shower (used for monk) 
แสดงธรรม    to give a Dhamma talk 
หาย     to recover from illness, disappear, 

to be lost 
หม     to put on, cover 
ไหว     pay respect 
ใหศีล     to give the precepts 
อยาก     to want, to desire 
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อยูกรรม    be under interdiction 
อนุโมทนา    to say amen, to express gratitude, 

to rejoice with 
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