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 การวจิยัในคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาความสามารถการ
ออกเสียงภาษาไทยของชาวเวยีดนามในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรม
ยทุธศึกษาทหารอากาศ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ นายทหารนกัเรียนชาวเวยีดนามท่ีก าลงัศึกษา
ภาษาไทย ณ ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  จ  านวนทั้งส้ิน 3 คน โดยเป็นกลุ่มนายทหาร
ชาวต่างชาติท่ีมาอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวดว้ยระยะเวลาเพียง 6 เดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนฝึกและหลงัฝึก  แบบฝึกการออกเสียง และแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกชุดท่ี 
1-5 ผลการวจิยัไดแ้บบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนย์
ภาษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 5 ชุด ไดแ้ก่ 1. แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งเป็นพยญัชนะ
ตน้เด่ียว พยญัชนะตน้ควบ อกัษรน า 2. แบบฝึกการออกเสียงสระ แบ่งเป็น สระเสียงสั้น สระเสียงยาว 
สระประสม 3. แบบฝึกการออกเสียงวรรณยกุต ์4. แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะทา้ย หรือตวัสะกด และ 
5. แบบฝึกการออกเสียงขอ้ความต่อเน่ือง แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
91/93 สูงกวา่เกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้80/80  แสดงวา่ แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยท่ี
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพผูเ้รียนนายทหารชาวเวยีดนามและชาวต่างชาติอ่ืนๆ สามารถน าไปใชเ้รียนรู้และ
ฝึกฝนดว้ยตนเอง 
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 The purposes of this research were to develop an electronic program in Thai  pronunciation 
for foreigners and to study the abilities of pronunciation of  Vietnamese learners in Thai language 
program for  Vietnamese military at the Language Center, Directorate of Education and Training, 
Royal Thai Air Force. Participants were 3 Vietnamese commissioned officers from Socialist Republic 
of Vietnam. They were in a 6 month-short course training at the Language Center, Directorate of 
Education and Training, Department of the Royal Thai Air Force. Instruments were: 1) an electronic 
program in Thai pronunciation consisted of 5 packages; pronunciation of initial consonants, 
pronunciation of vowels, pronunciation of tone , pronunciation of final consonants, and pronunciation 
of discourses, and 2) The Pre-Post Test of Thai  pronunciation Form, and Pronunciation Exercises and 
Post Test Form. Data were analyzed by using percentage, mean, and observation. The results indicated 
that the effectiveness of the electronic program in Thai pronunciation for  Vietnamese commissioned 
officers was equal to 91/93 which was higher than the criterion at 80/80, meaning that an electronic 
program in Thai pronunciation for foreigners at the Language Center, Directorate of Education and 
Training, Royal Thai Air Force was sufficiently effective to apply to other foreigners in training 
themselves on learning Thai pronunciation. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ภาษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศและระหวาง
วัฒนธรรม การมีความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนระหวางประเทศ และการทองเที่ยว สงผล
ใหภาษาไทยเปนทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความสนใจจากชาวตางประเทศที่ตองติดตอสื่อสารกับคนไทย 
ชาวตางชาติที่รูภาษาไทยจึงไดเปรียบเมื่อตองใชภาษาไทยสื่อสารในการงานอาชีพ การทองเที่ยว และ
การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศน้ัน แมวาภาษาไทยจะไมใชภาษา สากลที่
ใชกันทั่วโลก แตในปจจุบันมีชาวตางประเทศเรียนภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศมากขึ้น เน่ืองจาก
เหตุผลดังกลาว การสอนภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศในประเทศไทยในปจจุบันจึงมีแนวโนมที่
ขยายตัวอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้นดังที่ เอมอร ชิตะโสภณ (2536) กลาวไวในเอกสารประกอบการ
สัมมนาเร่ืองการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศวา การสอนภาษาไทยในฐานภาษาตางประเทศ
มีแนวโนมจะขยายตัวกวางขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศและยังไดกลาวถึงขอควรคํานึงในการสอน
ภาษาไทยอีกวา การสอนภาษาไทยน้ันนอกจากจะเปนไปเพื่อความรูทางภาษาโดยตรงแลวยังตองสอนให
ภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารและการคนควาดวยตนเองอีกโสตหน่ึงดวย ซึ่งสอดคลองกับ 
 ศรีวิไล ดอกจันทร (2536) ที่กลาวถึงการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศสรุปไดวา 
จุดมุงหมายหลักของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ คือ ตองการชวยใหผูเรียนผลิตภาษา
ออกมาใหได ในการสอนจะตองมีขั้นตอนและกระบวนการตลอดจนสื่อและสารอยางดีที่ตองใชในขั้น
ของการใสขอมูล (In put) ผูเรียนก็จะมีแรงขับที่อยากจะผลิตภาษาเพื่อสงออก (Out put) ในการสอน
จําเปนอยางยิ่งที่จะพิจารณาความสนใจ ภูมิหลัง ความตองการของผูเรียน เพื่อเลือกสารและชนิดของสื่อ 
ตลอดจนระดับความยากงายของภาษาที่จะใชเปนตัวกระตุนและเปนขอมูลปอน (In put) แกผูเรียน  
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเปนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังในสถาบัน 
การศึกษาของรัฐและเอกชนตลอดจนหนวยงานท่ีมีการติดตอประสานงานกับชาวตางชาติ และ
จําเปนตองใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร ดังท่ี  พัทธยา จิตตเมตตา (2550: 1) กลาวไววา “ใน
อดีต การเรียนการสอนภาษาของแตละชนชาติเปนเร่ืองของคนในประเทศน้ัน ๆ โดยเฉพาะ แต
ปจจุบันน้ี การเรียนรูภาษาตาง ๆ ไดขยายวงกวางออกไปสูความเปนสากลมากขึ้น”  ซ่ึงสภาพการณ
ดังกลาวน้ีสอดคลองกับท่ี ศรีวิไล พลมณี (2545) ไดกลาววา ปจจุบัน ภาษาไทยไดรับความนิยมสนใจ
จากคนชาติตาง ๆ มากขึ้นกวาอดีต โดยจากการสํารวจของกระทรวงการตางประเทศไทย มีสถาบัน 
อุดมศึกษาทั่วโลกเปดสอนหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เกี่ยวของกับประเทศไทยรวมประมาณ 
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114 สถาบัน ซึ่งนับวามีการเติบโตพอสมควร และยังเชื่อวาจํานวนสถาบันที่เปดสอนภาษาไทยจะเพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคต (ศรีวิไล พลมณี.  2545) 
 กองทัพไทยเปนหนวยงานหน่ึงที่จัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยสําหรับนายทหารเวียดนามขึ้น
ในศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สืบเน่ืองมาจากเมื่อปงบประมาณ 2548 กระทรวงกลาโหมไทย
และเวียดนามไดรวมมือกันในการแลกเปลี่ยนนายทหารของทั้งสองประเทศเพื่อศึกษาภาษาระหวางกัน
โดยเปนโครงการตางตอบแทน โดยทางเวียดนามใหนายทหารไทยเดินทางไปศึกษาภาษาเวียดนาม ณ 
ประเทศเวียดนามจํานวน 5 คน ทางกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จึงจัดสรรให 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
จัดสรรกําลังพลหนวยงานละ 1 คน เพื่อไปศึกษาภาษาเวียดนาม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม แตปการศึกษา 2548 – 2549 ทางสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกองทัพอากาศไมมี
ความประสงคจะสงกําลังพลไปเรียน จึงมีกําลังพลชุดแรกไปเรียน ณ ประเทศเวียดนามจํานวน 3 คน คือ
จากกองทัพบก 1 คน กองทัพเรือ 1 คน และกองบัญชาการทหารสูงสุด 1 คน สวนกระทรวงกลาโหม
เวียดนามไดจัดสงนายทหารเวียดนามเดินทางมาเรียนภาษาไทย ณ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองทัพอากาศไทย จํานวน 4 คน ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนตอเน่ืองมาทุกป และแตละปจะมีนายทหาร
เวียดนามมาเรียนภาษาไทย ณ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศปละ 3-5 คนเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
ซึ่งปการศึกษา 2554 น้ี ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับนายทหารเวียดนามมาเรียนภาษาไทย
จํานวน 4 คน หลักสูตรเนนการเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมถึงคําศัพทเฉพาะ
สําหรับทหาร 

 หลักสูตรภาษาไทยสําหรับทหารตางชาติ ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศประกอบดวย  
 1. หลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารตางชาติ  เปนหลักสูตรที่แตละปจะมีนายทหาร
นักเรียนประมาณ 15 คนจากหลายประเทศ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เปนตน 
 2. หลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารเวียดนาม รับนายทหารนักเรียนชาวเวียดนามประมาณ 
3-5 คน    
 ทั้ง 2 หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาเทากัน คือ 6 เดือน  โดยเร่ิมเปดหลักสูตรประมาณตน
เดือนมีนาคมและสิ้นสุดที่เดือนกันยายนของทุกป แมวาทั้งสองหลักสูตรจะเปนหลักสูตรภาษาไทระดับพื้นฐาน
เหมือนกันก็ตาม แตหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารตางชาติจะเขมขนกวาและมีเน้ือหาลึกกวา โดยจะสอนเกินไป
ถึงหลักสูตรภาษาไทยระดับกลาง เน่ืองจากนายทหารนักเรียนที่จบหลักสูตรน้ีจะเขาเรียนตอในหลักสูตรตาง ๆ  ของแต
ละเหลาทัพ (โดยใชภาษาไทยในการเรียนการสอน) สวนหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารเวียดนาม เปนหลักสูตร
ภาษาไทยพื้นฐาน เมื่อเรียนจบนายทหารนักเรียนจะกลับไปปฏิบัติงานตามปกติยังประเทศของตน 
 จากการสัมภาษณ หัวหนากองภาษา ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเร่ืองปญหาในการ
สอนภาษาไทยแกนายทหารเวียดนาม   (นาวาอากาศเอกหญิง ศิริพรรณ  เรือนขจร สัมภาษณ ณ วันที่ 22 
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มีนาคม 54 ) พบวานายทหารตางชาติมีขอบกพรองในการพูดออกเสียงภาษาไทยในลักษณะที่แตกตางกัน
ในแตละชาติอาจจะเปนเพราะอิทธิพลของภาษาแม เชน นายทหารนักเรียนชาวเวียดนามจะมีขอบกพรอง
ในการออกเสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต   แยกเสียง จ ช ฉ ฌ ไมออกเน่ืองจากภาษาเวียดนามมี
เสียงเดียว  เสียง ผ พ ภ ในเบื้องตนออกเสียงไมไดเน่ืองจากภาษาเวียดนามไมมี เสียง ย จะออกเสียงเปน
เสียง ซ ส เสียงตัวสะกด –ก จะออกเสียงเปน –บ เน่ืองจากเวลาพูดจะปดปากทายพยางค เสียง กง ออก
เสียงเปน กม วรรณยุกตโทในภาษาเวียดนามไมมีจึงออกเสียงในภาษาไทยยาก เปนตน ประกอบกับ
หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ทําใหผูสอนไมสามารถแกไขผูเรียนเปนรายบุคคลไดทุกคร้ังในชั่วโมงที่มีการ
เรียนการสอน   ปญหาดังกลาวน้ีเชื่อมโยงกับการที่ เอลลิส (Ellis.  1997) ไดสรุปทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่
สอง 3 ประการที่สําคัญคือ การถายโอนภาษา (Transfer)   การใชภาษาผิดถาวร (Fossilization)  และ
ภาษาระหวางกลาง (Interlanguage)  ทั้งน้ีประเด็นที่นาสนใจคือ การใชภาษาผิดถาวร ซึ่งผูเรียนภาษาที่
สองไมสามารถแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเรียนภาษาที่สองของตนได กลาวคือ ผูเรียนทําผิดใน
ลักษณะเดิมบอยคร้ังจนเคยชินและไมสามารถแกไขได สอดคลองกับความเห็นของ ประสงค  รายณสุข 
(2535: 11)  ที่กลาววา เสียงเปนปจจัยสําคัญในการสื่อสารดวยการพูด เสียงพูดที่มนุษยเปลงออกมาเปน
ถอยคําในภาษา เพื่อสื่อสารความคิดความรูสึกของตนใหผูอ่ืนรับทราบน้ัน จัดเปนขั้นตอนลําดับสุดทาย
ของกระบวนการสงสาร ทุกคนคงตระหนักดีแลววา เสียงพูดมีความสําคัญเพียงไรสําหรับการสื่อสารดวย
การพูดแสดงความคิดเห็นออกไปไดอยางเต็มที่ อันจะนําไปสูประสิทธิผลในการพูดสมเจตนารมณ ดวย
เหตุน้ีแมวาผูเรียนจะสามารถสงสารได แตการที่ผูเรียนภาษาที่สอง ออกเสียงผิดจนเคยชิน ทําใหแกไข
ยากหรือไมสามารถแกไขได ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการสื่อสารในระยะยาว ผูวจัิยจึงเห็นวาหาก
สามารถสรางแบบฝกสําเร็จรูปที่ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนการออกเสียงภาษาไทยอยางถูกตองเปนแนวทาง
หน่ึง ที่จะชวยปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาวได 
 เมื่อพิจารณาสื่อการเรียนการสอนในปจจุบัน พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสหรือ E-book  
นับเปนสื่ออีกรูปแบบหน่ึงที่รวบรวมเน้ือหาการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่มีทั้งภาพและ
เสียง โดยเน้ือหาความรูใน E-book จะเหมือนกับหนังสือที่พิมพเปนเลม  หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ดังที่มีผลงานวิจัยหลายเร่ืองที่พบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ชวยพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได เชน งานวิจัยของกัญญา  ไชยสิงห  และคณะ  
(2549) เร่ือง  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง การผลิตและนําเสนอสื่อการศึกษาสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร งานวิจัยของ เจริญ  ไชยรัตน  และคณะ (2549) เร่ือง  การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร เร่ืองรางกายของเรา  งานวิจัยของ วิไลรักษ  บุญงาม 
(2550) เร่ือง  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองภาคตัดกรวย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 2   งานวิจัยของ อนุชา       
สุระถา (2550)  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองการใชโปรแกรม Swish Max  งานวิจัยของ ถาวร  
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นุนละออง (2550) เร่ือง  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองรางกายมนุษย กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  งานวิจัยของ พรรณธิภา  เพชรบุญมี (2550) เร่ือง  
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาโครงสรางขอมูล งานวิจัยของ วีรนุช  สกุลเหลืองอราม (2553) 
เร่ือง  การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองการผลิตสิ่งพิมพบรรจุภัณฑ เปนตน 
 งานวิจัยที่ยกมาเปนตัวอยาง มีผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือ
ที่ไดรับความนิยมในการนํามาประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น และมีลักษณะที่สอดคลองกับการใหความสําคัญแกผูเรียนซึ่งมีความแตกตางทางการ
เรียนรูในรายบุคคล ดวยเหตุผลสําคัญ คือ 
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชวยนําเสนอเน้ือหาในแบบเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถ
ยอนกลับหรือขามบทเรียนไปเรียนเร่ืองตอไปไดงาย ไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลาและสถานที่ พกพาสะดวก
กวาหนังสือเน่ืองจากแผนบันทึกขอมูลหรือซีดีรอม 1 แผน สามารถบันทึกขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
 2. ผูเรียนเกิดความสนใจเน้ือหามากขึ้น เพราะผูสอนสามารถบรรจุเน้ือหา ภาพประกอบ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เปนตน 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
บทเรียนมากกวาการอานจากหนังสือหรือตํารา นับต้ังแตการจัดบทเรียน การเลือกทํากิจกรรมที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ลดเวลาเรียนรูและการทําความเขาใจในชั้นเรียน ผู
ที่มีผลการเรียนตํ่าสามารถทบทวนในเร่ืองที่ตนเองไมเขาใจเพิ่มเติมจนเขาใจ  ผูเรียนที่มีผลการเรียนดีก็
จะไมรูสึกวาตนเสียเวลาคอยเพื่อนรวมชั้นเรียน 
  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนในแบบเรียนตามปกติ 
 จากปญหาและความจําเปนดังกลาว อีกทั้งยังไมมีผูใดสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนนแบบ
ฝกการออกเสียงภาษาไทยดวยคําศัพทในชีวิตประจําวันสําหรับผูเรียนที่เปนนายทหารชาวตางชาติ  
ผูเขียนสารนิพนธจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสฝกการออกเสียงภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติ ซึ่งจะมีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนของครู  และพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาไทยของผูเรียน 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพือ่สรางแบบฝกอิเล็กทรอนิกสการออกเสียงภาษาไทยของชาวตางชาติ เร่ืองพยัญชนะตน สระ 
วรรณยุกต พยัญชนะทาย และขอความตอเน่ือง ในหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารเวียดนาม ศูนย
ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยทําใหไดแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยของชาวตางชาติในหลักสูตรภาษาไทย
สําหรับนายทหารเวียดนาม ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในรูปแบบของแบบฝกอิเล็กทรอนิคส
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีอาจนําแบบฝกไปประยุกตใชสําหรับการสอนภาษาไทยแกชาวตางชาติใน
หลักสูตรอ่ืน ๆ ตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. แบบฝกอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  การใชคุณสมบัติตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในการนําเสนอแบบฝกไดแก ขอความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เปนตน สรางเน้ือหาแบบ
ฝก และแบบทดสอบ เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาไทยเร่ืองพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและขอความตอเน่ือง
ใหผูเรียนสามรถเรียนรูและทดสอบไดดวยตนเอง ตามที่ผูออกแบบโปรแกรมกําหนดไวในรูปของแผน
บันทึกขอมูล (CD) 
   2.  ชาวตางชาติ   หมายถึง  นายทหารนักเรียนชาวเวียดนามที่เรียนในหลักสูตรภาษาไทย
สําหรับนายทหารเวียดนาม ประจําป 2554 ของศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 3.   นายทหารนักเรียน   หมายถึง  นายทหารที่เขารับการศึกษา/อบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
เพิ่มเติมหลังจากเปนขาราชการแลว 
        
สมมุติฐานของการวิจัย 
 นายทหารนักเรียนชาวเวียดนามที่ฝกฝนการออกเสียงผานแบบฝกอิเล็กทรอนิกสนาจะมี
ความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยดีขึ้นกวาเดิม 

 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสอนภาษาที่สอง 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกการออกเสียง 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเทคนิคการสอนภาษาที่สอง 
 พิณทิพย  ทวยเจริญ (2539: 12) กลาวถึงกลไกของสมองกับการเรียนรูภาษาไววากลไกของ
สมองที่ใชในการเรียนรูภาษาน้ันจะเปนกลไกอันเดียวกัน เด็กที่มีโอกาสไดเรียนรูหรือไดใชสองหรือสาม
ภาษาพรอม ๆ กันจะสามารถใชภาษาเหลาน้ันไดเปนอยางดีเหมือนเจาของภาษา แตหากเด็กเรียนรูเพียง
ภาษาเดียวคือภาษาแมมาตลอดจนยางเขาสูวัยรุนหรือวัยผูใหญตอนตนแลวจึงเร่ิมเรียนภาษาที่สอง เด็ก
เหลาน้ีก็จะเรียนภาษาที่สองโดยใชสําเนียงการออกเสียงตามลักษณะของเสียงในภาษาแม การใชคําหรือ
รูปแบบ และลักษณะโครงสรางของประโยคก็จะมีอิทธิพลของภาษาแมติดอยู หรือเรียกวามีการแทรก
ซอนของภาษาแม (Interference)ซึ่งแกไขไดยาก เพราะกลไกในการพูดเร่ิมคงตัวแตในระดับความหมาย
และระดับไวยากรณไมวาจะเรียนในวัยใดก็สามารถเรียนไดทัดเทียมกัน แมวาในระยะแรก ๆ อาจจะมี
อิทธิพลของภาษาแมแทรกซอนอยูบาง เชน ใชประโยคที่มีโครงสรางเหมือนโครงสรางประโยคในภาษา
แม 
  ศรีเรือน แกวกังวาล (2545: 231) ไดกลาวถึงการเรียนรูภาษาที่สองวาถาเด็กไดอยูใน
สิ่งแวดลอมทั้งสองภาษาต้ังแตวัยทารก การเรียนภาษาที่สองจะทําไดไมยากแตการเรียนภาษาที่สองใน
สิ่งแวดลอมที่แตกตางจากภาษาแมในระหวางน้ี อาจทําใหเกิดการถายทอดการเรียนรูในเชิงลบและเรียน
ไดยาก แตก็ยังงายกวาเรียนในวัยรุนและวัยผูใหญโดยเด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมทั้งสองภาษาในวัยทารก มี
โอกาสดีที่จะเปนผูชํานาญการทั้งสองภาษาได  
 ในสวนของปญหาในการเรียนรูภาษาที่สองน้ัน ทักษิณา สมประสงค (2539) ไดศึกษาปญหา 
การเรียนการสอนที่เกิดจากอุปสรรคทางภาษาระหวางครูกับนักเรียนชาวเขาเผากะเหร่ียง ชั้นเด็กเล็ก ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบวา ปญหาการสอนของครูคือ ครูไมได
เตรียมการสอน หรือเตรียมการสอนรวม ไมแยกเตรียมเฉพาะกลุม ครูขาดความสัมพันธที่ดีกับเด็ก ครูไม
สามารถบริหารชั้นเรียนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูหรือพัฒนา
ตามที่ตองการไมได สวนปญหาการเรียนรูของนักเรียนคือ เด็กไมเกิดการเรียนรูตามที่ตองการ รูสึกวาตน
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ไมไดเปนสวนหน่ึงของหองเรียน และสื่อสารกับครูไมเขาใจทําใหไมสามารถแสดงความรูสึกและความ
ตองการของตนใหครูเขาใจได 
 นที เรือนแกว (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่นักเรียนพูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ในจังหวัดเชียงราย พบขอมูลดังน้ี 
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอน ในดานการเตรียมการสอน มีระดับคุณภาพการเตรียมการ 
สอนของครูอยูในระดับนอย มีการเขียนแผนการสอนแตไมละเอียดเทาที่ควร สวนใหญจะไมมีการ
เตรียมสื่อการเรียนการสอนและเคร่ืองมือในการวัดผลประเมินผล 
 2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอยูในระดับนอย ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการเราความสนใจของนักเรียนดวยการทบทวนบทเรียนเกา 
ซักถามปญหา และการอานบัตรคํา ครูดําเนินการสอนโดยยึดตัวเองเปนศูนยกลาง ใชภาษาไทยมาตรฐาน
ในการพูดกับนักเรียนอยางสุภาพและเขาใจงาย ครูจะฝกการใชภาษาไทยทุกคร้ังที่นักเรียนออกเสียงไม
ชัดเจน ดานการสรุปบทเรียน ครูทําการสรุปบทเรียนทุกคร้ังที่ทําการสอนดวยการซักถามความรูความ
เขาใจของนักเรียน และการทําแบบฝกหัด 
 3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพของการใชสื่อการเรียนการสอนของครูอยู 
ในระดับนอยที่สุด โดยสื่อการเรียนการสอนที่ใชสวนใหญคือหนังสือเรียน และบัตรคํา สื่อการเรียนการ
สอนที่ใชไมไดรับความสนใจจากนักเรียนเพราะนักเรียนไมไดมีสวนรวมในการใชสื่อการเรียนการสอน 
 4. ดานการวัดผลประเมินผล มีระดับคุณภาพของการวัดผลประเมินผลของครูอยูในระดับนอย  
ครูจะยึดเอาวัตถุประสงคของบทเรียนเปนหลัก แตไดปรับเกณฑการผานจุดประสงคใหเหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน ครูสวนใหญจะไมมีการปรับความรูพื้นฐานของนักเรียนกอนเรียน แตจะวัดความรู
ความเขาใจของนักเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว เคร่ืองมือที่ใชวัดผลประเมินผลใชหลายรูปแบบ เชน 
การซักถาม การสังเกตและการใหทําแบบฝกหัด การวัดผลประเมินผลสวนใหญจะไมไดคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและไมมีการบันทึกผลการประเมินไวเปนหลักฐาน 
 5. สภาพปญหาและอุปสรรคของการสอนกลุมทักษะภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาที่ 
นักเรียนพูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ในจังหวัดเชียงราย พบวา หลักสูตรภาษาไทยยังไมเหมาะสมที่จะ
ใชสอนนักเรียนที่พูดภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  ครูไมไดเตรียมการสอนเพราะมีภาระงานสอนมาก และ
มีหนาที่พิเศษที่ตองรับผิดชอบ  นักเรียนมีปญหาในการใชภาษาไทยสื่อสารและสื่อความหมาย อีกทั้ง
ขาดเรียนบอย  สื่อการเรียนการสอนหายากและมีไมเพียงพอ ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการเรียน
การสอนกลุมทักษะภาษาไทย การสอนซอมเสริมไมตอเน่ืองเพราะครูมีภารกิจอ่ืนที่ตองทํา 
อีกทั้งนักเรียนตองเรียนภาษาจีนในตอนเย็น   
 สําหรับเทคนิคในการสอนภาษาที่สองน้ัน มักมีวิธีการที่นักการศึกษาหลายทานกลาวไวดังน้ี 
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 สมชัย ไชยกุล (2526: 112) กลาวถึงวิธีการสอนออกเสียงภาษาไทยแกนักเรียนที่เรียน
ภาษาไทยเปนภาษาที่สองวา การฝกจะไดผลดีที่สุดดวยการฝกหัดฟงและพูดอยูเสมอ วิธีสอนโดยการฟง
และพูดไดใชกันมาเปนเวลานานแลว แตการฝกในสิ่งที่สําคัญ ๆ ของภาษาอยางมีระเบียบและสม่ําเสมอ
น้ันเพิ่งจะนํามาใชเมื่อไมนานมาน้ี การรับรูความแตกตางของระบบภาษาหน่ึง ๆ จะมากอน 
 การแสดงออกซึ่งภาษาน้ัน ๆ เชน รูวา คําวา ปา ปา เปนคนละคํา กอนที่จะออกเสียงคําน้ันได
ถูกตอง ผูเรียนจะตองรับรูความแตกตางของภาษาใหม ๆ และแบบสรางใหม ๆ ตามหลักไวยากรณของ
ภาษาที่จะเรียนกอนที่จะสามารถเปลงเสียงหรือพูดประโยคใหม ๆ 
 ประสงค รายณสุข (2532: 33-35) กลาวถึงวิธีแกไขปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนไวดังน้ี 
 1. วิธีแสดงตําแหนงที่เกิดเสียง (Phonetic placement method) ครูจะใหเด็กสังเกตการออก 
เสียงของครูวาขณะที่ออกเสียงน้ัน ลิ้นของครูแตะไวที่จุดใด ทํารูปปากอยางไรโดยใชควบคูกับการฝก
แกไขหนากระจก (Mirror practice) แลวจึงใหเด็กออกเสียงตามทั้งน้ีครูตองคอยสังเกตเพื่อแกไข 
 2. วิธีเราและสนองตอบ (Stimulus-response method) ครูออกเสียงคําที่เด็กพูดไมชัด  
จากน้ันจึงออกเสียงที่ถูกตองชัดเจนใหเด็กฟง และใหเด็กสังเกตวิธีออกเสียงของครูแลวจึงใหเด็กลอง
ออกเสียงน้ัน ถาเด็กออกเสียงไมถูก ครูจะแกไขให แลวใหลองใหมอีกคร้ังเมื่อออกเสียงไดถูกตองครูจะ
ชมเชยและใหกําลังใจ 
 3. วิธีสะทอนกลับ (Feedback technique) ครูจะใหเด็กไดฟงเสียงของตนโดยการ
บันทึกเสียงไวใหฟงภายหลัง หรือใหฟงเสียงของตนเองในเวลาที่ออกเสียงน้ัน ซึ่งทําไดโดยใชสองมือ
ปองปากและหูไวในขณะที่ออกเสียง หรือใหฝกในหองปฏิบัติการทางเสียง (Sound laboratory) หรือ
อีกวิธีหน่ึงใหเด็กฟงเสียงของตนเองไปพรอม ๆ กับเสียงของครู เพื่อใหเด็กไดเปรียบเทียบและพยายาม
ปรับปรุงแกไขตนเอง ซึ่งวิธีน้ีตองใชเคร่ืองมือเฉพาะในการฝก 
 4. วิธีนําจุดบกพรองมาเปนแนวเทียบในการฝก (Negative practice) ครูจะใชวิธีถูกสลับกับ 
วิธีผิด สับเปลี่ยนกันในการฝก เพื่อใหเด็กรูวาเมื่อใดตนเองออกเสียงถูกหรือออกเสียงผิด โดยที่ครูจะใช
วิธีน้ีเปนขั้นสุดทาย หลังจากเด็กไดเรียนรูวิธีออกเสียงที่ถูกตองแลว 
 5. วิธีใชอุปกรณประกอบการฝก (Practice materials) ครูจะใชอุปกรณตาง ๆ ประกอบ 
กิจกรรมการฝก เชน บัตรคํา บัตรภาพ แผนภูมิ วัสดุจําลอง หุนมือ เกมตาง ๆ เปนตน ซึ่งจะทําใหไดรับ
ผลดีในการแกไขโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาวิธีแกไขปญหาการพูดไมชัด มีขั้นตอนในการดําเนินการ
แกไขการออกเสียงดังน้ี 
  5.1 ขั้นการฝกฟง แบงเปน 
   5.1.1  ฝกฟงเสียงที่ถูกตอง 
   5.1.2  ฝกวิเคราะหเสียงตนเอง 
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   5.1.3  ฝกแยกความแตกตางของเสียงที่ถูกกับเสียงที่ผิด 
  5.2 ขั้นการฝกออกเสียง แบงเปน 
   5.2.1  ฝกบริหารอวัยวะผลิตเสียง เชน ริมฝปาก ลิ้น เพื่อชวยใหออกเสียงได
คลองแคลว 
   5.2.2  ฝกออกเสียง แบงเปน 
    5.2.2.1 ฝกออกเสียงที่เปนปญหาในระดับเสียง (Isolated sound level) 
    5.2.2.2 ฝกออกเสียงที่เปนปญหาในระดับพยางค (Syllable level) 
    5.2.2.3 ฝกออกเสียงที่เปนปญหาในระดับคํา (Word level) 
    5.2.2.4 ฝกออกเสียงที่เปนปญหาในระดับประโยค (Sentence level) 
    5.2.2.5 ฝกออกเสียงที่เปนปญหาในระดับการสนทนา (Conversational 
speech) 
    5.2.2.6 ฝกเพื่อใหนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (Carry over) 
 สุจินต ศิริภัณฑ (2538: 107) เสนอวิธีฝกการฟงไว 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ขั้นฝกฟง   
  ใหนักเรียนที่ออกเสียงไมชัดเจน ไดรับฟงการออกเสียงที่ถูกตองจนกระทั่งสามารถ
แยกแยะไดวาเสียงใดถูก เสียงใดผิด โดยใหฟงจากแถบบันทึกเสียง 
 2.  ขั้นสรางนวัตกรรม 
  ใหนักเรียนนําคําที่อานออกเสียงไมชัดมาแตงเปนประโยคบาง   คําคลองจองบาง และบท
รอยกรองงาย ๆ บาง แลวใหนํามาใชเพื่อการฝกอาน 
 3.  ขั้นฝกออกเสียง 
  ใหนักเรียนสังเกตการใชฐานกรณในชองปากออกเสียงคําตาง ๆ และการฝกการออกเสียง
โดยใชฐานกรณใหถูกตอง จากน้ันใหฝกออกเสียงพยางค คํา คําในประโยค และคําในขอความ ทั้งน้ีการ
ฝกออกเสียงตามฐานกรณเปนวิธีที่จะชวยแกไขนักเรียนใหออกเสียงไดถูกตอง สําหรับนักเรียนที่มี
ขอบกพรองในการออกเสียงตัวสะกด วิธีการแกไขควรเร่ิมจากใหนักเรียนฟงคําที่มีเสียงตัวสะกดที่
นักเรียนออกเสียงไมชัดกับคําที่นักเรียนออกเสียงไดชัดเจนแลวใหนักเรียนสังเกตความแตกตางของเสียง  
จากน้ันจึงใหฝกออกเสียงคําที่มีตัวสะกดที่นักเรียนยังบกพรองอยูหลาย ๆ รูปแบบจนคลอง 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545: 173) เสนอแนะรูปแบบการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่
พูดภาษาอ่ืนไว 5 แบบ ดังตอไปน้ี 
 1.  ยึดหลักภาษาและการแปล 
 2.  ยึดการใชภาษา ฟง พูด อานและเขียน ทั้ง 4 ทักษะเปนแนวทางในการสอน 
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 3.  ยึดการอานจับใจความ 
 4.  ยึดการฟงและการพูด 
 5.  ยึดการฝกทักษะทั้ง 4 พรอมกับยึดการทํางานรวมกันของนักเรียน เปนแนวทางในการ
ฝกฝน 
 ทักษิณา สมประสงค (2539:41-42) สรุปหลักและเทคนิคการสอนภาษาที่สองไวดังน้ี 
 1.  สอนการฝกฟงและพูดกอน 
 2.  ใชภาษาตรงกับภาษาในชีวิตจริงของเด็ก เน้ือหาควรเปนเร่ืองที่เกี่ยวของในชีวิต 
 3.  ใหเวลาเด็กในการพัฒนาภาษาที่สอง 
 4.  จัดโอกาสหรือกิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ 
คุนเคยกับโครงสรางตาง ๆ 
 5.  ใชภาษาที่หน่ึงอธิบายนามธรรม เน่ืองจากเปนการยากที่จะใชภาษาที่สอง ในการ 
ทําความเขาใจ เชน เร่ืองเสียงหรือโครงสรางประโยค 
 6.  ชี้นําใหเด็กสังเกตหรือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวาง ภาษาที่ 
หน่ึงและภาษาที่สอง 
 7.  เปนแบบอยางและชวยใหเด็กมีแบบอยางที่ดีในการใชภาษาที่สอง 
 8.  สรางบรรยากาศที่เปนมิตร ผอนคลายและจูงใจใหเด็กใชภาษาที่สอง ใหขอมูลปอนกลับ 
และเสริมแรง 
 9.  จัดทําบัญชีหรือฝกใหเด็กทําบัญชีคําศัพท 
 10. ใชประโยชนจากภาษาทาทางในการสอนภาษาที่สอง เพราะมีลักษณะสากล มากกวาภาษาพูด 
 11. อาศัยลามเพื่อชวยครูที่พูดภาษาที่หน่ึงไมได 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
     2.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส คือการนําขอมูลมาเสนอในรูปสื่อมัลติมีเดีย ที่มีทั้งภาพและเสียงเสนอ 
เปนรูปแบบคลายหนังสือ ดังที่มีผูใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไว ดังน้ี 
 กิดานันท มะลิทอง (2539: 12) อธิบายวา E – Book หมายถึง สิ่งพิมพที่ไดรับการแปลงลงบน
สื่อบันทึกดวยระบบดิจิทัล เชน ซีดี – รอม หรือหนังสือที่พิมพลงบนสื่อบันทึกดวยระบบดิจิทัลแทนที่จะ
พิมพลงบนกระดาษเหมือนสิ่งพิมพธรรมดา  
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 จิระพันธ เดมะ (2545: 1) กลาววา หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E – Book จะเปนพัสดุ
หองสมุดยุคใหม ที่เปลี่ยนจากรูปแบบด้ังเดิมซึ่งเปนหนังสือที่ผลิตจากการเขียนหรือพิมพตัวอักษรหรือ
ภาพกราฟกลงในแผนกระดาษ หรือวัสดุชนิดอ่ืนๆ เพื่อบันทึกเน้ือหาสาระในรูปตัวหนังสือ รูปภาพหรือ
สัญลักษณตาง ๆ เชนที่ใชกันปกติทั่วไปจากอดีตถึงปจจุบันเปลี่ยนมาบันทึกและนําเสนอ เน้ือหาสาระ
ทั้งหมดเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสในรูปสัญญาณดิจิตอลลงในสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ เชน 
แผนซีดีรอม ปาลมบุค 
 ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ (2545: 43 - 44) กลาววา E – Book เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งตองอาศัยเคร่ืองมือในการอานหนังสือประเภทน้ีคือ ฮารดแวร อาจเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอ่ืนๆ พรอมติดต้ังระบบปฏิบัติการหรือซอฟตแวรที่สามารถอานขอความ
ตาง ๆได สําหรับการดึงขอมูล E – Book ที่อยูบนเว็บไซตที่ใหบริการทางดานน้ีมาอาน 
 ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 51) กลาววา E – Book หมายถึงการสราง
หนังสือหรือเอกสารในรูปแบบสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชประโยชนกับระบบการเรียนการสอนบน
เครือขาย 
 จากความหมายของ E – Book ดังกลาวสามารถสรุปไดวา E – Book (Electronic Book) หรือ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนการสรางหนังสือใหอยูในรูปสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอรใน
การนําเสนอ ซึ่งสามารถนําเสนอเน้ือหาไดทั้งที่เปนแบบตัวอักษร และภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
มีลักษณะคลายคลึงกับหนังสือ อยูในรูปแบบดิจิตอลโดยแสดงใหเห็นบนจอคอมพิวเตอร เปนเอกสาร
จากหนังสือหลายๆ เลม นํามาจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอขอมูลไดทั้งขอความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหวผานจอคอมพิวเตอร โดยเชื่อมโยงขอมูลเน้ือหาใหอยูในแฟมเดียวกัน และมีลักษณะการ
นําเสนอที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือ ทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน 
 
 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังที่ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี (ระบบออนไลน) ไดใหรายละเอียดของรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสไวดังตอไปน้ี 
 1. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบงตามลักษณะการเขาถึงขอมูลและการอานรูปแบบน้ี  
จะเปนการแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดชัดเจนมากที่สุดกวาทุกๆ แบบที่มีโดยแบงออกเปน 
  1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสอางอิง (Automated Reference Books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสอางอิงใชการเขาถึงขอมูลในลักษณะการสุม (Random) ผูอานจะคนหาคําที่ตองการทราบ
และอานจนจบเน้ือหาน้ัน จากน้ันจึงคนหาที่ตองการทราบตอไปหนังสืออิเล็กทรอนิกสอางอิงสามารถดู
ภาพจากฐานขอมูลเอนไซโคปเดีย จัดเปนแหลงทรัพยากรซึ่งผูใชสามารถคนหาหรือเลือกอานหนังสือที่
มีอยูไดงายมาก ในอนาคตหนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก ไมวา
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จะเปนดานคุณภาพหรือปริมาณในการบรรจุของฐานขอมูล และทางที่ผูอานสามารถคนหาและใช
ขาวสาร แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็ตองคงไวซึ่งโมเดลการอางอิงอยู 
  1.2 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส (Automated Textbook Books) หนังสือเรียน
อิเลก็ทรอนิกสมีลักษณะการเขาถึงขอมูลสวนใหญแบบอานไปตามลําดับ (Sequence) จากน้ันก็จะมีการ
อานเน้ือหาเหลาน้ันไปเร่ือยๆ จนจบบท และอาจอานบทตอไปตามลําดับหรือเลือกหัวขอใหมตามความ
สนใจของผูอาน หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสจะแตกตางจากหนังสืออางอิงอิเล็กทรอนิกสตรงที่ผูอานจะ
มีความคาดหวังที่จะไดรับความรูจากการอานหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส รูปแบบน้ีจะเปนตัวเสริมคํา
นิยามของหนังสือเรียนโดยจะขยายความรูความเขาใจใหกับผูเรียนทางออมโดยใชสื่อหลากหลายชนิด 
 2. รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบงตามชองทางการสื่อสาร สามารถแบงออกไดเปน 2  
ประเภท คือ 
  2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชชองทางการสื่อสารทางเดียว เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ 
ผูอานสามารถรับสารไดเพียงชองทางเดียว เชน ใชตาดู หรือใชหูฟงแตเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน 
ไดแก หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส (Text Books), หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพน่ิง (Picture Books), 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสหลายภาษา (Talking Books) 
  2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใชชองทางการสื่อสารหลายทาง เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ 
ผูอานสามารถรับขาวสารไดหลายชองทาง เชน ใชตาดู ใชหูฟง ใชมือสัมผัสหนาจอไดแก หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสื่อประสม (Multimedia Books), หนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมสื่อ (Poly Media Books), 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Books) 
 3.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบงตามหนาที่ สามารถแบงออกไดเปน 4  รูปแบบ คือ 
  3.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเก็บเอกสารสําคัญ (Archival) จะมีที่เก็บขอมูลขาวสาร 
ขนาดใหญในรูปแบบของฐานขอมูล วิธีใชงานผูใชขั้นปลายสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ 
ตัวอยางหนังสือประเภทน้ี ไดแก สารานุกรมโกรเลียร (Grolier Encyclopedia)สารานุกรมมัลติมีเดีย
คอมพตัน (Compton’s Multimedia Encyclopedia) 
  3.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกสใหขาวสารความรู (Information) จะมีลักษณะคาบเกี่ยวกับ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบแรก แตขาวสารจะกินความแคบกวาแบบแรก และมีลักษณะเฉพาะ
มากกวา มีความสัมพันธกับหัวขอเร่ืองใดหัวขอเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน หนังสือเรียน
แพทยศาสตรออกซฟอรดบนซีดีรอม หนังสือรายชื่อเพลงนิมบัส (Nimbus Music Catalogue) 
  3.3  หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการสอน (Instructional) เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี 
ประสิทธิภาพ และมีประโยชนอยางมากในการถายทอดความรูความชํานาญเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและ
การอบรม ผูเรียนจะไดรับความรูและทราบความกาวหนาในการเรียนของตน หนังสืออิเล็กทรอนิกส
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ประเภทน้ีบางสวนจะมีการประเมินและประยุกตตามรูปแบบการเรียนรูของแตละคน จะมีการนําเสนอ
ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ตัวอยาง ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีการออกแบบหนาจอสําหรับ
คอมพิวเตอรพื้นฐานการอบรม (Computer - Based Training) 
  3.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบต้ังคําถาม (Interrogational) หนังสืออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อการทดสอบ, สอบยอย และประเมินผลกจิกรรมโดยวัดจากความรูที่ไดจาก
การศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของ หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบต้ังคําถามจะประกอบดวย 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ 
ธนาคารต้ังคําถามหรือแบบฝกหัด, ขอสอบ, ลักษณะการประเมินผลและระบบผูเชี่ยวชาญ จะมีการ
วิเคราะหผลที่ไดจากการเรียน มีการแขงขันและพิจารณาใหระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเรียน 
 4.  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบงตามชนิดของขอมูลขาวสารและเคร่ืองอํานวยความ 
สะดวก สามารถแบงออกไดเปน 10 ประเภท คือ 
  4.1 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส (Text Books) ในระยะแรกจะมีลักษณะเปนเสนตรงมี 
โครงสรางเปนตัวอักษร (Text) ตอมาจะมีลักษณะที่เปนมัลติมีเดียมากขึ้นโดยใชคุณสมบัติของ
ไฮเปอรเท็กซในการนําเสนอ 
  4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพน่ิง (Static Picture Books) จะประกอบไปดวยภาพน่ิง
หลายๆ ชนิดรวมกัน ภาพแตละภาพจะมีคุณภาพที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของงาน 
  4.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books) มีโครงสรางจาก 
ภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ (Animation Clips) หรือภาพวิดีโอ (Motion VideoSegment) หรือทั้งสองอยาง
รวมกัน 
  4.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกสหลายภาษา (Talking Books) จะมีลักษณะเปนเน้ือหาประกอบ
คําบรรยาย เพื่อใหงายตอการรับรูของผูอาน 
  4.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกสสื่อประสม (Multimedia Books) เปนการรวมชองทางการ
สื่อสารสองทางหรือมากกวาน้ันเขาดวยกันเพื่อเขารหัสขาวสาร เปนการรวมตัวอักษร, ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวมารวมไวดวยกันตามโครงสรางแบบเสนตรง เมื่อผลิตเสร็จสื่อจะออกมาในรูปของสื่อ
เดียว ไดแก จานแมเหล็กหรือซีดีรอม 
  4.6 หนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมสื่อ (Poly Media Books) มีลักษณะตรงกันขามกับหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกสสื่อประสม โดยใชการรวมสื่อที่แตกตางกัน ไดแก ซีดีรอม จานแมเหล็กกระดาษ เครือขาย
คอมพิวเตอร และอ่ืนๆ เพื่อสงขอมูลขาวสารไปยังผูใช 



 14 

  4.7 หนังสืออิเล็กทรอนิกสไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Books) จะมีลักษณะคลายกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสื่อประสม คือ ใชการสื่อสารหลายชองทาง แตจะมีโครงสรางเปนแบบนอนลี
เนียร โดยมีโครงสรางแบบใยแมงมุม 
  4.8 หนังสืออิเล็กทรอนิกสผูเชี่ยวชาญ (Intelligent Electronic Books) มีการบรรจุเทคนิค 
ปญญาเทียม เชน ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) และระบบเครือขายประสาท (Neural Networks) 
ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและประยุกตใหเขากับพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนที่มีความ
แตกตางกัน 
  4.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกสสื่อทางไกล (Telemedia Electronic Books) ตองอาศัยการ
สื่อสารทางไกลชวยในการนําเสนอเน้ือหา เชน การเรียนการสอนในระบบเทเลคอนเฟอเรนซการสง
ขอความทางอีเมล ตลอดจนเปนทรัพยากรในการสอนทางไกล เชนในหองสมุดดิจิทัล 
  4.10 หนังสืออิเล็กทรอนิกสไซเบอรบุค (Cyber book Books) ใชเทคนิคของความจริง 
เสมือน (Virtual Reality) ในการสรางสถานการณจําลองเพื่อใหผูเรียนรูสึกเหมือนไดเขาไปอยูใน
ประสบการณจริงเร่ืองหน่ึง 
 เบเกอร (Baker. 1992: 139 - 149) แบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ออกเปน10 
ประเภท ดังตอไปน้ี 
 1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือ หรือแบบตํารา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ประเภทน้ีเนนการจัดเก็บและนําเสนอขอมูลที่เปนตัวหนังสือ และภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติ
ที่พบเห็นทั่วไป หลักหนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดน้ีสามารถกลาวไดวาเปนการแปลงหนังสือจากสภาพ
สิ่งพิมพปกติเปนสัญญาณดิจิตอล เพิ่มศักยภาพเติมการนําเสนอ การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสดวยศักยภาพของคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน เชน การเปดหนาหนังสือ การสืบคน การ
คัดลอก เปนตน 
 2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือเสียงอาน เปนหนังสือมีเสียงคําอานเมื่อเปดหนังสือจะมี
เสียงอาน หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีเหมาะสําหรับหนังสือสําหรับเด็กเร่ิมเรียนหรือสําหรับฝกออก
เสียง หรือฝกพูด เปนตน หนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดน้ีเปนการเนนคุณลักษณะดานการนําเสนอเน้ือหาที่
เปนทั้งตัวอักษร และเสียงเปนลักษณะหลัก นิยมใชกับกลุมผูอานที่มีระดับทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ
ดานการฟงหรือการอานคอนขางตํ่า เหมาะสําหรับการเร่ิมตนเรียนภาษาของเด็กๆ หรือผูที่กําลังฝกภาษา
ที่สอง หรือฝกภาษาใหม เปนตน 
 3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพน่ิง หรืออัลบั้มภาพ เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี
คุณลักษณะหลักเนนจัดเก็บขอมูล และนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพน่ิง หรืออัลบั้มภาพเปนหลัก เสริม
ดวยการนําศักยภาพของคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอ เชน การเลือกภาพที่ตองการ การขยายหรือยอ
ขนาดของภาพหรือตัวอักษร 
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 4.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนน การ
นําเสนอขอมูลในรูปภาพวีดิทัศน หรือภาพยนตรสั้นๆ ผนวกกับขอมูลสนเทศที่ในรูปตัวหนังสือ ผูอาน
สามารถเลือกชมศึกษาขอมูลได สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลเหตุการณประวัติศาสตรหรือเหตุการณ
สําคัญๆ เชน ภาพเหตุการณสงครามโลก เปนตน 
 5.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อประสม เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนนเสนอ
ขอมูลเน้ือหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสมระหวางสื่อภาพ ที่เปนทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อ
ประเภทเสียง ในลักษณะตางๆ ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอรอ่ืนเชนเดียวกันกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่กลาวมา 
 6.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อหลากหลาย เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม แตมีความหลากหลายในคุณลักษณะดานความ
เชื่อมโยงระหวางขอมูลภายในเลมที่บันทึกในลักษณะตางๆ เชน ตัวหนังสือ ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว 
เสียง ดนตรี เปนตน 
 7.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อเชื่อมโยง เปนหนังสือที่มีคุณลักษณะสามารถ
เชื่อมโยงเน้ือหาสาระภายในเลม ซึ่งผูอานสามารถคลิกเพื่อเชื่อมไปสูเน้ือหาสาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกัน
ภายในเลม การเชื่อมโยงเชนน้ีมีคุณลักษณะเชนเดียวกันกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง นอกจากน้ียัง
สามารถเชื่อมโยงกับแหลงเอกสารภายนอกเมื่อเชื่อมตอเชื่อมระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต 
 8. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสืออัจฉริยะ เปนหนังสือสื่อประสม แตมีการใชโปรแกรม
ขั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพันธกับผูอานเสมือนกับหนังสือมีสติปญญา ในการไตรตรอง 
หรือคาดคะเนในการโตตอบ หรือมีปฏิกิริยากับผูอาน 
 9.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อหนังสือทางไกล หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีมี
คุณลักษณะหลักๆ คลายกับ Hypermedia Electronic Book แตเนนการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูล
ภายนอกผานระบบเครือขาย ทั้งที่เปนเครือขายเปด และเครือขายเฉพาะสมาชิกของเครือขาย 
 10. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอรสเปซ หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภท 
น้ีมีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสหลายๆ แบบที่กลาวมาแลวมาผสมกัน สามารถเชื่อมโยง
ขอมูลทั้งจากแหลงภายในและภายนอก สามารถนําเสนอขอมูลในระบบสื่อที่หลากหลายสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
 จากคําอธิบายประเภทของ E – Book ดังกลาวพอจะสรุปไดวา E – Book หรือ หนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส เปนการจัดทําหนังสือใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถจะเปดอานไดแบบ 
หนังสือปกติทั่วไปโดยตองใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการอาน 
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 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  เพ็ญนภา พัทรชนม (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ืองกราฟกเบื้องตน 
โดยทดลองกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 30 
คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา คะแนนของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน 
 พิเชษฐ เพียรเจริญ (2546: 67) ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง สื่อการสอน โดยได 
ทดลองกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 
55 คน ผลการวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง สื่อการสอน มีประสิทธิภาพ82.0/82.5 สูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง สื่อการสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ E – Book ซึ่งไดยกมาเปนตัวอยาง ทําใหเห็นวา การพัฒนารูปแบบ
ของหนังสือใหสามารถประยุกตใชกับคอมพิวเตอรน้ัน  จะชวยเพิ่มความนาสนใจตอเน้ือหา  
อีกทั้งยังสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้นดวย 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบฝกการออกเสียง 
 3.1  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกการออกเสียง 
 ความหมายของแบบฝก 
 ในดานความหมายของแบบฝกน้ันมีผูใหความหมายไวดังตัวอยางตอไปน้ี 
 ไพรัตน อนุพันธ (2535: 25) อธิบายวา แบบฝก หมายถึง สิ่งเราที่สรางขึ้นเพื่อเสริมสราง
ทักษะแกนักเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่มีกิจกรรมใหนักเรียนกระทํา เชน การต้ังโจทยใหนักเรียน
ตอบ หรือการยกขอความมาฝกทักษะหลังจากที่เรียนไปแลว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน 
 วิวัฒน ประสานสุข (2541: 10) กลาววา แบบฝก หมายถึง เอกสารที่เปนสื่อการเรียนการสอน 
สําหรับนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อจะไดมีความรูความสามารถ จนเกิดทักษะสูงยิ่งขึ้น 
 อรวรรณ ศรีลิขิตตานนท (2541: 25) กลาววา แบบฝก คือแบบฝกหัดหรือชุดฝกที่ครูจัดให 
นักเรียนไดฝกตอบและเสริมทักษะ หลังจากที่ไดเรียนรูเร่ืองน้ัน ๆ มาแลว แตละแบบฝกจะตองพยายาม
ฝกใหไดตรงตามจุดประสงคที่วางไว 
 สรุปไดวา แบบฝก คือเคร่ืองมือหรือสื่อการเรียนรูที่ครูไดจัดเตรียมขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ของนักเรียนใหเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนด หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองน้ันมาแลว เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนเพิ่มเติมซ้ําจนเกิดความชํานาญ 
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 ประโยชนของแบบฝก 
 ขนิษฐา แสงภักดี (2540: 10-11) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวามีความสําคัญตอการ 
เรียนการสอนทุกวิชา เพราะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถนําไปใชในสถานการณ
เชนเดียวกันได รวมทั้งเปนเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนที่ชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน
การเรียน แบบฝกมีประโยชนสําหรับครูและนักเรียน คือ ชวยแบงเบาภาระของครู ชวยใหครูมองเห็น
ปญหาขอบกพรองในการสอน ในสวนของนักเรียนน้ัน แบบฝกชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใช
ภาษาใหดีขึ้นและคงอยูไดนาน 
 วรวุฒิ โพธิ์ศรี (2543: 31) สรุปประโยชนของการใชแบบฝกในการเรียนการสอนไววา แบบ 
ฝกเปนสื่อการเรียนที่อํานวยประโยชนตอการเรียนภาษาไทย ดังน้ี 
 1.  เสริมหนังสือเรียน 
 2.  ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งน้ีจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใส
จากครูผูสอนดวย 
 3.  ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการที่ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดที่เหมาะสม
กับความสามารถของเขาจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 
 4.  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 
 5.  การใหนักเรียนทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของนักเรียนไดชัดเจน 
ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน ๆ ไดทันทวงที 
 6.  แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะ
เตรียมการสรางแบบฝก นักเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการคัดลอกแบบฝก ทําใหมีเวลาและโอกาสได
ฝกฝนมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. หนวยศึกษานิเทศก. 2540: 146) 
 แบบฝกจึงมีประโยชนคือ เปนเคร่ืองมือที่ชวยอํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน 
รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรูระหวางครูและนักเรียน  นอกจากน้ี แบบฝกยังชวยฝกฝนและ
สงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้นและคงอยูไดนาน 
 
 การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับการสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพน้ัน  วัชรี สุวรรณพินธุ (2537: 13-14) เสนอแนะ
ไวดังน้ี 
 1. เปนแบบฝกแบบฟง พูด คือฝกการฟงโดยใหรับฟงการออกเสียงที่ถูกตองของคําใน
ภาษาไทยมาตรฐาน ฝกวิเคราะหเสียงของคําที่นักเรียนออกเสียงอยางเคยชินในภาษาแม และฝกให
สามารถแยกความแตกตางระหวางเสียงที่ถูกตองและเสียงที่ผิดไดแลวจึงฝกการพูดโดยเร่ิมจากการฝก
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บริหารอวัยวะผลิตเสียง ซึ่งไดแก ริมฝปาก ลิ้น ขากรรไกร เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการออกเสียง อันเปน
เทคนิคของการแกไขความบกพรองทางดานการพูดโดยเฉพาะแลวใหนักเรียนสังเกตการสาธิตประกอบ
คําอธิบายวิธีออกเสียงอยางถูกตองของครูหรือผูฝก ตอจากน้ันใหนักเรียนฝกออกเสียงตามลําดับขั้นตอน
ของการออกเสียงแตละระดับพยางคถึงขอความ โดยอาศัยวิธีการแกไขการพูดไมชัดเปนสําคัญ 
 2. เปนแบบฝกที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน คือ เปนแบบฝกสั้น ๆ งาย ๆ แบบฝกหน่ึง ๆ จะ 
ฝกเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว และใชเวลาในการฝกคร้ังละประมาณ 45-50 นาที 
 3. เปนแบบฝกที่สอดคลองกับความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล ดังน้ันแบบฝกที่ 
สรางขึ้นจึงมุงฝกนักเรียนเปนกลุมเล็ก โดยจัดกลุมตามลักษณะการออกเสียงไมชัดของนักเรียน และเนน
การฝกเปนรายบุคคล 
 4. เปนแบบฝกที่เราความสนใจของนักเรียน จูงใจใหนักเรียนอยากฝก โดยใชภาพประกอบ
แบบฝก และเรียงลําดับจากงายไปหายาก ดวยการเร่ิมออกเสียงต้ังแตระดับพยางคคําเดียว คําคู กลุมคํา 
ประโยค ขอความ อันไดแก คําประพันธ บทเพลงบทสนทนา บทบรรยาย ตามลําดับ 
 5. เปนแบบฝกที่มุงเสริมสรางบรรยากาศที่สนุกสนานและกระตือรือรนในการฝกใหแก
นักเรียน ดังน้ันแบบฝกจึงใชสื่อการเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดมาประกอบ เชน ฝกดวยการใชบัตรคํา 
บัตรภาพ แถบประโยค แถบบันทึกเสียง เอกสารประกอบการฝก บทประพันธ บทเพลง บทสนทนา เกม
ตาง ๆ และใชเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 
 นอกจากน้ี ภาวินี ทอนสูงเนิน (2543: 31) แนะนําไววาแบบฝกที่มีประสิทธิภาพน้ันจะตองมี
คําสั่งที่ชัดเจน มีตัวอยางประกอบที่สอดคลองกับเน้ือหาที่เรียน เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน มี
รูปแบบที่เรียบรอย สวยงาม นาสนใจ และมีรูปภาพเพื่อสื่อความหมายคําศัพท รวมไปถึงการใหนักเรียน
ไดระบายสีภาพ โดยเฉพาะนักเรียนที่ทํางานเสร็จกอนเพื่อน มักจะรบกวนนักเรียนที่ทํางานเสร็จชา 
นอกจากน้ีการฝกทักษะแตละทักษะควรจะมีวิธีฝกหลาย ๆ แบบ โดยใชแบบฝกที่แตกตางกัน 
 
 หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝกในการออกเสียง 
 ในการสรางแบบฝกใหสมบูรณและเหมาะสมสําหรับใชกับผูเรียนน้ัน ผูสอนจําเปนตอง
คํานึงถึงหลักจิตวิทยาประกอบเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจและความสามารถของเด็ก ซึ่งประเด็นน้ีมี
ขอแนะนําดังน้ี 
 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2522: 52-62) มีความเห็น ดังน้ี 
 1. กฎการเรียนรูของ ธอรนไดค (Thorndike) เกี่ยวกับกฎการฝกหัดซึ่งสอดคลองกับการ
ทดลองของ วัตสัน (Watson) คือ สิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ยอมทําใหผูฝกคลองแคลว
สามารถทําไดดี ในทางตรงกันขาม สิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลว ยอมทําไดไมดี
เหมือนเดิม ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ก็จะชวยใหเกิดทักษะมากขึ้น 
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 2. ความแตกตางระหวางบุคคล ครูควรคํานึงวานักเรียนแตละคนมีความรูความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจที่ตางกัน ฉะน้ันในการสรางแบบฝกจึงควรพิจารณาความเหมาะสม ไม
ยากหรืองายเกินไป และควรมีหลายแบบ 
 3. การจูงใจผูเรียน สามารถกระทําไดโดยทําแบบฝกจากงายไปหายากเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียน เปนการกระตุนใหติดตามตอไป และทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการทําแบบฝก 
นอกจากน้ัน การใชแบบฝกสั้น ๆ จะชวยใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 
 4. การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิต และการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํา ภาษาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ใหผูเรียนทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว นอกจากจะจําไดแมนยําแลวนักเรียนยังสามารถจะนํา
หลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย 
 จากแนวความคิดและหลักจิตวิทยาของผูรู เกี่ยวกับลักษณะที่ดีของแบบฝกและหลักในการ
จัดทําแบบฝกดังกลาวขางตนผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางเสริมในการจัดทําแบบฝกเพื่อสอนซอมเสริม 
โดยผสมผสานกับหลักการวิธีการแกไขปญหาการอานออกเสียง ซึ่งกลาวไวตอนตนในหัวขอ ปญหาการ
อานออกเสียงไมชัด โดยยึดหลักเกณฑ 
 1. เปนแบบฝกเพื่อสอนซอมเสริมการฟง-พูด-อาน และเขียน คือฝกการฟงโดยใหรับฟงการ
ออกเสียงที่ถูกตองของคําในภาษาไทย ฝกวิเคราะหเสียงของคําที่นักเรียนออกเสียงอยางเคยชินในภาษา
แม และฝกใหสามารถแยกความแตกตางระหวางเสียงที่ถูกและเสียงที่ผิดได แลวจึงฝกการออกเสียงโดย
เร่ิมจากการฝกบริหารอวัยวะในการผลิตเสียง เชน ริมฝปาก ลิ้น ขากรรไกร แลวใหนักเรียนสังเกตการ
สาธิตการออกเสียงอยางถูกตองของครูตอจากน้ันใหนักเรียนฝกออกเสียงตามลําดับขั้นตอนของการออก
เสียง โดยอาศัยวิธีการแกไขการออกเสียงไมชัดเจน ตามแนวของ ประสงค รายณสุข 
 2. เปนแบบฝกที่สอดคลองกับความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล ดังน้ันแบบฝกที่
สรางขึ้นจึงมุงฝกนักเรียนเปนกลุมโดยจัดกลุมตามลักษณะขอบกพรองของการอานออกเสียงของ
นักเรียน 
 3. เปนการฝกที่เราความสนใจ และจูงใจนักเรียนโดยใชภาพประกอบ การฝกเร่ิมฝกออกเสียง
ต้ังแตระดับ คํา ประโยค ขอความ 
 4. เปนแบบฝกสั้น ๆ งาย ๆ แบบฝกหน่ึง ๆ จะฝกเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและใชเวลาฝกคร้ัง
ละประมาณ 30 - 40 นาที 
 5. เปนแบบฝกที่มุงสรางบรรยากาศที่สนุกสนานใหผูเรียนกระตือรือรนในการฝกโดยใชสื่อ
การเรียนการสอนหลาย ๆ ชนิดมาประกอบ เชน บัตรคํา บัตรภาพ แถบประโยค เกม เพลง เปนตน 
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 การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝก 
 การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝกเปนขั้นตอนที่นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะ
ถึงแมวาผูสรางแบบฝกจะดําเนินการสรางตามขั้นตอน หลักการตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลววาดีเพียงใดก็ตาม
ถาปราศจากการทดสอบประสิทธิภาพ แบบฝกที่สรางขึ้นมายอมขาดความเชื่อถือ ดังน้ันจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองนําแบบฝกไปตรวจสอบคุณภาพ หรือหาประสิทธิภาพโดยอาศัยวิธีการนําเอาแบบฝกไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหวาแบบฝกที่สรางขึ้นมามีคุณภาพตามวัตถุประสงคหรือ
ตรงตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม ในการทดสอบหาประสิทธิภาพน้ีอาศัยการทดลองโดยมีลําดับ
ขั้นตอน (อรพรรณ  พรสีมา.  2530: 115 - 116) ดังน้ี 
 1. การทดสอบเด่ียว (1:1) เปนการทดลองใชแบบฝกกับนักเรียนที่เปนตัวแทนของผูที่จะเรียน
จากแบบฝก 1:1 หมายความวา ในการทดลองแตละคร้ังประกอบดวยผูทดสอบหน่ึงคนและนักเรียนหน่ึง
คน 
 2. การทดสอบกลุมเล็ก (1:10) เปนการทดลองใชแบบฝกที่ปรับปรุงแลวจากขั้นตอนที่ 1 กับ
นักเรียนที่เปนตัวแทนของผูที่จะเรียนจากแบบฝก 1:10 หมายความวาในการทดลองแตละคร้ัง
ประกอบดวยผูทดสอบ 1 คน และนักเรียนประมาณ 10 คน 
 3. การทดสอบภาคสนาม เปนการทดสอบขั้นสุดทายของกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ
ของแบบฝก การทดสอบในขั้นน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสรางมั่นใจไดวา แบบฝกที่สรางขึ้นมาน้ันมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวและสามารถนําไปใชในการสอนซอมเสริมการอานออกเสียงคําที่มี
ตัวสะกดของนักเรียนชาวเขาเผาแมวไดตามที่กําหนดไวในจุดประสงค 
 
 เกณฑการหาประสิทธิภาพ 
 เกณฑในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกสวนมากกําหนดเปน  80/80  เน่ืองจากลักษณะ
เน้ือหาวิชาเปนทักษะ 
 ความหมายของตัวเลข  80/80  80 ตัวแรกเปนคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดของผูเรียน
โดยเฉลี่ยรอยละ 80  80 ตัวหลังเปนคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 
80 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2526: 52) 
  
 3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกการออกเสียง 
 ประสงค รายณสุข และคณะ (2523) ไดศึกษาปญหาและวิธีแกไขการพูดภาษาไทยของเด็ก 
ชาวเขา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแกไขการพูดภาษาไทยของเด็กชาวเขา ประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือ ครูทุกคนและนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปที่1 ทุกเผา ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห (ที่มี
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นักเรียนชาวเขาเรียนรวมดวย) ในปการศึกษา 2521 และ 2522 ประกอบดวยครู 80 คน และนักเรียน 
105 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามครูสอนเด็กชาวเขา แบบทดสอบการออก
เสียงพูดภาษาไทย และแบบบันทึกการออกเสียงพูดภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชาวเขาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ทุกเผา มีปญหาการพูดประเภทพูดไมชัดคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมากกวาปญหาการ
พูดประเภทอ่ืน และพบวาเสียงภาษาไทยที่เด็กชาวเขาพูดไมชัด ไดแกเสียง พยัญชนะตน ร ง ฮ ส 
พยัญชนะควบกล้ํา ร ล และพยัญชนะตัวสะกด ง น ม ก ด บ ซึ่งปรากฎในลักษณะการออกเสียงหน่ึงเปน
อีกเสียงหน่ึง (Subsitution) การเวนไมออกเสียงในคํา(Omission) และการออกเสียงเพี้ยน (Distortion) 
เสียงสระ ไดแก เสียงสระอา แอ อี เอือ อัว ออ เอียะ เอือะ ปรากฎในลักษณะการออกเสียงหน่ึงเปนอีก
เสียงหน่ึง สําหรับเสียงวรรณยุกตปรากฎเฉพาะลักษณะการออกเสียงหน่ึงเปนอีกเสียงหน่ึง และจํานวน
นักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังจากที่ไดรับการฝกแกไขการพูดภาษาไทยไมชัด ลดลงกวาเมื่อ
ยังไมไดรับการฝกแกไข 
 สนิท สัตโยภาส (2531) ไดสรางแบบฝกสําหรับสอนซอมเสริมนักเรียนชาวเขาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีปญหาดานการออกเสียงตัวสะกดไมชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบฝก
สําหรับสอนซอมเสริมนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีปญหาดานการออกเสียงตัวสะกดไม
ชัดเจน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออกเสียงคําที่มีตัวสะกดของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ซอมเสริมดวยแบบฝก กับนักเรียนที่ไดรับการสอนซอมเสริมดวยวิธีปกติ ผูวิจัยสรางแบบฝกจากปญหา
การออกเสียงคําที่มีตัวสะกดของนักเรียนกลุมตัวอยางและจากการวิเคราะหคําที่มีตัวสะกดในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมด 19 แบบฝก แตละแบบฝกประกอบดวย จุดประสงค
ทั่วไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการฝก ดําเนินการวิจัยโดยนํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําที่มีตัวสะกดในภาษาไทยไปทดสอบกอนการสอนกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจังหวัด
เชียงใหม จํานวน  52 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 26 คน แลวทําการสอนซอมเสริมกลุมทดลอง
ดวยแบบฝก สวนนักเรียนกลุมควบคุมไดรับการสอนซอมเสริมดวยวิธีปกติ หลังจากน้ันนําแบบทดสอบ
ชุดเดิมไปสอบหลังสอนทั้งสองกลุม ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงคําที่มีตัวสะกดใน
ภาษาไทย และคาความกาวหนาทางการออกเสียงกอนสอนกับหลังสอนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนกลุมทดลองมีเจตคติที่ดีตอแบบฝกอยูในระดับสูง 
 วัชรี สุวรรณพินธุ (2537) ไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาไทยสําหรับนักเรียน 
ชาวเขาเผากะเหร่ียง ชั้นประถมศึกษาปที ่2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการพูดออกเสียง
ภาษาไทยของนักเรียน กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาไทย และศึกษาพฤติกรรม
การพูดของนักเรียนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาไทยเคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบฝกเสริมทักษะ
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การพูดภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดออกเสียงภาษาไทย แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนเกี่ยวกับแบบฝกและแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดนอกเวลาฝกของนักเรียน กลุมตัวอยางที่
ใชคือนักเรียนชาวเขาเผากะเหร่ียง ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2536 ของโรงเรียนบานหวยตม
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 38 คน แยกเปนกลุมทดลอง19 คน และกลุม
ควบคุม 19 คน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของแบบฝกเมื่อพิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ 
ไดแก ผลสัมฤทธิ์การพูดออกเสียงภาษาไทย พฤติกรรมการพูดนอกเวลาฝก และความคิดเห็นรวมทั้ง
ความรูสึกตาง ๆ ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกอยูในระดับสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการพูดออกเสียงภาษาไทย
กอนและหลังการฝกของนักเรียนกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
พฤติกรรมการพูดนอกเวลาฝกของนักเรียนรอยละ 94.88 แสดงพฤติกรรมการพูดใน 3 ลักษณะ คือมี
ความชัดเจนในการออกเสียงที่ไดรับการฝกเมื่อพูดเปนประโยค มีความคงที่ในการออกเสียงที่ไดรับการ
ฝกเมื่อพูดสนทนาโตตอบและมีความคงที่ในการออกเสียงที่ไดรับการฝกเมื่อตองพูดเสียงน้ันหลายคร้ัง 
จากการประมวลความคิดเห็นและความรูสึกของนักเรียนพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นและความรูสึกดี
ตอแบบฝกอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 97.83 
 ศิริลักษณ   สกุลวิทย (2541) ไดสรางแบบฝกการออกเสียงและการเขียนคําที่สะกดดวยแมกด  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบฝก
การออกเสียงและการเขียนคําที่สะกดดวยแมกดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ใชภาษาไทย
เปนภาษาที่สอง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงและการเขียนของนักเรียนกอนเรียนและ
หลังรียน กลุมตัวอยางที่ใชทดลองเคร่ืองมือคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2539 จํานวน 30 คน จากโรงเรียนบานใหมหนองบัว และโรงเรียนบานหวยไผ สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม แลวนําไปใชกับนักเรียนโรงเรียนบานสันติวนา 
จํานวน 12 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก แบบฝกการออกเสียงและการเขียนคําที่สะกดดวยแมกด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง จํานวน 15 แบบฝก และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงและการเขียนคําที่สะกดดวยแมกด จํานวน 3 ฉบับไดแก แบบทดสอบการ
ออกเสียง แบบทดสอบการเขียน และแบบทดสอบการออกเสียงและการเขียน วิเคราะหขอมูลโดยการ
ทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบฝกหัดในแตละแบบฝก และคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนโดยเทียบเกณฑ 60/60 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่สรางมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
และผลสัมฤทธิ์การออกเสียงและการเขียนคําที่สะกดดวยแมกดของนักเรียน หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ผูเรียนที่ตองใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองประสบ
ปญหาในดานการออกเสียงภาษาไทยจึงไดมีการแกปญหาดังกลาวโดยใชแบบฝกทักษะเขามาปรับปรุง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหอยูในเกณฑที่กําหนด แบบฝกทักษะจึงเปนเคร่ืองมือหน่ึงที่
สามารถชวยแกปญหาการออกเสียงของผูเรียนชาวตางชาติที่ตองใชภาษาไทยเปนภาษาที่สองได 
 จิตประภา  ศรีออน (2523: 90) ไดศึกษาปญหาการออกเสียงภาษาไทยไมชัดของเด็กชาวเขา
เผามง (แมว) ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวานักเรียนชาวเขาเผามง (แมว) มี
ปญหาการออกเสียงภาษาไทยไมชัดถึงรอยละ 90 การออกเสียงพยัญชนะเปนเสียงที่มีปญหามากกวา
เสียงสระและวรรณยุกต เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงไมชัดคือ พยัญชนะควบกล้ํา พยัญชนะตัวสะกด เสียง
พยัญชนะตนบางเสียง สวนการออกเสียงไมชัด เปนแบบการใชเสียงหน่ึงมาแทนอีกเสียงหน่ึง
(Substution) และการเวนไมออกเสียงในคํา (Omission) และสมชัย  ไชยกุล (2526: 48) ไดทําการ
ทดลองในเร่ืองการอานออกเสียงคําที่สะกดดวยแม “กก” “กด” และ “กบ” กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่5 จังหวัดยะลา โดยใชแบบฝกการอานออกเสียงคําที่สะกดดวยแม “กก” “กด” และ “กบ” กับนักเรียน 
50 คน ที่มีปญหาดานการอาน ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยหลังการฝกแตกตางจากคะแนนการสอบกอนฝก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในปเดียวกัน เพ็ญแข  สุภกิตย (2526: 70) ไดศึกษาปญหาการอาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยการสรางแบบ
สํารวจ และแบบทดสอบความสามารถในการอานไปใช ผลการวิจัยพบวาปญหาการอานออกเสียง ร ล 
ไมชัดมีรอยละ 97.33 ลองลงมาคือการอานพยัญชนะ และสระเพี้ยน รอยละ 93.33 นอกจากน้ันก็เปน
ปญหาอันดับตอ ๆ มา เชน อานชา ตะกุกตะกัก อานโดยใชวิธีสะกดคํา อาผิดวรรคตอน อานคําควบกล้ํา
ไมถูกตอง และในป พ.ศ. 2529 ออมฤทัย ไชยมงคล (2529: 69) ไดศึกษาปญหาการสอนภาษาไทยของ
ครูประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชาวเขาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษาที่ 8 กลุมตัวอยางเปนครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ผลการวิจัยพบวา ครูมีปญหาการสอนในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานจุดประสงคการเรียนรู ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานสื่อการเรียน และดานเกี่ยวกับตัวผูเรียน สําหรับดานเกี่ยวกับตัวผูเรียนพบวา “การ
อานออกเสียงคําไมตรงตามตัวสะกด” ครูสวนใหญใหความสําคัญเปนอันดับ 1 และ วนิดา วัชรกิจ 
(2534: 166) ไดศึกษาปญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่รับนักเรียนชาวเขาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตาก จากการศึกษาซึ่งไดรวบรวมปญหาได 16 ปญหา พบวา ปญหาที่มีความถี่สูงสุด
คือปญหาการพูด และการอานออกเสียงภาษาไทยไมชัด ทําใหครู และเด็กเขาใจไมตรงกัน 

 
 



บทที ่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงทดลองโดยด าเนินการศึกษาดังนี้ 
 

1.  การก าหนดประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นายทหารนักเรียนชาวเวียดนามที่ก าลังศึกษาภาษาไทย ณ  
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จ านวนทั้งสิ้น 3 คน คือ ร้อยเอกอาวุโสฝ่าม หง็อก จิ๊ง  ร้อยเอก
เหงียน วัน วึ้ง  และเรือโทเหวียน ต๊วน ทันห์ ซึ่ง เป็นกลุ่มนายทหารชาวต่างชาติที่มาอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าวด้วยระยะเวลาเพียง 6 เดือน จากนั้นจะเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  
  

2. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 2.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         การสร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติใน
หลักสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวียดนาม ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีเคร่ืองมือ ดังนี้ 
   2.1.1  แบบทดสอบก่อนฝึกและหลังฝึก  
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แบบทดสอบก่อนฝึก 

 
ช่ือ (Tên)         คะแนน (Điểm) 

 
 

 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน 
 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 

 

 1. ก.  ช่าง  ข.  จ้าง ค.  ฉาง 
 2. ก.  พิง  ข.  ปลิง   ค. ปิง 
 3. ก.  ปรุง  ข.  ปลุง ค.  ปุง 
 4. ก.  ความ  ข.  ฟาม ค.  วาม 
 5. ก.  กิ้งก่า  ข.  ขิงข่า ค.  คิงค่า 
 6. ก.  กราบกราน ข.  กาบกราน ค.  กราบกาน 
 7. ก.  จูง  ข.  จุง ค.  ซุง 
 8. ก.  กด  ข.  โคตร ค.  โกรธ 
 9. ก.  กอด  ข.  เกาะ ค.  ก๊อต 
 10. ก.  เป็ด  ข.  แปด ค.  เปรต 
 11. ก.  กิด  ข.  กีด ค.  กร๊ีด 
 12. ก.  ปะ  ข.  ปา ค.  ปลา 
 13. ก.  ก่า  ข.  ก้า ค.  ก๋า 
 14. ก.  ปลา  ข.  ป่า ค.  ป้า 
 15. ก.  ช่าง  ข.  ฉาง ค.  ช้าง 
 16. ก.  คา  ข.  ขา ค.  ค่า 
 17. ก. ชาติ  ข.  ชัด ค.  ฉัตร 
 18. ก.  บ้าง  ข.  บ้าน ค.  บาน 
 19. ก.  ชง  ข.  ชน ค.  ชม 
 20. ก.  พบ  ข.  พก ค.  พต 
 21. ก.  ครก  ข.  ทรง ค.  โคตร 
 22. ก.  เกิน  ข.  เกิง ค.  เกย 
 23. ก.  ไกล  ข.  ใกล ้ ค.  ไก่ 
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 24. ก.  ยาม  ข.  ยาว ค.  ยาน 

 25. ก.  กรม  ข.  กลม ค.  กรน 

 26. ก.  รก  ข.  รน ค.  รบ 
 27. ก.  คเชน  ข.  ชัดเจน ค.  จัดเจน 

 28. ก.  ปี่ชายสายตาสั้น ข.  พี่ฉายสายตาสั้น ค.  พี่ชายสายตาสั้น 
 29. ก. ชามเขียวคว่ าเช้า ข.  ฉามเคียวคว่ าเช้า ค.  ชามเคียวค่ าเช้า 
 30. ก.  ชามขวาคว่ าค่ า ข.  ชามขาวย่ าค่ า ค.  ชามขาวคว่ าค่ า 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนฝึก 
 

 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน  

  Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 
   
 1. ข. จ้าง  

 2. ก. พิง    

 3. ก. ปรุง    

 4. ก. ความ    

 5. ข. ขิงข่า    

 6. ก. กราบกราน   

 7. ก. จูง    

 8. ค. โกรธ 
 9. ข. เกาะ    

 10. ก. เป็ด    

 11. ข. กีด    

 12. ข. ปา    

 13. ค. ก๋า 
 14. ข. ป่า    

 15. ค. ช้าง 
 16. ก. คา   

 17. ค. ฉัตร 
 18. ข. บ้าน    

 19. ก. ชง    

 20. ข. พก    

 21. ก. ครก    

 22. ค. เกย 
 23. ข. ใกล ้    

 24. ข. ยาว   

 25. ก. กรม    

 26. ค. รบ 



 28 

 27. ข. ชัดเจน   

 28. ค. พี่ชายสายตาสั้น 

 29. ก.ชามเขียวคว่ าเช้า 
 30. ค. ชามขาวคว่ าค่ า 
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   2.1.2  แบบฝึกการออกเสียงและแบบทดสอบท้ายแบบฝึก 
 

     ข้อตกลงเบือ้งต้น chú thích 

 
 1. ฉ    แทนเสียงด้วยสัญลักษณ์ [thay thế]  ch 

 2. ช ,ฌ   แทนเสียงด้วยสัญลักษณ์ [thay thế]  ch 

 3. ผ    แทนเสียงด้วยสัญลักษณ์ [thay thế]  p 

 4. พ    แทนเสียงด้วยสัญลักษณ์[thay thế]  p 

 5. เสียงวรรณยุกต์โท  แทนเสียงด้วยสัญลักษณ์ [thay thế] ขีดเส้นใต้สระ     
     เช่น ป้า [pa] 

 6. ค าควบกล้ า   ค าอ่านจะเว้นวรรคหนึ่งเคาะ เช่น ค าว่า  กลาย [c lai] 

 7. เสียงพยัญชนะท้ายแม่กง ที่ตามหลังวรรณยุกต์ I ภาษาเวียดนามใช้ nh  
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แบบฝึกท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

พยญัชนะไทย Phụ âm Thái 

 

 พยัญชนะไทยมี 44 รูป 21 เสียง ( 44 chữ, 21 âm)        
      

รูปอักษร
Chữ 

cái 

เสียงอ่าน Tên chữ 

cái            (Âm) 
ตัวอย่าง 
ví dụ 

เทียบเสียงในภาษาเวียดนาม 
Tên ghi âm tiếng Việt 

หน่วย
เสียง 

Âm vị 

1.   ก กอ  [co] ไก่ cờ  /k/ 

2.   ข ขอ  [khó / khỏ] ไข่ khờ /kh/ 

3.   ฃ ขอ  [khó / khỏ] ฃวด khờ /kh/ 

4.   ค คอ  [kho] ควาย khờ /kh/ 

5.   ฅ คอ  [kho] ตน khờ /kh/ 

6.   ฆ คอ  [kho] ระฆัง khờ /kh/ 

7.    ง งอ  [ngo] งู ngờ / ŋ / 

8.   จ จอ  [cho]  จาน chờ           /c/ 

9.   ฉ ฉอ  [chó / chỏ] ฉิ่ง chờ , trờ         /ch/ 

10.  ช ชอ  [cho] ช้าง chờ , trờ       /ch/ 

11.  ซ ซอ  [xo] โซ่ xờ  /s/ 

12.  ฌ ชอ  [cho] เฌอ chờ, trờ /ch/ 

13.  ญ ยอ  [nho] หญิง nhờ /y/ 

14.  ฎ ดอ  [đo] ชฎา đờ /d/ 

15.  ฏ ตอ  [to] ปฏัก tờ  /t/ 

16.  ฐ ถอ  [thó / thỏ] ฐาน thờ       /th/ 

17.  ฑ ทอ  [tho]  มณโฑ 

มณฑป 
thờ   

đờ     

/th/  

/d/ 

18.  ฒ ทอ  [tho] เฒ่า thờ       /th/ 

19.  ณ นอ  [no] เณร nờ  /n/ 

20.  ด ดอ  [đo] เด็ก đờ /d/ 

21.  ต ตอ  [to] เต่า tờ  /t/ 
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รูปอกัษร
Chữ 

cái 

เสียงอ่าน Tên chữ 

cái            (Âm) 
ตัวอย่าง 
ví dụ 

เทียบเสียงในภาษาเวียดนาม 
Tên ghi âm tiếng Việt 

หน่วย
เสียง 

Âm vị 

22.  ถ ถอ  [thó / thỏ] ถุง thờ       /th/ 

23.  ท ทอ  [tho]  ทหาร thờ       /th/  

24.  ธ ทอ  [tho]  ธง thờ       /th/  

25.  น นอ  [no] หนู nờ  /n/ 

26.  บ บอ  [bo]  ใบไม้ bờ   /b/ 

27.  ป ปอ  [po]  ปลา pờ  /p/ 

28.  ผ ผอ  [-]  ผ้ึง - /ph/ 

29.  ฝ ฝอ  [phó / phỏ]  ฝา phờ       /f/ 

30.  พ พอ  [-]  พาน - /ph/ 

31.  ฟ ฟอ  [pho]  ฟัน phờ       /f/ 

32.  ภ พอ  [-]  ส าเภา - /ph/ 

33.  ม มอ  [mo] ม้า mờ  /m/ 

34.  ย ยอ  [nho / do] ยักษ ์               nhờ , dờ  /y/ 

35.  ร รอ  [ro ] เรือ                  rờ    /r/ 

36.  ล ลอ  [lo] ลิง lờ   /l/ 

37.  ว วอ  [vo] แหวน vờ  /w/  

38.  ศ สอ  [só / sỏ] ศาลา sờ /s/ 

39.  ษ สอ  [só / sỏ] ฤาษ ี sờ /s/ 

40. ส สอ  [só / sỏ] เสือ sờ  /s/ 

41. ห หอ  [hó / hỏ] หีบ hờ  /h/ 

42.  ฬ ลอ  [lo] จุฬา lờ   /l/ 

43.  อ ออ  [o] อ่าง ờ /?/ 

44.  ฮ ฮอ  [ho] นกฮูก hờ  /h/ 
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 ฝึกออกเสียง  Tập phát âm 

 1.   ฝึกอ่านออกเสียงพยญัชนะต้น Tập phát âm phụ âm đầu 

   /p/  ปะ  [pạ]  ปา  [pa:]  ป ิ [pị]  ปี  [pi:]  

   /ph/ พะ  [pá]  พา  [pa:]  พิ   [pí ]  พ ี [pi:] 

     ผะ  [pạ]  ผา  [pả:]  ผิ   [pị ]  ผี   [pỉ:]  

   /b/  บะ  [bạ]  บา  [ba:]  บ ิ [bị]   บี  [bi:] 

   /t/  ตะ  [tạ]  ตา  [ta:]   ติ  [tị]    ตี  [ti:]  

   /th/ ทะ  [thá]  ทา  [tha:]  ทิ  [thí]  ที  [thi:] 

     ถะ  [thạ]  ถา  [thả:]  ถิ  [thị]  ถี   [thỉ:]  

   /d/  ดะ  [đạ]  ดา  [đa:]  ดิ  [đị]   ดี   [đi:] 

   /c/      จะ  [chạ]  จา  [cha:]   จิ  [chị]  จี  [chi:] 

  /ch/ ชะ [chá]  ชา [cha:]  ชิ  [chí]  ชี  [chi:] 

     ฉะ [chạ]  ฉา  [chả:]  ฉิ  [chị]  ฉี  [chỉ:]  

   /k/  กะ [cạ]  กา  [ca:]  กิ  [kị]   กี  [ki:]  

   /kh/ ขะ [khạ]  ขา  [khả:]  ขิ  [khị] ขี  [khỉ:] 

     คะ [khá]  คา  [kha:]  คิ   [khí] คี  [khi:] 

   /m/ มะ [má]  มา  [ma:]  มิ  [mí]  มี  [mi:]  

   /n/  นะ [ná]  นา  [na:]  นิ  [ní]   นี  [ni:]  

   /n/  งะ  [ngá]  งา   [nga:]  งิ  [ngí]  งี  [ngi:] 

   /r/  ระ [rá]  รา   [ra:]  ริ  [rí]   รี   [ri:]  

   /l/  ละ [lá]  ลา  [la:]  ลิ  [lí]   ลี  [li:]  

   /f/  ฟะ[phá]  ฟา [pha:]  ฟิ [phí]  ฟี  [phỉ:]  

     ฝะ[phạ]  ฝา  [phả:]   ฝิ  [phị]  ฝี   [phỉ:] 

   /s/  สะ[sạ]  สา [sả:]   สิ [sị]   สี  [sỉ:] 

    ซะ[sá]  ซา [sa:]   ซิ [sí]    ซี  [si:] 

   /h/ ฮะ[há]  ฮา [ha:]   ฮิ [hí]   ฮี  [hi:] 

   /w/ วะ[vá]  วา [va:]   วิ [ví]   วี  [vi:] 

   /y/ ยะ[nhá]  ยา [nha:]  ยิ [nhí]  ยี  [nhi:] 
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 /c/-/ch/  จะ [chạ] ชะ  [chá] 

     จะ [chạ] ฉะ  [chạ] 

     จา  [cha:] ชา  [cha:] 

     จา  [cha:] ฉา   [chả:] 

     จิ   [chị] ชิ    [chí] 

     จิ    [chị] ฉิ     [chị] 

     จี   [chi:] ชี    [chi:] 

     จี   [chi:] ฉี    [chỉ:] 

     

  /f/-/ph/ ฟะ [phá]  พะ  [pá] 

    ฟะ [phá]  ผะ  [pạ] 

    ฝะ  [phạ]  พะ  [pá] 

    ฝะ  [phạ]  ผะ  [pạ] 

    ฟา  [pha:]  พา [pa:] 

    ฟา  [pha:]  ผา  [pả:] 

    ฝา  [phả:]  พา [pa:] 

    ฝา  [phả:]  ผา  [pả:] 

     

  /nh/-/s/ ยะ [nhá] ซะ  [sá] 

    ยา [nha:] ซา  [sa:] 

    ยิ  [nhí] ซิ   [sí] 

    ยี  [nhi:] ซี    [si:] 
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 2.  ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นควบ Tập phát âm phụ âm ghép 

  /kr/ กระ [c rạ] กรา [c ra::] กร ิ [c rị] กร ี [c ri:] 

  /kl/ กละ [c lạ] กลา [c la:] กล ิ [c lị] กล ี [c li:] 

  /kw/ กวะ [c vạ] กวา [c va:] กวิ [c vị] กวี [c vi:] 

  /khr/ ขระ [kh rạ] ขรา [kh rả:] ขริ [kh rị] ขรี [kh rỉ:] 

   คระ [kh rá] ครา [kh ra:] คริ [kh rí] ครี [kh ri:] 

  /khl/ ขละ [kh lạ] ขลา [kh lả:] ขลิ [kh lị] ขลี [kh lỉ:] 

   คละ [kh lá] คลา [kh la:] คลิ [kh lí] คลี [kh li:] 

  /khw/ ขวะ [kh vạ] ขวา [kh vả:] ขว ิ [kh vị] ขว ี [kh vỉ:] 

   ควะ [kh vá] ควา [kh va:] คว ิ [kh ví] คว ี [kh vi:] 

  /tr/ ตระ [t rạ] ตรา [t ra:] ตริ [t rị] ตรี [t ri:] 

  /pr/ ประ [p rạ] ปรา [p ra:] ปริ [p rị]  ปรี [p ri:] 

  /phl/ ปละ [ph lạ] ปลา [ph la:] ปลิ [ph lị] ปลี [ph li:] 

  /phr/ พระ [p rá] พรา [p ra:] พร ิ [p rí] พร ี [p ri:] 

  /phl/ พละ [p lá] พลา [p la:] พลิ [p lí] พลี [p li:] 

   ผละ [p lạ] ผลา [p lả:] ผลิ [p lị] ผลี [p lỉ:] 

    

 3. ฝึกออกเสียงพยัญชนะและอักษรน า Tập phát âm phụ âm vá chữ đầu 

  3.1  /c/ จดจ า [chột-chăm]   จราจร   [chạ-ra:-chon:] 

   จริต [chạ-rịt]   จองหอง [chong:-hóng:] 

   จอมปลอม [chom:-p lom:] จะแจ้ง [chạ-cheng:] 

 
  3.2  /ch/ ฉายา  [chá:-nha:]  ฉอเลาะ [chó:-ló]  

   ฉลาด  [chạ-lạt:]   ฉลาม  [chạ-lảm:] 

   เฉลียง  [chạ-liếng:]  ฉลอง  [chạ-lóng:] 

   ฉิมพลี [chím-p li:]  เฉิดฉาย [chợt:-chái:] 

 

  3.3 /ch/ ชนก [chá-nốc]   ชนนี   [chon-ná-ni:] 

   ชมพู   [chôm-pu:]  ชะเง้อ  [chá -ngớ:]  

   ชะพลู [chá -p lu:]  ชะตา   [chá-ta:] 

   ชะน ี [chá-ni:]   ชะลอม [chá-lom:] 
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  3.4  /ph/  ผกา   [pạ -ca:]   ผลิต   [pạ-lịt] 

   ผักชี  [pặc-chi:]   ผ้าขาวม้า [pa:-kháo:-má:] 

   ผุยผง [pủy-pổng]  ผกผัน  [pộc-pẳn] 

   โผบิน [pổ:-bin]   ผลคูณ [pổn-khun:] 

 
  3.5  /ph/ พะนอ [pá-no:]   พะโล้  [pá-lố:] 

   พะวง  [pá-vông]  พากเพียร [pác:-piên:]  

   พาชี   [pa-chi]   พาณิชย์   [pa:-nít]   

   พักผ่อน [pắc-pòn:] 

 

 4. ฝึกออกเสียงค ายาก   Tập phát âm từ khó  

  ฉกชิง  [chộc-chinh]   ฉาบฉวย  [chạp-chuối]   

  ฉุกเฉิน  [chục-chớn:]    ฉ้อฉล     [cho:- chốn] 

  ฉาวโฉ่   [cháo:-chồ:]   เฉลียวฉลาด [chạ-liểu:-chạ-lạt:]  

  ชั่วช้า [chua:-chá:]   เชี่ยวชาญ [chiêu-chan:] 

    ชุ่มชื่น [chum-chưn:]   ชมเชย  [chôm-chưi:]  

  ชิงชัง [chinh-chăng]    ชื่นชอบ  [chưn:- chop:]  
  ชดใช้ [chốt-chái]     ชุ่มฉ่ า   [chum- chằm] 
  ผลุบโผล่ [p lụp-p lồ:]   ผลีผลาม [p lí:- p lám:] 

  ล้างผลาญ [láng:- p lán:]   ผลัดเปลี่ยน [p lặt-p liền:]  

  ผลักดัน [p lặc-đăn]   ผิดพลาด [pịt-p lat:] 

  พริ้มเพรา [p rím-p rau]   พร้อมเพรียง [p róm:-p riêng:] 

  นายพราน [nai:-p ran:]   หลุมพราง [lủm-p rang:]  

  พรุ่งนี้ [p rung-ní:]    พลิกแพลง [p líc-p leng:]  

  พลุกพล่าน[p lúc-p lan:]   เพลิดเพลิน [p lơt:-p lơn:] 

  พูดพล่อย [put:-p loi:]   พลั้งเผลอ [p lắng-p lở:] 

  พลับพลึง [p ắp-p lưng]   พลัดพราก [p lắt-p rac:]  
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ค าศัพท์  Từ vựng 

 

 จดจ า  [chột -chăm]   ghi nhớ    

 จราจร  [chạ-ra:-chon:]  giao thông 

 จะแจ้ง  [chạ-cheng:]   rõ ràng    

 จริต   [chạ-rịt]    bộ dạng 

 จองหอง  [chong:-hóng:]  kiêu căng 

 จอมปลอม [chom:-p lom:]  không thật long, thích làm đồ giả  

 ฉลาด  [chạ-lạt]    thông minh  
 ฉายา  [chá:-nha:]    biệt danh     

 ฉลาม  [chạ-lảm:]    cá mập 

 ฉอเลาะ  [chó:-ló]   cầu khẩn    

 เฉลียง  [chạ-liếng:]   ban công 

 ฉลอง  [chạ-lóng:]   ăn mừng    

 ฉิมพลี  [chím-p li:]   một loại cây 

 เฉิดฉาย  [chợt:-chái:]   đẹp đẽ, tươi tắn   

 ฉกชิง  [chộc-chinh]   ăn cướp    

 ฉาบฉวย  [chạp-chuối]   ăn xổi ở thì 

 ฉุกเฉิน  [chục-chớn:]   cấp bách   

 ฉ้อฉล  [cho:- chốn]   ăn gian 

 ฉาวโฉ่  [cháo:-chồ:]   giật gân    

 เฉลียวฉลาด [chạ-liểu:-chạ-lạt:] thông minh 

 ชนก   [chá-nốc]   bố     

 ชนนี  [chon-ná-ni:]   mẹ 

 ชมพู   [chôm-pu:]   (màu) hồng   

 ชะเง้อ  [chá -ngớ:]   giơ cổ lên nhìn 

 ชะพล ู  [chá -p lu:]   một loại rau   

 ชะตา  [chá –ta:]   số phần 

 ชะน ี  [chá –ni:]   con vượn   

 ชะลอม  [chá-lom:]   thúng mủng 

 ชั่วช้า  [chua:-chá:]   xấu xa    
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 เชี่ยวชาญ  [chiêu-chan:]   chuyên gia 

 ชุ่มชื่น  [chum-chưn:]   tốt tươi    

 ชมเชย  [chôm-chưi:]   khen ngợi 

 ชิงชัง  [chinh-chăng]    ghét 

 ชื่นชอบ  [chưn:- chop:]   thích thú    

 ชดใช้  [chốt-chái]     trả nợ 

 ชุ่มฉ่ า  [chum- chằm]   tươi tốt    

 ผลคูณ  [pổn-khun:]   tích 

 ผกา   [pạ -ca:]     (cây) hoa    

 ผักชี  [pặc-chi:]   rau mùi 

 ผุยผง  [pủy-pổng]   bụi     

 ผกผัน  [pộc-pẳn]   ngược nhau 

 โผบิน  [pổ:-bin]   bay     

 ผลิต  [pạ-lịt]     sản xuất 

 ผ้าขาวม้า  [pa:-kháo:-má:]  khăn vằn 

 ผลุบโผล่   [p lụp-p lồ:]   nhấp nhô; thậm thụt  

 ผลีผลาม  [p lí:- p lám:]   hấp tấp 

 ผลัดเปลี่ยน [p lặt-p liền:]   thay     

 ผลักดัน  [p lặc-đăn]   thúc đẩy 

 ผิดพลาด  [pịt-p lat:]    sai lầm 

 ล้างผลาญ  [láng:- p lán:]   ăn rỗi    

 พรุ่งนี้  [p rung-ní:]   ngày mai 

 พะวง  [pá-vông]   lo lắng    

 พะนอ  [pá-no:]    chăm lo 

 พากเพียร  [pác:-piên:]   kiên nhẫn    

 พาชี  [pa-chi]    con ngựa 

 พักผ่อน  [pắc-pòn:]   nghỉ ngơi    

 พะโล้  [pá-lố:]    một loại món ăn Thaí 

 พาณิชย์   [pa:-nít]    thương mại   

 พลั้งเผลอ  [p lắng-p lở:]   sơ suất    

 เพลิดเพลิน [p lơt:-p lơn:]   mảng vui, rất thú vị 
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 นายพราน  [nai:-p ran:]   thợ săn    

 พลัดพราก  [p lắt-p rac:]    chia ly    

 หลุมพราง  [lủm-p rang:]   cạm bẫy, mưu mẹo 

 พลับพลึง  [p ắp-p lưng]   cây lá láng    

 พร้อมเพรียง [p róm:-p riêng:]  đầy đủ, đông đủ 

 พริ้มเพรา  [p rím-p rau]   đẹp đẽ,tươi cười   

 พลิกแพลง  [p líc-p leng:]   sửa đổi 

 พูดพล่อย  [put:-p loi:]   nói không suy nghĩ 

 พลุกพล่าน [p lúc-p lan:]   tấp nập, nhộn nhạo  
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แบบทดสอบพยญัชนะต้น 
 

ช่ือ (Tên)                          คะแนน (Điểm) 
 

 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อพยางค์หรือค าเสียงที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 

 

 1. ก. ชัน    ข. จัน    ค. ฉัน 

 2. ก. พลัด    ข. ผลัด      ค.ปลัด 
 3. ก. พี     ข. ฝ ี    ค. ผ ี
 4. ก. คว่ า    ข. ค่ า    ค. ฟ่่า 
 5. ก. ชุกเฉิน    ข. จุกเฉิน   ค. ฉุกเฉิน 

 6. ก. หวิดพลาด   ข. ปิดพลาด   ค. ผิดพลาด 
 7. ก. นายพราน   ข. นายผลาญ   ค. นายพาล 
 8. ก. ชั่วฉ่า    ข. ชั่วช้า    ค. ฉั่วช้า 
 9. ก.พริกแพลง   ข. พลิกแพลง   ค. พลิกแผลง 
 10. ก. จะแข้ง    ข. จะแจ้ง   ค. ชะแจ้ง 
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เฉลยแบบทดสอบพยญัชนะต้น 

 
 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 

 

 1. ค. ฉัน 

 2. ข. ผลัด    

 3. ค. ผ ี
 4. ก. คว่ า  

 5. ค. ฉุกเฉิน 

 6. ค. ผิดพลาด 
 7. ก. นายพราน 

 8. ข. ชั่วช้า 
 9. ข. พลิกแพลง 
 10. ก. จะแจ้ง 
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แบบฝึกชุดท่ี 2  
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สระ Nguyên âm 

สระภาษาไทยมี 21 เสียง  Tiếng Thái có 21 nguyên âm 

 

 

  

ตวัอย่าง  การออกเสียง ค าพยางค์เดียว (อักษรกลาง สระเสียงสั้น/ยาว) 
  

Ví dụ  Cách phát âm từ một âm tiết (phụ âm trong nhóm phụ   

  âm trung+ nguyêm âm ngắn /dài) 
 

 สระเสียงส้ัน nguyêm âm ngắn 

 กะ [cạ] ก า [căm]  เกา  [cau]  เกาะ [cọ]  

 จะ [chạ]  จุ [chụ]  เจาะ [chọ]  ดุ  [đụ]  

 ใด [đay]  เดา [đau]  ด า [đăm]  ตะ [tạ]  

 เตะ [tệ] แตะ [tẹ]   เตา [tau]  เบา [bau] 

รูปสระเสียงสั้น 

Nguyêm 

âm ngắn 

เสียงอ่าน 
Âm 

Symbol 

รูปสระเสียงยาว 
Nguyên 

âm dài 

เสียงอ่าน 
Âm 

Symbol 

1.   - ะ       อะ     [ạ] a 2.    -า            อา      [a:] a: 

3.      - ิ  อิ      [ị]                                                    i 4.     - ี          อี       [i:/y:] i: 

5.    -  ึ           อึ      [ự]   ɯ 6.     -  ื       อือ     [ư:] ɯ: 

7.     - ุ         อุ      [ụ] u 8.     - ู            อู       [u:] u: 

9.     เ - ะ  เอะ    [ệ] e 10.   เ -          เอ      [ê:] e: 

11.  แ - ะ       แอะ   [ẹ] ε 12.   แ -           แอ     [e:] ε: 

13.  โ - ะ       โอะ   [ộ] o 14.   โ -  โอ      [ô:] o: 

15.   เ - าะ   เอาะ   [ọ] ɔ 16.   อ -         ออ      [o:] ɔː 

17.   เ -อะ        เออะ    [ợ] ɤ 18.    เ  อ   เออ     [ơ:] ɤː 

   19.   เ  ี ย       เอีย     [ia:] ia: 

   20.   เ  ื อ      เอือ     [ưa:] ɯa: 

   21.   -  ัว     อัว     [ua:] ua: 
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 เบะ [bệ]  แบะ [bẹ]   เบาะ [bọ]  ใบ [bay] 

 ไป [pay] แปะ [pẹ] 

 

 สระเสียงยาว  nguyên âm dài 
 กา [ca:] กอ [co:]  กี [ki:]  จา [cha:  
 จู [chu:] จอ [cho:]   ดี [đi:]  ดู [đu:]  

 ดา [đa:] ตา [ta:]   ตอ [to:]  ตัว [tua:]  

 บัว [bua:] บี [bi:]  บา [ba:]  บอ [bo:] 
 ปู [pu:] เปีย [pia:]  ปา [pa:]  ปี [pi:] 
  

 ฝึกออกเสียงสระเสียงส้ันและสระเสียงยาว ค าหลายพยางค์  

 Tập phát âm nguyêm âm ngắn và nguyêm âm dài từ nhiều âm tiết 

 

 ส้ัน-ส้ัน   

 กะทิ  [cạ-thí]     ทะเลาะ   [thá-ló]   

 ปะทะ  [pạ- thá]    จ าเพาะ   [chăm- pó]  
 อะไร  [ạ-ray]     ตะไคร่   [tạ-khay]  

 ก าไล  [căm-lay]   รถถัง   [rốt-thẳng] 

 

 ส้ัน-ยาว   

 ตะปู   [tạ-pu:]     ทะเล   [thá-lê:]  

 ตะเกียบ  [tạ -kiệp:]   ยะลา   [nhá-la:]  

 สิบโท   [sịp-thô:]   กินนอน [kin-non:] 

 พันตรี   [păn-t ri:]   แตะต้อง  [tẹ -tong:] 

 

 ยาว-ยาว  

 ภาษา  [pa:-sả:]    แบบแผน [bẹp:-pẻn:]  
 แนวหน้า  [neo:-na:]   ท่าเรือ   [tha:-rưa:] 

 นายร้อย [nai:-rói:]   แถวตอน [thẻo:-ton:]  

 ปืนยาว   [pưn:-nhao:]   เบี้ยเลี้ยง  [bia:-liếng:] 
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 ยาว-ส้ัน   

 แถวตรง [thẻo:-t rông]   นายสิบ  [nai:-sịp]  

 ปืนเล็ก  [pưn:-lếc]   ซื่อสัตย์  [xư:-sặt]  

 นายพัน  [nai:-păn]   ยืนชิด  [nhưn:-chít]  

 ขวาหัน  [kh vá:-hắn]   ซ้ายหัน  [xái:- hắn]  

 

 ส้ัน-ยาว-ส้ัน  

 กระดานด า [c rạ-đan:-đăm]  ทหารบก  [thá-hản:-bộc] 

 นักเรียนฝึก [nắc- riên:-phực]  สนามบิน  [sạ-nảm:-bin]  

 มุมานะ  [mú-ma:-ná]   สุภาษิต   [sụ -pa:-sịt]  

 หนังสือพิมพ์ [nẳng-sử:-pim]  ปะการัง  [pạ-ca:-răng]  

  
 ยาว-ส้ัน-ส้ัน  

 กองทัพบก  [cong:-thắp-bộc]  เสื้อกันฝน  [sưa:-căn-phổn]  

 ตามล าดับ  [tam:-lăm-đặp]  เรือด าน้ า  [rưa:-đăm-nám] 

 ชาวประมง   [chao:-p rạ-mông]  ห้องประชุม [hong:-p rạ-chum] 

 ปืนรถถัง [pưn:-rốt-thẳng]  งานสังสรรค์ [ngan:-sẳng-sẳn] 

 

 ส้ัน-ส้ัน-ยาว  

 ทุ่นระเบิด [thun-rá-bợt:]   ผิดกฎหมาย [pịt-cột-mải:] 

 ท าสงคราม  [thăm-sổng-kh ram:] ดุริยางค์   [đụ-rí-nhang:]  

 พลทหาร  [pôn-thá-hản:]   เผด็จการ   [pạ-đệt-can:] 

 ประจัญบาน  [p rạ-chăn-ban:]  ประจ าการ  [p rạ-chăm-can:]  
       
 ยาว-ส้ัน-ยาว  

 โฆษณา  [khô:-sạ-na:]   ท้องทะเล  [thóng:-thá-lê:]  

 ห้องท างาน [hong:-thăm-ngan:] ทูตทหาร  [thut:-thá -hản:]  

 จ่าสิบเอก [chà: -sịp- ệc:]  ผู้จัดการ   [pu:-chặt -can:] 

 เสื้อกันหนาว [sưa: -căn-nảo:]  ผ้าเช็ดหน้า [pa:-chết -na:] 
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 ส้ัน-ยาว-ยาว  

 ทหารเรือ  [thá-hản:-rưa:]  เจ้าหน้าที่   [chau-na:-thi:] 

 ทดลองงาน  [thốt-long:-ngan:]  นักออกแบบ  [nắc-ọc:-bẹp:] 

 พยายาม  [pá-nha:-nham:]  พลเรือเอก  [pôn-rưa:-ệc:] 

 ทะเบียนบ้าน  [thá-biên:-ban:]  ระเบียบการ  [rá-biệp:-can:] 

  
 ยาว-ยาว-ส้ัน  

 ภาษาไทย [pa:-sả:-thay]   ผ้าปูโต๊ะ   [pa:-pu:-tố] 

 ดวงอาทิตย์ [đuông:-a:-thít]  หัวหน้าชั้น [hủa:-na:-chắn] 

 แม่โพสพ  [me:-pô:-sộp]   แปรงสีฟัน  [p reng:-sỉ:-phăn]  
 งานเลี้ยงส่ง  [ngan:-liếng:-sồng] เคร่ืองดูดฝุ่น  [khương:-đụt:-phùn] 

 

 

แบบฝึกอ่านเสริม  tập đọc thêm 

  

  ปู่ กะ ย่า   Pù:-cạ-nha: 

ปู่ กะ ย่า มี นา มี ไร่   [pù:-cạ-nha:-mi:-na:-mi:-ray] 

ปู่ ย่า ใช้ น้ า ท า ไร่ ท า นา  [pù:-nha:-cháy-nám-thăm-ray-thăm-na:] 

น้ า ฟ้า ใส ฉ่ า น า มา สู่    [nám-phá:-sáy-chằm-năm-ma:-sù]  

ล า คู รู้ ค่า ย่า ปู่ รู้ เค้า   [lăm-khu:-rú:-kha:-nha:-pù:- rú:-kháu] 
ใน ป่า เขา มี เงา ไม้   [nay-pà:-khảu-mi:-ngau-mái] 

ไม้ ที่ ได้ น้ า ฟ้า     [mái-thi:-đai-nám-phá:] 

ไม้ ไผ่ ไม้ ผา     [mái-pày-mái-pá:] 

ย่า เอา มา ท า อู่ ปู่ เอา มา ท า เสา   [nha:-au-ma:-thăm-ù:-pù:-au-ma:-thăm-sáu] 

และ ท า เล้า ไก ่    [lé-thăm-láu-cày] 
ไม่ ใช่ แค่ จะ เอา ไข่   [may-chay-khe:-chạ-au-khày] 

แต่ ปู่ ย่า มี น้ า ใจ     [tè:-pù:-nha:-mi:-nám-chay] 

ให้ แม่ ไก่ ใช้ อู่    [hay-me:-cày-cháy-ù:]  

ปู ใบ ไผ่ ใบ คา    [pu:-bay-pày-bay-kha:] 

ให้ ไก่ แจ้ ไก่ อู และ ไก่ ป่า  [hay- cày-che:- cày-u:-lé -cày-pà:] 

ท่า ที ไก่ ดี ใจ    [tha:-thi:-cày-đi:-chay] 
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ต่อ มา ไก่ มี ไข่     [tò:-ma:-cày-mi:-khày] 

ไข่ ไก่ เก๋ ไก๋       [khày-cày-kể-cảy] 

ไข่ ขอ มี ขา ได้ ขา     [khày-khỏ:-mi:-khả:-đai- khả:] 

ไข่ ขอ มี ตา ได้ ตา    [khày-khỏ:-mi:-ta:-đai- ta:]  

ปู่ ย่า มิ รี รอ      [pù:-nha:-mí-ri:-ro:] 

ต่อ เล้า ไก่ ให้ โต     [tò:-láu-cày-hay-tô:] 

โอ้ น้ า ใจ ปู่ ย่า     [ô:-nám-chay-pù:-nha:]  
คือ ฟ้า ฉ่ า น้ า ใส     [khư:-phá:-chằm-nám-sảy] 

คือ ไร่ นา ป่า เขา และ เงา ไม้    [khư:-ray-na:-pà:-khảu-lé-ngau-mái] 

จ า ไว้ นะ ไก่ แจ้ ไก่ อู และ ไก่ ป่า   [chăm-váy-ná-cày-che:-cày-u:-lé -cày-pà:] 

 

ค าศัพท์  Từ vựng 

 

 กะทิ  [cạ-thí]   nước cốt dừa    

 ทะเลาะ  [thá-ló]   cãi nhau 

 ปะทะ  [pạ- thá]  va chạm   

 จ าเพาะ  [chăm- pó] giới hạn  

 อะไร  [ạ-ray]   là gì    

 ตะไคร่  [tạ-khay]  rêu , rang 

 ก าไล  [căm-lay] vòng tay 

 รถถัง   [rốt-thẳng] xe tăng 

 ตะปู  [tạ-pu:]   đinh  

 ทะเล   [thá-lê:]  biển  

 ตะเกียบ  [tạ -kiệp:] đũa 

 ยะลา   [nhá-la:]  (một tỉnh ở miền nam của Thái Lan) 
 สิบโท  [sịp-thô:] hạ sĩ nhất  

 กินนอน  [kin-non:] ăn ngủ 

 พันตรี  [păn-t ri:] thiếu tá 

 แตะต้อง [tẹ -tong:] sờ mó 

 ภาษา  [pa:-sả:]  tiếng , ngôn ngữ   

 แบบแผน [bẹp:-pẻn:] hình thức 



 48 

 แนวหน้า [neo:-na:]  tiền tuyến 

 ท่าเรือ   [tha:-rưa:]  bến tàu 

 นายร้อย [nai:-rói:]  cấp  úy 

 แถวตอน [thẻo:-ton:]  hàng dọc 

 ปืนยาว  [pưn:-nhao:]  súng trường dài 

 เบี้ยเลี้ยง [bia-liếng:]   phụ cấp 

 แถวตรง [thẻo:-t rông]  hàng thẳng, hang trục tiếp 

 นายสิบ  [nai:-sịp]  cấp binh sĩ 

 ปืนเล็ก  [pưn:-lếc]   súng trường 

 ซื่อสัตย์  [xư:-sặt]   trung thực 

 นายพัน  [nai:-păn]  cấp tá 

 ยืนชิด  [nhưn:-chít]  đứng cạnh 

 ขวาหัน  [kh vá:-hắn]  quay phía phải 

 ซ้ายหัน  [xái:- hắn]   quay phía trái 

 กระดานด า [c rạ-đan:-đăm] bảng đen 

 ทหารบก [thá-hản:-bộc]  lục quân 

 นักเรียนฝึก [nắc- riên:-phực] học viên luyện tập 

 สนามบิน [sạ-nảm:-bin]  sân bay 

 มุมานะ  [mú-ma:-ná]  gắng sức 

 สุภาษิต  [sụ -pa:-sịt]  tục ngữ,cách ngôn 

 หนังสือพิมพ์ [nẳng-sử:-pim] tờ báo 

 ปะการัง [pạ-ca:-răng]  san hô 

 กองทัพบก [cong:-thắp- bộc] lục quân 

 เสื้อกันฝน [sưa:-căn-phổn] áo mưa 

 ตามล าดับ [tam:-lăm-đặp] theo trật tự 

 เรือด าน้ า [rưa:-đăm-nám] tàu ngầm 

 ชาวประมง [chao:-p rạ-mông] ngư dân 

 ห้องประชุม [hong:-p rạ-chum] phòng họp hội nghị 

 ปืนรถถัง  [pưn:-rốt-thẳng] súng xe tăng 

 งานสังสรรค์ [ngan:-sẳng-sẳn] lễ giao thiệp 

 ทุ่นระเบิด [thun-rá-bợt:]  mìn 
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 ผิดกฎหมาย [pịt-cột-mải:]   trái luật 

 ท าสงคราม [thăm-sổng-kh ram:]  chiến tranh gây , tạo ra 

 ดุริยางค์  [đụ-rí-nhang:]   quân nhạc , nhạc 

 พลทหาร [pôn-thá-hản:]   binh sĩ 

 เผด็จการ [pạ-đệt-can:]   độc tài 

 ประจัญบาน [p rạ-chăn-ban:]  giáp chiến 

 ประจ าการ [p rạ-chăm-can:]  trực chiến , đang trực 

 โฆษณา  [khô:-sạ-na:]   quảng cáo 

 ท้องทะเล [thóng:-thá-lê:]  biển khơi 

 ห้องท างาน [hong:-thăm-ngan:] phòng làm việc 

 ทูตทหาร [thut:-thá -hản:]  tùy viên quân sự 

 จ่าสิบเอก [chà: -sịp- ệc:]  thượng sĩ 

 ผู้จัดการ [pu:-chặt -can:]  quản đốc 

 เสื้อกันหนาว [sưa:-căn-nảo:]  áo rét 

 ผ้าเช็ดหน้า [pa:-chết -na:]   khăn lau m ặt 

 ทหารเรือ [thá-hản:-rưa:]  hải quân 

 เจ้าหน้าที่ [chau-na:-thi:]   nhân viên (nhà nước) 

 ทดลองงาน [thốt-long:-ngan:]  thử việc 

 นักออกแบบ [nắc-ọc:-bẹp:]   nhà thiết kế 

 พยายาม [pá-nha:-nham:]   cố gắng 

 พลเรือเอก [pôn-rưa:-ệc:]   đại tướng hải quân 

 ทะเบียนบ้าน [thá-biên:-ban:]  hộ khẩu 

 ระเบียบการ [rá-biệp:-can:]   quy chế 

 ภาษาไทย [pa:-sả:-thay]   tiếng thái 

 ผ้าปูโต๊ะ  [pa:-pu:-tố]   khăn trải bàn 

 ดวงอาทิตย์ [đuông:-a:-thít]  mặt trời 

 หัวหน้าชั้น  [hủa:-na:-chắn]  lớp trưởng 

 แม่โพสพ [me:-pô:-sộp]   nữ thần lúa, thần nông 

 แปรงสีฟัน [p reng:-sỉ:-phăn]  bàn chải đánh răng 

 งานเลี้ยงส่ง [ngan:-liếng:-sồng]  tiệc chia tay 

 เคร่ืองดูดฝุ่น  [khương:-đụt:-phùn]    máy hút bụi 
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 ปู่    [pù:]     ông nội    

 กะ    [cạ]      và 

 และ  [lé]     và 

 ย่า   [nha:]     bà nội   

 ม ี   [mi:]     có 

 นา   [na:]     ruộng    

 ไร ่  [ray]     rãy , rẫy 

 ใช้   [cháy]    dùng    

 น้ า   [nám]     nước 

 ท า   [thăm]    làm    

 ฟ้าใส   [phá:-sáy]  trời trong xanh 

 ฉ่ า   [chằm]    tốt tươi    

 น ามาสู่  [năm-ma:-sù]  mang đến 

 ล าคู   [lăm-khu:]  mương    

 รู้ค่า   [rú:-kha:]  biết giá trị  

 รู้เค้า   [rú:-kháu]  biết bản thân  

 ป่า   [pà:]     rừng    

 เขา   [khảu]    núi  

 เงาไม้  [ngau-mái]  bóng cây 

 ฟ้า   [phá:]      trời 

 ได้   [đai]     được 

 ไม้ไผ่   [mái-pày]  cây tre  

 เอามา   [au-ma:]   mang đến   

 อู่    [ù:]     ổ 

 เสา   [sáu]     cột    

 เล้าไก่   [láu-cày]  chuồng gà 

 ไข่   [khày]    trứng    

 มีน้ าใจ  [mi:-nám-chay] tấm lòng , lòng tốt 

 แม่ไก่   [me:-cày]  gà mái   

 ปู    [pu:]     trải 

 ใบไผ่   [bay-pày]  lá tre    
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 ใบคา   [bay-kha:]  lá cói , lá sậy 

 ไก่แจ ้  [cày-che:]  gà ri    

 ไก่อู   [cày-u:]   một loại gà nuôi 

 ไก่ป่า   [cày-pà:]  gà rừng   

 ดีใจ   [đi:-chay]  vui  

 ขา    [khả:]     chân 

 ตา   [ta:]     mắt    

 ต่อ   [tò:]     xây dựng 

 โต   [tô:]     to   

 มิรีรอ   [mí-ri:-ro:]  không chờ lâu, không chờ đợi  

 จ าไว้นะ  [chăm-váy-ná] phải nhớ, nhớ nhé 
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แบบทดสอบสระ 
 

ช่ือ (Tên)                   คะแนน (Điểm) 
 

 

 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงสระที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm nguyên âm đúng 

 

 

ข้อ ก ข ค 
1. -า  ,  เ-าะ –า  ,  -อ –ะ ,  เ-าะ 
2. แ- , -อ แ-ะ , -อ เ-ะ , โ- 
3. –า ,  เ    ื อ อ า เ    ื อ อ า , เ    ี ย 
4. –  ื ,  แ- - ี  ,  เ- –  ื  ,  เ-ะ 
5. –า,  –า, -อ –ะ,  –า, โ-ะ -ะ, -า, -อ 
6. -า , -า , -อ -า , -ะ, -อ -า , -ะ , -ะ 
7. -า ,  อึ , -า -ะ , อึ , -า -ะ , อึ , -ะ 
8. อู , -ะ , -า อุ , -ะ , -า อู , -า , -า 
9. -ะ , เ-, -า -ะ , - ี , -า -ะ , เ    ี ย , -า 

10. -ะ , - ี ,อิ -า , - ี ,อ ิ -า , - ี , - ี 
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เฉลยแบบทดสอบสระ 
 
 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 

 

 1. ทะเลาะ 
 2. แตะตอ้ง 
 3. ท่าเรือ 
 4. ปืนเล็ก 
 5. ทหารบก 
 6. สารวตัร 
 7. นกัศึกษา 
 8. ทูตทหาร 
 9. ระเบียบการ 
 10. ผา้ข้ีร้ิว 
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แบบฝึกชุดที ่ 3 
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+   ้  

วรรณยุกต์ 
 thanh điệu 

 

 ภาษาไทยมีวรรณยุกต์ 4 รูป 5 เสียง Tiếng Thái có 4 dấu thanh điệu 5 âm 

บางรูปมีเสียงใกล้เคียงเสียงวรรณยุกต์ภาษาเวียดนามแต่ไม่เหมือนกัน เช่น วรรณยุกต์เอกมีเสียงใกล้เคียง
วรรณยุกต์ huyền วรรณยุกต์โทไม่มีเสียงใกล้เคียงในวรรณยุกต์เวียดนาม   วรรณยุกต์ตรีเสียง
ใกล้เคียงวรรณยุกต์ sắc  และ วรรณยุกต์จัตวาเสียงใกล้เคียงวรรณยุกค์ hỏi 
 

เสียง (âm) 
 

สามัญ 

 
เอก 
 

โท 

 

ตรี 
 

จัตวา 
 

รูป (dấu 

thanh 

điệu) 
 

ไม่มี 
không 

có 

  
 ๗  

เสียง
วรรณยุกต์
เวียดนาม
(âm 

thanh 

điệu 

tiếng 

Việt ) 

 

 

ngang 

 

gần  

dấu 

huyền 

nhưng 
không 

giống 
nhau 

 

 

không có 

âm thanh 

điệu 

trong 

tiếng 

Việt 

gần dấu 

sắc 

nhưng 

không  

giống 

nhau 

 

 

gần dấu 

hỏi 

nhưng 

không 

giốing 
nhau 

 

 

สัญลักษณ์
Symbol 

 

    -     
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อกัษร 

เสียง 

การผนัเสียงวรรณยุกต์ 

cách tập đánh vần thanh điệu 

 

 อกัษรกลาง มี 9 รูปได้แก่  ก  จ  ด  ต  ฎ  ฏ  บ  ป   และ  อ 
 

  

สามัญ 

 

 

เอก 
 

 

โท 

 

 

ตรี 
 

จัตวา 

ก      co: กา       ca: ก่า    cà: ก้า        ca: ก๊า     cá: ก๋า     cá: 

จ    cho: จอ   cho: จ่อ   chò: จ้อ     cho: จ๊อ   chó: จ๋อ  chó: 

ด       đo: เดอ     đơ: เด่อ   đờ: เด้อ   đơ: เด๊อ   đớ: เด๋อ   đở: 

ต        to: ตือ    tư: ตื่อ    từ: ตื้อ    tư: ตื๊อ    tứ: ตื๋อ   tứ: 

บ     bo: เบีย   bia: เบี่ย   bìa: เบี้ย   bia: เบี๊ย     bía: เบี๋ย  bỉa:  

ป     po: ปี         pi: ปี่        pì: ปี้     pi: ปี๊     pí: ปี๋     pỉ: 

อ        o: โอ     ô: โอ่     ồ: โอ้    ô: โอ๊    ố: โอ๋    ổ: 
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อกัษร 

เสียง 

 อกัษรสูงมี 11รูปได้แก่   ข    ฃ    ฉ    ถ    ฐ    ผ    ฝ    ศ    ษ    ส    และ  ห  

 

 
 

สามัญ 

 

 

เอก 
 

 

โท 

 

 

ตรี 
 

จัตวา 

ข    khó: - ข่า  khà: ข้า     kha: - ขา  khá: 

ฉ   chó: - ฉ่อ  chò: ฉ้อ   cho: - ฉอ    chó: 

ถ   thó: - ถื่อ  thừ: ถื้อ     thư: - ถือ      thứ: 

ผ    pó: 
- 

เผื่อ pừa: เผื้อ   pưa: - เผือ    pửa: 

ฝ   phó: - ฝ่ี   phì: ฝ้ี       phi: - ฝี       phỉ: 

ส    só: - เสี่ย  sìa: เสี้ย     sia: - เสีย   sỉa: 

ห    hó: - โห่  hồ: โห้    hô: - โห   hổ: 
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อกัษร 

เสียง 

อกัษรต ่ามี 24 รูป ได้แก่    ค    ต    ฆ    ง    ช    ซ    ฌ    ญ    ฑ    ฒ    ณ    น     
ท    ธ    พ    ฟ    ภ    ม    ย    ร    ล    ว    ฬ  และ  ฮ 

 

  

สามัญ 

 

 

เอก 
 

 

โท 

 

 

ตรี 
 

จัตวา 

ค      kho: คา   kha:         - ค่า    kha: ค้า  khá: - 

ช      cho: ชอ    cho: - ช่อ  cho: ช้อ  chó: - 

ท    tho: ทือ   thư: - ทื่อ   thư: ทื้อ    thứ: - 

น    no: โน   nô: - โน่   nô: โน้   nố: - 

พ    po: เพือ pưa: - เพื่อ pưa: เพื้อ  pứa: - 

ม    mo: มี        mi: - มี่        mi: มี้    mí: - 

ร       ro: เรีย     ria: - เร่ีย     ria: เร้ีย    ría: - 
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 ฝึกออกเสียงวรรณยุกต์  Tập phát âm thanh điệu 

 เสียงสามัญ กา [ca:]  จี [chi:]  โต  [tô:]  

    คา [kha:]  แพ [pe:]  มือ [mư:]  

 

 เสียงเอก ก่อ  [cò:]  จู่ [chù:] โด่ [đồ:]  

    ข่า  [khà:]  เผือ่  [pừa:[ เส่ีย  [sìa:]  

 

 เสียงโท  กู้ [cu:]  จี ้ [chi:]  โต้ [tô:] 

    ค่า [kha:]  เพือ่  [pưa]: เบีย้ [bia:] 
  
 เสียงตรี  ก๊อ  [có:]   เจ๊า [cháu:] โป๊  [pố:] 

    ค้า [khá:]  เพลีย้ [ p lía:] ร้ือ  [rứ:] 

   
 เสียงจัตวา โก๋  [c ổ:]  จ๋า [chả:] เด๋อ [đở:] 

    ขา [khả:]  ผ ี [pỉ:]  ฝา [phả:]  

 ฝึกออกเสียงวรรณยุกต์โท cách dùng và đọc thanh “thô” 

  เพือ่นบ้าน  [pươn:-ban:]   ด้านหน้า  [đan:-na:] 

  ขีเ้ถ้า  [khi:-thau]   เข้าข้าง   [khau-khang:]  

  ค่าจ้าง  [kha:-chang:]   ช่างพูด   [chang:-put:] 

  เล่าเร่ือง  [lau-rương:]   เบือ้งต้น   [bương:-tôn]  

  จุ้นจ้าน  [chun-chan:]   จ า้ม ่า   [chăm-măm]  
  ร ่าไห้  [răm-hay]    ค ่ามืด   [khăm-mưt:] 

  ราบร่ืน  [rap:-rưn:]   คลืน่ไส้   [khưn:-say] 

  ยุ่งยาก  [nhung-nhac:]   มากเร่ือง   [mac:-rương:]  

  บ้านเช่า  [ban:-chau]   ก้าวหน้า   [cao:-na:]   

  ผ้าฝ้าย  [pa:-phai:]   ไล่ล่า   [lay-la:]   

  หน้ามืด  [na:-mưt:]   เส้ือยดื   [sưa:-nhưt:]   

  รีดผ้า  [rit:-pa:]    หน้าที่   [na:-thi:]   

  ทีน่ี่  [thi:-ni:]    จู้จี ้   [chu:-chi:] 
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 แบบฝึกอ่านเสริมทักษะ Tập đọc thêm 

 
 แม่ไก่ อยู่ในตะกร้า  [me:-cày-nhù: -nay-tạ -c ra:]  

 ไข่ไข่มา ส่ีห้าใบ  [khày- khày-ma:-sì:-ha:-bay] 

 อแีม่กา กม็าไล่   [I:-me:-ca:-co-ma:-lay]  

 อแีม่ไก่ไล่ตีกา   [I:-me:-cày-lay-ti:-ca:] 

 หมาใหญ่ กไ็ล่เห่า  [mả:-nhày-co-lay-hàu]   

 หมูในเล้า แลดูหมา  [mủ:-nay-láu-le:-đu:-mả:] 

 ปูแสม แลปูนา   [pu:-sạ-mẻ:-le:-pu:-na:]   

 กะปูม้า ปูทะเล   [cạ-pu:-mã:-pu:-thá-lê:] 

 เต่านา แลเต่าด า  [tàu-na:-le:- tàu-đăm]  

 อยู่ในน า้ กะจระเข้   [nhù:-nay-nắm-cạ-cho:-rá-khê:] 

 ปลาทู อยู่ทะเล   [ p la:-thu:-nhù:-thá-lê:]   

 ปลาขีเ้หร่ ไม่สู้ดี   [p la:-khi:-rề:-may-su:-đi:] 

 

   ค าศัพท์ Từ vựng 

  เพื่อนบ้าน  [pươn:-ban:]  người hàng xóm  
  ด้านหน้า   [đan:-na:]  mặt trước 
  ขี้เถ้า  [khi:-thau]  tro    
  เข้าข้าง  [khau-khang:]  chung 
  ค่าจ้าง  [kha:-chang:]  tiền công   
  ช่างพูด  [chang:-put:]  nói hay , nói giỏi 
  เล่าเร่ือง  [lau-rương:]  kể chuyện    
  เบื้องต้น [bương:-tôn]  cơ sở 
  จุ้นจ้าน  [chun-chan:]  lẫn lộn    
  จ้ าม่ า  [chăm-măm]  chúm chím 
  ร่ าไห้  [răm-hay]  khóc lóc  
  ค่ ามืด  [khăm-mưt:]  tối 
  ราบรื่น  [rap:-rưn:]  tiện lợi     
  คลื่นไส้  [khưn:-say]  buồn nôn 
  ยุ่งยาก  [nhung-nhac:]  rắc rối , khó khăn  
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  มากเร่ือง [mac:-rương:]  nhiều vấn đề 
  บ้านเช่า  [ban:-chau]  nhà thuê    
  ก้าวหน้า [cao:-na:]  tiên tiến 
  ผ้าฝ้าย  [pa:-phai:]  vải bông   
  ไล่ล่า  [lay-la:]   đuổi theo 
  หน้ามืด  [na:-mưt:]  ngu dốt    
  เสื้อยืด  [sưa:-nhưt:]  áo lót , áo phông 
  รีดผ้า  [rit:-pa:]   là (ủi) quần áo 
  หน้าที่  [na:-thi:]   công tác 
  ที่นี ่  [thi:-ni:]   ở đây  
  จู้จ้ี   [chu:-chi:]  lặt vặt,tầm thường 
  แม่ไก่  [me:-cày]  gà mẹ  
  อยู่   [nhù:]    ở 
  ตะกร้า  [tạ -c ra:]  ổ gà      
  ไข่ไข่มา [khày- khày-ma:]  đẻ trứng ra 
  สี่ห้าใบ  [sì:-ha:-bay]  bốn hoặc năm quả  
  อีแม่กา  [I:-me:-ca:]  con quạ mẹ 
  มาไล่  [ma:-lay]  đi  đuổi  
  อีแม่ไก่  [I:-me:-cày]   con gà mẹ  
  ไล่ต ี  [lay-ti:]   đuổi  đánh   
  หมา  [mả:]     con chó  
  ไล่เห่า  [lay-hàu]  đuổi sủa  
  หมู   [mủ:]     con lợn  
  เล้า   [láu]     chuồng lợn   
  แลดู  [le:-đu:]   nhìn    
  ปูแสม  [pu:-sạ-mẻ:]  một loại cua nước lợ 
  ปูนา  [pu:-na:]   cua đồng   
  กะ   [cạ]      và, với 
  ปูม้า  [pu:-mã:]   một loại cua biển  
  ปูทะเล  [pu:-thá-lê:]   một loại cua biển   
  เต่านา  [tàu-na:]   rùa lụa , rùa đồng  
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  เต่าด า  [tàu-đăm]  con rùa đen    
  จระเข้  [cho:-rá-khê:]  cá sấu  
  ปลาทู  [ p la:-thu:]  cá thu    
  ปลาขี้เหร่ [p la:-khi:-rề:]  cá xấu xí  
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แบบทดสอบวรรณยุกต์ 
 

ชื่อ (Tên)                                      คะแนน (Điểm) 
 

 

 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 

 1.  ก. โท     ข. เอก    ค. สามัญ 
 2.  ก. สามัญ    ข. โท      ค.จัตวา 
 3.  ก. สามัญ    ข. เอก    ค. โท 

 4.  ก. โท     ข. ตรี     ค. จัตวา 
 5.  ก. สามัญ    ข. โท     ค. จัตวา 
 6.  ก. สามัญ,เอก    ข. สามัญ,โท    ค. เอก,ตรี 
 7.  ก. โท.สามัญ    ข. โท,เอก    ค. โท,โท 

 8.  ก. เอก,ตรี    ข. ตรี,ตรี    ค. ตรี,จัตวา 
 9.  ก.สามัญ,ตรี    ข. สามัญ,โท    ค. เอก,ตรี 
 10.  ก. เอก,โท    ข.โท,โท     ค. โท,ตรี 
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เฉลยแบบทดสอบวรรณยุกต์ 

 
 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 
 

 1.  ช่ือ.      โท 
 2.  มี      สามญั 
 3.  เก่า      เอก 
 4.  คา้      ตรี 
 5.  ถือ      จตัวา 
 6.  มีค่า      สามญั,โท 
 7.  เส้ือยดื      โท,โท 
 8.  ทหาร      ตรี,จตัวา 
 9.  เรือรบ      สามญั,ตรี 
 10.  วา่ยน ้า      โท,ตรี 
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แบบฝึกชุดที ่4 
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พยญัชนะท้ายในภาษาไทย 
Phụ âm cuối trong tiếng Thái 

 
  พยัญชนะท้ายหรือมาตราตัวสะกดของไทยมี 8 แม่ (Hệ thống phụ âm cuối 

tiếng Thái có 8 hệ thống ) 
 แม่ ก กา ไม่มีรูปและเสียงพยัญชนะท้าย (không có phụ âm cuối) 

 
 มาตราตัวสะกดของ

ไทย phụ âm cuối 

tiếng Thái 

ชื่อ พยัญชนะท้าย Tên 

phụ âm cuối 
พยัญชนะท้ายเวียดนาม

Phụ âm cuối  

tiếng Việt 

Symb

ol 

1. ก     แม่กก  [me:-cộc]  

       c 

 

  k 

2. ด     แม่กด  [me:-cột]  

        t 

 

  t 

3. บ    แม่กบ [me:-cộp]  

       p 

 

  p 

4. ง    แม่กง [me:-công]  

      ng 

 

  ŋ 

5. น    แม่กน  [me:-côn]  

       n 

 

  n 

6. ม   แม่กม  [me:-côm]  

      m 

 

  m 

7. ย    แม่เกย [me:-cơi:]  

       y 

 

  y 

8. ว    แม่เกอว [me:-cơu:]                                                                                                                                                                       

     o, u 

 

  w 
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ตวัอย่างค าที่สะกดตามมาตราต่างๆ  (Ví dụ từ ghép vần phụ âm cuối) 
 

1.   แม่  กก  

 หก  [hộc]    รัก [rắc]   มาก [mac:]  

 สุก  [sục]   โชค [choc:]   เมฆ [mêc:]  

2.  แม่  กด   
วัด  [vắt]     ครุฑ [kh rút]    ชาต ิ [chat:]   
เหต ุ [hệt:]   มิตร [mít]     บท  [bột]   
 

3.   แม่   กบ     
จูบ   [chụp:]     ชอบ [chop:]     ดาบ  [đạp:]     
รูป  [ rup:]      เทพ  [thêp:]     ภาพ [pap:] 

 

4.   แม่  กง   
 เกรง [k rêng:]   แกง  [keng:]   นั่ง [năng]  

 ลิง  [linh]   บ้าง [bang:]     ยุง [nhung]       

 

5. แม่  กน  
 คน  [khôn]   โจร [chôn:]   จัน [chăn]  

 ชาญ [chan:]   แสน [sẻn:]   ศิลป์ [sỉn]   

 

6.  แม่   กม   
 ขม  [khổm]   เค็ม [khêm]    งาม [ngam:]   
 หอม [hỏm:]   อ่ิม [ìm]   เตรียม [t riêm: 

 

7.  แม่    เกย   
 คุย  [khuy]   ชาย [chai:]   เดือย  [đươi:]  

 โดย  [đôi:]   ภัย [pay]    เลย [lơi:]      
 

8. แม่   เกอว  
 ขาว [khảo:]   เขียว  [khiểu:]   แมว [meo:]  

 หิว  [hỉu:]   เอว [êu:]   จิ๋ว [chỉu]  
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ฝึกออกเสียงพยญัชนะท้าย 

 

แม่กก 
เลขหก  [lêc:-hộc]   รักมาก    [rắc-mac:]  

ลูกนก  [luc:-nốc]   ปีกหัก   [pịch:- hặc]  

ปลูกผัก  [p lục:-pặc]   ออกดอก  [ọc:-đọc:] 

 

แม่กด 

ขูดรีด  [khụt:-rit:]   มีดบาด   [mit:-bạt:]  

มิดชิด  [mít-chít]   ผิดพลาด   [pịt-p lat:]  
รสเผ็ด  [rốt-pệt]    ฉูดฉาด   [chụt:-chạt:] 

 

แม่กบ 

คับแคบ  [khắp-khep:]   ชอบแอบ  [chop:-ẹp:]  

รูปภาพ  [rup:-pap:]   เปรียบเทยีบ [p riệp:-thiêp:] 

รอบคอบ  [rop:-khop:]   ชอบนับ   [chop:-nắp]  

 

แม่กง 
กางเกง  [cang:-kêng:]   ร้องเพลง  [róng:-p lêng:]  

กองฟาง  [cong:-phang:]  ห้างทอง   [hang:-thong:]  

ท้องทุ่ง  [thóng:-thung]  ฝูงยุง   [phủng:-nhung] 

 

แม่กน 

ขึ้นบน  [khưn-bôn]   แผ่นดิน   [pèn:-đin]  

แน่นแฟ้น [nen:-phén:]   เวียนวน   [viên:-vôn] 

เดือนเด่น  [đươn:-đền]   ควันเทียน  [kh văn-thiên:]  

 

แม่กม 

กลมกล่อม [c lôm-c lòm:]   จิ้มลิ้ม   [chim-lím]  

ยิ้มแย้ม  [nhím-nhém:]   อมยิ้ม    [ôm-nhím] 

นุ่มนิ่ม  [num-nim]   ต้มเค็ม    [tôm-khêm]  
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แม่เกย 
เคยสวย  [khơi:-suổi:]   สายเลย   [sải:-lơi:]  

หอยลาย  [hỏi:-lai:]   ท้ายทอย  [thái:-thoi:]  

โวยวาย  [vôi:-vai:]   นายป่วย   [nai:-puồi:] 

 

แม่เกอว 
เกี้ยวสาว  [kiêu:-sảo:]   ผิวขาว   [pỉu- khảo:]  
ยาวเรียว  [nhao:-riêu:]     เที่ยวเดียว  [thiêu:- điêu:]  

เจ๊ียวจ๊าว  [chiếu:-cháo:]   หิวข้าว   [hỉu-khao:] 

 

แบบฝึกอ่านเสริมทักษะ Tập đọc thêm 
แน่ะงูไม่งามอยู่ง่ามไม้   [ne-ngu:-may-ngam:-nhù:-ngam:-máy]  

เหล่าลิงเลี้ยวไล่ไต่พฤกษา  [làu-linh-liếu:-lay-tày-p rức-sả:] 

สองเสือสอดส่ายนัยน์ตา   [sỏng:-sửa:-sọt:-sài:-nay-ta:]  

ช้างป่าสับสนไล่ชนกัน   [cháng:-pà:-sặp-sổn-lay-chôn-căn] 

โน่นกาบินร้องกู่ก้องชื่อ   [nôn:-ca:-bin-róng:-cù:-cong:-chư:]  

ม้านั้นหรือเต้นสะบัดซัดเสียงลั่น  [má:-nắn:-rử:-tên:-sạ-bặt-xắt-siếng:-lăn] 

ฝูงปลาในน้ าว่ายตามกัน   [phủng:-p la:-nay-nám-vai:-tam:-căn]  
นู่นเต่าขาสั้นดูขันด ี   [nun:-tàu-khả:-săn-đu:-khẳn-đi:] 

ปูเดินเปะปะกะลูกน้อย   [pu:-đân:-pệ-pạ-cạ-luc:-nói:]  

กระรอกคอยเจาะลูกไม้ไม่หน่ายหนี [c rạ-roc:-khoi:-chọ-luc:-mái-may-nài:-nỉ:] 

หมีใหญ่เริงร่าท่าเข้าที   [mỉ:-nhày-rơng:-ra:-tha:-khau:-thi:]   

กระต่ายมีสุขเต้นเล่นชมจันทร์   [c rạ-tài:-mi:-sục-tên:-lên:-chôm-chăn] 

ไก่ป่าขันจ้าเสียงเจ้ือยแจ้ว  [cày:-pà:-khẳn-cha:-siểng:-chươi:-cheo:] 

โน่นแน่ะแมวหางยาวหาวอยู่นั่น  [nôn:-ne-meo:-hảng:-nhao:-hảo:-nhù:-năn] 

สุนัขน้อยคอยเฝ้าเจ้าของมัน  [sụ-nắc-nói:-khoi:-phau-chau-khỏng:-măn]  
ควายตัวนั้นซึมเซาดูเหงาจริง  [kh vai:-tua:-nắn-xưm-xau-đu:-ngảu-chinh] 

หมูอ้วนอุ้ยอ้ายย้ายตัวเดิน  [mủ:-uôn:-uy-ai:-nhái:-tua:-đơn:]  
อ่ึงอ่างเพลินโดดเล่นเต้นไม่นิ่ง   [ừng-àng:-p lơn:-đột:-lên:-tên:-may-ninh] 

ชะนีน้อยห้อยโหนโยนตัวทิ้ง  [chá-ni:-nói:-hoi:-hổn:-nhôn:-tua:-thính

 ] 
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เจ้ากวางวิ่งเหยาะย่างอยู่กลางไพร [chau-c vang:-vinh-nhọ-nhang:-nhù:-clang:-p ray] 

นกฮูกครางฮือฮาบนค่าคบ [nốc-huc:-kh rang:-hư:-ha:-bôn-kha:-khốp]  

แพะหลบโถมถลากลางป่าใหญ่ [pé-lộp-thổm:-thạ-lả:-c lang:-pà:-nhày] 

ผึ้งโผผินบินว่อนวู่อยู่ต้นไทร [pưng-pổ:-pỉn-bin-von:-vu:-nhù:-tôn-xay]  

นกยูงใฝ่ชมฟ้าเวลาเย็น  [nốc-nhung:-phày-chôm-phá:-vê:-la:-nhên] 

 

  ค าศัพท์ Từ vựng 

  กางเกง   [cang:-kêng:]  quần    

 ร้องเพลง  [róng:-p lêng:] ca hát 

 กองฟาง  [cong:-phang:] đống  rơm  

 ห้างทอง [hang:-thong:]  cửa  hàng vàng 

 ท้องทุ่ง  [thóng:-thung] đồng lúa   

 ฝูงยุง  [phủng:-nhung] đàn muỗi 

 กลมกล่อม [c lôm-c lòm:]  (vị) ngon   

 จิ้มลิ้ม  [chim-lím]  xinh đẹp 

 ยิ้มแย้ม  [nhím-nhém:]  tươi tỉnh   

 อมยิ้ม  [ôm-nhím]  chúm chím 

 นุ่มนิ่ม  [num-nim]  mềm  mềm  
 ต้มเค็ม  [tôm-khêm]  nấu mặn 

 เคยสวย  [khơi:-suổi:]  đã từng đẹp   

 สายเลย  [sải:-lơi:]  quá chậm 

 หอยลาย [hỏi:-lai:]  một loại con ốc  

 ท้ายทอย [thái:-thoi:]  gáy 

 โวยวาย  [vôi:-vai:]  nói to   

 นายป่วย [nai:-puồi:]  thú trưởng bị ốm 

 เกี้ยวสาว [kiêu:-sảo:]  tán gái   

 ผิวขาว  [pỉu- khảo:]  da trắng 

 ยาวเรียว  [nhao:-riêu:]    (hình) dài và nhỏ   

 เที่ยวเดียว [thiêu:-điêu:]  chỉ một lần 

 เจ๊ียวจ๊าว  [chiếu:-cháo:]  ồn ào    

 หิวข้าว  [hỉu-khao:]  đói 
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 ขึ้นบน  [khưn-bôn]  lên trên   

 แผ่นดิน  [pèn:-đin]  đất liền 

 แน่นแฟ้น [nen:-phén:]  vững    

 เวียนวน [viên:-vôn]  lưu thông 

 เดือนเด่น [đươn:-đền]  trăng sáng   

 ควันเทียน [kh văn-thiên:] khói nến 

 เลขหก  [lêc:-hộc]  số sáu   

 รักมาก  [rắc-mac:]  yêu lắm 

 ลูกนก  [luc:-nốc]  chim con   

 ปีกหัก  [pịch:- hặc]  cánh gãy 

 ปลูกผัก  [p lục:-pặc]  trồng rau   

 ออกดอก [ọc:-đọc:]  ra hoa 

 คับแคบ  [khắp-khep:]  chật hẹp   

 ชอบแอบ [chop:-ẹp:]  thích lèn , thích trốn  

 รูปภาพ  [rup:-pap:]  bức tranh   

 เปรียบเทียบ [p riệp:-thiêp:] so sánh 

 รอบคอบ [rop:-khop:]  chu đáo   

 ชอบนับ  [chop:-nắp]  thích đếm số 

 ขูดรีด  [khụt:-rit:]  tống tiền   

 มีดบาด  [mit:-bạt:]  dao làm bị thương 

 มิดชิด  [mít-chít]  giấu , cất giấu  
 ผิดพลาด [pịt-p lat:]  sai lầm 

 รสเผ็ด  [rốt-pệt]   vị cay   

 ฉูดฉาด  [chụt:-chạt:]  (màu) lòe loẹt 

 แน่ะ  [ne]     bên kia 

 โน่น  [nôn:]    bên kia 

 นั่น  [năn]     bên kia 

 งู   [ngu:]    con rắn 

 ไม่งาม  [may-ngam:]   không  đẹp 

 อยู่   [nhù:]    ở  

 ง่ามไม้:  [ngam:-mái]   chạc cây 
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 เหล่าลิง  [làu-linh]  đàn khỉ  

 เลี้ยวไล่  [liếu:-lay]  rẽ đuổi  

 ไต่พฤกษา  [tày-p rức-sả:]  trèo cây 

 สองเสือ  [sỏng:-sửa:]  hai con hổ  

 สอดส่าย  [sọt:-sài:]  đưa mắt 

 นัยน์ตา  [nay-ta:]    mắt 

 ช้างป่า  [cháng:-pà:]  voi rừng  

 สับสน  [sặp-sổn]  lẫn lộn 

 ไล่ชนกัน [lay-chôn-căn] đuổi đánh nhau  

 กาบินร้อง  [ca:-bin-róng:] con quạ bay kêu  

 กู่ก้องชื่อ  [cù:-cong:-chư:] kêu ca ca 

 ม้า   [má:]     con ngựa  

 เต้นสะบัด  [tên:-sạ-bặt]  nhảy giậm chân 

 เสียงลั่น  [siếng:-lăn]  tiếng to 

 ฝูงปลา   [phủng:-p la:]  các cá  

 ในน้ า   [nay-nám]  ở trong nước 

 ว่ายตามกัน  [vai:-tam:-căn] bơi theo nhau 

 เต่าขาสั้น  [tàu-khả:-săn-] con rùa chân ngắn 

 ดูขันดี   [đu:-khẳn-đi:]  nhìn đùa lẫn 

 ปูเดิน   [pu:-đân:]  con cua đi 

 เปะปะ  [pệ-pạ]    đi bò ngang  bò dọc  

 กะลูกน้อย  [cạ-luc:-nói:]  với con nhỏ 

 กระรอก  [c rạ-roc:]  con sóc  

 คอยเจาะ [khoi:-chọ]  đợi cắn  

 ลูกไม้   [luc:-mái]  chái cây  

 ไม่หน่ายหนี  [may-nài:-nỉ:]  không trốn đi nơi khác 

 หมีใหญ ่ [mỉ:-nhày]  con gấu to  

 เริงร่า   [rơng:-ra:]  vui mừng  

 ท่าเข้าที  [tha:-khau:-thi:] khéo làm 

 กระต่าย  [c rạ-tài:]  con thỏ 

 มีสุข   [mi:-sục]  hạnh phúc 
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 เต้นเล่น  [tên:-lên:]  nhảy chơi 

 ชมจันทร์  [chôm-chăn]  nhìn trăng 

 ไก่ป่า   [cày:-pà:]  gà  rừng  

 ขัน   [khẳn]    gáy  

 เจ้ือยแจ้ว  [chươi:-cheo:]  (tiếng) âm ĩ 

 แมว   [meo:]    con mèo  

 หางยาว  [hảng:-nhao:]  đuôi dài 

 หาว   [hảo:]     ngáp  

 สุนัขน้อย  [sụ-nắc-nói:]  con chó nhỏ 

 คอยเฝ้า  [khoi:-phau]  đợi  

 เจ้าของ  [chau-khỏng:]  ông  chủ 

 ควาย   [kh vai:]   con trâu 

 ซึมเซา   [xưm-xau]  làm khô héo tâm hồn 

 ดูเหงา   [đu:-ngảu]  nhìn buồn  

 หมูอ้วน  [mủ:-uôn:]  con lợn béo  

 อุ้ยอ้าย   [uy-ai:]    đi ục  ịch, đi khệ nệ 

 อ่ึงอ่าง   [ừng-àng:]  ếch ương , ếch àng 

 ชะน ี  [chá-ni:]   con vượn  

 ห้อยโหน  [hoi:-hổn:]  treo  cây 

 กวาง   [c vang:]  con nai  

 ว่ิง   [vinh]    chạy 

 กลางไพร  [c lang:-p ray]  ở giữa  rừng 

 นกฮูก   [nốc-huc:]  con cú  

 บนค่าคบ  [bôn-kha:-khốp] trên cánh cây to 

 แพะ  [pé]     con dê 

 ผ้ึง   [pưng]    con ong 

 ต้นไทร  [tôn-xay]  cây đề 

 นกยูง  [nốc-nhung:]  con công  

 เวลาเย็น  [vê:-la:-nhên]  buổi chiều 
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แบบทดสอบตวัสะกด 

 
ช่ือ (Tên)                        คะแนน (Điểm) 
 

 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อเสียงที่ได้ยิน   

 Nghe và đánh dấu  trước âm đúng 

 1. ก. แม่กก    ข. แม่กง   ค. แม่กน 
 2. ก. แม่กก    ข. แม่กง   ค.แม่กน 

 3. ก. แม่กง    ข. แม่กน  ค. แม่กม 

 4. ก.แม่กง    ข. แม่กน  ค. แม่กม 
 5. ก. แม่กบ    ข. แม่กน  ค. แม่กม 
 6. ก. แม่กก,แม่เกย   ข. แม่กม , แม่เกย ค. แม่กด ,แม่เกย 
 7. ก. แม่กก,แม่กน   ข. แม่กบ,แม่กน ค. แม่กด, แม่กม 

 8. ก. แม่กก, แม่กม   ข. แม่กด, แม่กน ค. แม่กด , แม่กม 

 9. ก.แม่กง, แม่เกอว   ข. แม่กด ,แม่เกอว ค. แม่กด,แม่เกย 
 10. ก. แม่เกย,แม่กด   ข.แม่เกย,แม่กง ค. แม่เกย,แม่กก 
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เฉลยแบบทดสอบตวัสะกด 
 

 

 1. บ้าง 
 2. เมฆ 

 3. หอม 

 4. บ้าน 

 5. พบ 

 6. สอดส่าย 
 7. สับสน 

 8. โดดเล่น 

 9. หางยาว 
 10 .หอยทาก 
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แบบฝึกชุดท่ี  5 
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ข้อความต่อเน่ือง 
 

1. กล่าวแนะน าตัว [c lào:-né-năm-tua:] 

 สวัสดีครับผมชื่อ ร้อยเอก (เหงียน วัน ว้ึง) ผมเกิดที่จังหวัดห่าเตย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ผมมีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 2 คน , หญิง1คน ผมมีพี่ชาย และน้องสาว ผมอายุ 30 ปี ยังไม่ได้
แต่งงาน แต่มีแฟนแล้ว ผมท างานที่ แผนกภาษาเวียดนาม สถาบันวิทยาศาสตร์ทหาร กรุงฮานอย ผมมี
หน้าที่สอนภาษาเวียดนามให้แก่นายทหารต่างชาติที่เดินทางไปเรียนภาษาเวียดนามที่สถาบัน ปัจจุบันผม
ก าลังเรียนภาษาไทย ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พอมาเป็นนักเรียน จึงเข้าใจความรู้สึกของ
นักเรียนและคุณครูดีขึ้น เป็นนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนและมีความขยันหมั่นฝึกหัดศึกษาทักษะต่างๆให้
เชี่ยวชาญถึงแม้ว่าจะมีข้อจ ากัดเร่ืองเวลา ส่วนหน้าที่ของคุณครูต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชา
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆให้นักเรียนเข้าใจได้มากที่สุดอีกทั้งจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์
ของตนเองให้เรียนอยู่อย่างมีความสุข เมื่อผมเรียนจบและได้เดินทางกลับไปท างานที่ประเทศเวียดนาม
แล้วผมจะเป็นคุณครูที่ดีของศิษย์ 
 [sạ-vặt-đi:-kh rắp-pổm-chư:-rói:- ệc:-Nguyễn Văn Vững 

pổm-cợt:-thi:-chăng-vặt-hà:-tây:-sả:-tha:-rá-ná-rắt-sẳng-khôm-ní-

nhôm-việt:-nam:] [pổm-mi:-pi:-nóng:-sảm:-khôn- pên-chai:-

sỏng:-khôn-nhỉnh-nừng- khôn  pổm-mi:-pi:-chai:- lé-nóng:-sảo:]

 [pổm-a:-nhú-sảm:-sịp-pi:-nhăng-may-đay-tèng:-ngan:-tè:-

mi:-phen:-léo:] [pổm-thăm-ngan:-thi:-phạ-nẹc:-pa:-sả:-việt:-nam: 
sạ-thả:-băn-vít-thá-nha:-sạt:-thá-hản: c rung-ha:-noi:]  [pổm-

mi:-na:-thi:-sỏn:-pa:-sả:-việt:-nam:-hay-kè:-nai:-thá-hản:-tàng:-

chat:-thi:-đơn:-thang:-pay-riên:-pa:-sả:-việt:-nam:-thi:-sạ-thả:-băn] 
 [pặt-chụ-băn-pổm-căm-lăng-riên:-pa:-sả:-thay-ná-sủn:-pa:-

sả:-c rôm-nhút-thá-sực-sả:-thá-hản:-a:-cạt:]  [po:-ma:-pên-nắc-

riên:-chưng-khau-chay-kh vam:-rú:-sực-khỏng:-nắc-riên:-lé-khun-

kh ru:-đi:-khưn ] [pên-nắc-riên:-chạ-tong:-tăng-chay-riên:-lé-

mi:-kh vam:-khạ-nhẳn-mằn-phực-hặt-sực-sả:-thắc-sạ-tàng:-tàng:-

hay-chiêu:-chan:-thửng-mé:-va:-chạ-mi:-kho:-chăm-cặt-rương:-vê:-

la:] [suần-na:-thi:-khỏng:-khun- 

 kh ru:-tong:-t riêm:-tua:-hay-p róm:-thi:-chạ-thài:-thot:-ví-

cha:-kh vam:-rú: thắc-sạ-lé-p rạ-sộp-can:-tàng:-tàng:-hay-nắc-

riên:-khau-chay-đay-mac:-thi:-sụt ịc:-thắng-chạ-tong:-khoi:-đu:-

le:-au-chay-sày-luc:-sịt-khỏng:-tôn-êng:-hay-riên:-nhù:-nhàng:-mi:-
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kh vam:-sục] [mưa:- pổm-riên:-chộp-lé-đay-đơn:-thang:-c lặp-

pay-thăm-ngan:-thi:-p rạ-thêt:-việt:-nam:-léo:-pổm-chạ-pên-kh ru:-

thi:-đi:-khỏng:-sịt] 

 

 

2.  กล่าวขอบคุณในโอกาสทีส่ าเร็จการศึกษา  
   [c lào: khọp:-khun-nay-ô:-cạt-thi: -sẳm-rệt:-can:-sực-sả:] 

 เรียน   ท่าน นาวาอากาศเอกหญิง (สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ) ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ  ข้าราชการ คุณครู และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 กระผมเรือโท เหงียน ต๊วน ทั่ญ เป็นตัวแทนของนายทหารนักเรียนชาวเวียดนามที่ได้เดินทาง
มาเรียนภาษาไทย ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ขอกล่าวขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่
ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้พวกกระผมอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ  เป็นเวลาหนึ่งปีที่พวกกระผมได้มาเรียน
อยู่ที่นี่ ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ได้
ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดี ท าให้พวกกระผมได้เรียนอยู่ที่นี่อย่างมี
ความสุข 
 เมื่อตอนที่พวกกระผมเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆ มีความยากล าบากและอึดอัดมาก ไม่รู้ภาษาไทย 
ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย จะไปทางไหนก็สื่อสารกับเขาไม่รู้เร่ือง ที่ส าคัญคือไม่เข้าใจ
กฎระเบียบของสถานศึกษาและที่พักอาศัย จนบางคร้ังมีความรู้สึกอยากกลับบ้านไม่อยากเรียนต่อแล้ว 
แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคุณครู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ พวกเราจึง
ได้มีความพยายามฝึกหัดศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามความประสงค์ของพวก
กระผมส่วนใหญ่อยากจะขอเรียนหลักสูตรภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่งปี พวกเราหวังว่ากองทัพ
ของพวกเรากับกองทัพไทยจะร่วมมือกันท าให้ความหวังของพวกเราเป็นจริง 
 สุดท้ายนี้ พวกเราขอขอบคุณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คุณครูอาจารย์ ข้าราชการ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของ ศูนย์ภาษาฯ และขอให้อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิต่างๆที่ท่านเคารพนับถือจงดล
บันดาลประทานพรให้ ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ตลอดไป   
 

พบกันใหม่เดือนมีนาคมปีหน้าที่นี่ 
ขอขอบคุณอย่างจริงใจ 
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 [Riên: -than:-na:-va:-a:-cạt:- ệc:-nhỉnh-sụ-khôn-thíp-vắt-thá-

na:-má-rá          pu:-ăm-nuôi:-can:- sủn:-pa:-sả:-c rôm-nhút-thá-sực-

sả:-thá-hản:-a:-cạt:  kha:-rat:-chá-can: khun-kh ru: lé-khẹc:-

pu:-mi:-kiệt:-thúc-than:] [c rạ- pổm-rưa:-thô:- Nguyễn Tuấn thành-

pên-tua:-then:-khỏng:-nai:-thá-hản:-nắc-riên:-chao:-việt:-nam:-thi:-

đay-đơn:-thang:-ma:-riên:-pa:-sả:-thay-ná-sủn:-pa:-sả:-c rôm-nhút-

thá-sực-sả:-thá-hản:-a:-cạt:]  [khỏ:-c lào:-khọp:-khun-than:-pu:-

bo:-rí-hản:-sạ-thản:-sực-sả:-thi:-đai-chặt-pí-thi:-mop:-vút-thí-bặt-

hay-puôc:-c rạ- pổm-nhàng:-ộp-ùn-lé-sổm- kiệt:] [pên-vê:-la:-nừng-

pi:-thi:-puôc:- 

 c rạ-pổm-đay-ma:-riên:-nhù:-thi:-ni:]  [khỏ:-sạ-đeng:-kh 

vam:-khọp:-khun-than:-pu:-bo:-rí-hản:-sạ-thản:-sực-sả:   khun-kh 

ru: 

 kha:-rat:-chá-can:-tạ-lọt:-chôn-chau-na:-thi:-tàng:-tàng:-thi:-

đai-đu:-le:-au-chay-sày-chuôi:-lửa:-lé-ăm-nuôi:-kh vam:-sạ-đuộc:-

tàng:-tàng:-pên-nhàng:-đi:-thăm-hay-puôc:-c rạ-pổm-đai-riên:-nhù:-

thi:-ni:-nhàng:-mi:-kh vam:-sục] 

 [mưa:-ton:-thi:-puôc:-c rạ-pổm-khau-ma:-riên:-thi:-ni:-mày-

mày mi:-kh vam:-nhac:-lăm-bạc:-lé-ựt-ặt-mac: may-rú:-pa:-sả:-

thay may-khau-chay-vắt-thá-ná-thăm-p rạ-pê:-ni:-khỏng:-khôn-

thay chạ-pay-thang:-nảy-co-sừ:-sản:-cặp-khảu-may-rú:-rương:

 thi:-sẳm-khăn-khư:-may-khau-chay-cột-rá-biệp:-khỏng:-sạ-

thản:-sực-sả: -lé-thi:-pắc-a:-sảy  chôn-bang:-khắng-mi:-kh vam:-

rú:-sực-nhạc:-c lặp-ban:-may-nhạc:-riên:-tò:-léo:  tè:-co-đay-rắp-kh 

vam:-chuôi:-lửa:-đu:-le:-au-chay-sày-pên-nhàng:-đi:-chạc:-khun-kh 

ru: kha:-rat:-chá-can:-lé-chau-na:-thi:- tàng:-tàng:] [puôc:-
rau-chưng-đay-mi:-kh vam:-pá-nha:-nham:-phực-hặt-sực-sả:-lau-

riên:-chôn-sẳm-rệt-can:-sực-sả:-tam:-lặc-sụt:]   [tam:-kh vam:-p 

rạ-sổng-khỏng:-puôc:-c rạ-pổm-suần:-nhày-nhạc:-chạ-khỏ:-riên:-

lặc-sụt:-pa:-sả:-thay-nay-rá-đặp-thi:-sủng:-khưn-ịc:-nừng-pi:] 
[puôc:-rau-vẳng-va:-cong:-thắp-khỏng:-puôc:-rau:-cặp-cong:-thắp-

thay-chạ-ruôm:-mư:-căn-thăm-hay-kh vam:-vẳng-khỏng:-puôc:-

rau-pên-chinh] 

 sụt-thái:-ní: puôc:-rau-khỏ:-khọp:-khun-sủn:-pa:-sả:- 

c rôm-nhút-thá-sực-sả:-thá-hản:-a:-cạt: khun-kh ru:-a:-chan: 



 80 

kha:-rat:-chá-can: tạ-lọt:-chôn-chau-na:-thi:-tàng:-tàng:-khỏng:-

sủn:-pa:-sả: lé-khỏ:-hay-ăm-nat:-sình-sặc-sịt-tàng:-tàng:-thi:-than:-

khau-rốp-nắp-thử: chông-đôn-băn-đan:-  

 p rạ-than:-pon:-hay-than:-thắng-lải:-chông-p rạ-sộp-tè:-kh 

vam:-sục kh vam:-chạ-rơn: mi:-sục-khá-pap:-rang:-cai:-thi:-

khảnh-reng:-sổm-bun:-tạ-lọt:-pay 

  
pốp-căn-mày-đươn:-mi:-na:-khôm-pi:-na:-thi:-ni: 

khỏ:-khỏp:-khun-nhàng:-chinh-chay 
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  ค าศัพท์ยาก Từ vựng khó 

แนะน าตัว    giới thiệu về bản thân 

ร้อยเอก    đại úy 

เกิด     sinh 

จังหวัด     tỉnh 

พี่น้อง     anh chị em 

อายุ     tuổi 

แต่งงาน    đám cưới 

แฟน     người yêu 

ท างาน     làm việc 

แผนก      khoa 

สถาบัน     học viện 

วิทยาศาสตร์ทหาร   khoa học quân sự 

หน้าที่     công tác , nhiệm vụ 

สอน      dạy 

นายทหาร    sĩ quan 

ต่างชาติ    nước ngoài 

เรียน, ร่ าเรียน    học, học hành 

ภาษาเวียดนาม    tiếng việt 

ภาษาไทย    tiếng Thái 

ศูนย์ภาษา    trung tâm ngôn ngữ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ nha  quân huấn không quân 

นักเรียน     học viên 

ความรู้สึก    tâm lí, cảm thấy 

คุณครู     thầy,cô giáo 

ตั้งใจ     chú tâm, chủ ý 

ขยัน      chăm chỉ 

ฝึกหัด      luyện tập 

ศึกษา      học 

ทักษะ      kỹ năng 

เชี่ยวชาญ     thông thạo 
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เตรียมตัว    chuẩn bị 

พร้อม     sẵn sàng 

ถ่ายทอด    dạy dỗ 

วิชาความรู้     kiến thức 

ประสบการณ์    kinh nghiệm 

เข้าใจ     hiểu 

ดูแลเอาใจใส่     trông nom, chăm sóc 

ลูกศิษย ์ศิษย์    học trò 

ความสุข    hạnh phúc 

โอกาส     dịp 

เรียน , กราบเรียน    thưa , kính thưa  
ท่าน      ngài 

นาวาอากาศเอกหญิง   đại tá nữ không quân 

ผู้อ านวยการ     giám đốc 

ศูนย์ภาษา     trung tâm ngôn ngữ 

ข้าราชการ    cán bộ 

แขกผู้มีเกียรติ    quý vị 

เรือโท     trung úy hải quân 

ตัวแทน    thay mặt 

นายทหารนักเรียน    sĩ quan học sinh 

ผู้บริหาร     nhà điều hành , ban giám đốc 

สถานศึกษา    học viện 

พิธี     buổi lễ 

วุฒิบัตร     bằng cấp 

อบอุ่น      không khí ấm áp 

เกียรติ      danh dự  
ความช่วยเหลือ    sự giúp  đỡ 

ความยากล าบาก   điều khó khăn 

อึดอัด     vất và , ngột ngạt 

วัฒนธรรม    văn hoá 

ประเพณี    phong tục 
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สื่อสาร     thông tin, liên lạc 

ไม่รู้เร่ือง     không biết, không hiểu biết về…  

ที่ส าคัญ    đặc biệt 

กฎระเบียบ    quy định 

ที่พักอาศัย    nơi ở 

ดูแลเอาใจใส่     chăm sóc tận tình 

ความพยายาม    cố gắng 

ส าเร็จการศึกษา   kết thúc khoá học 

หลักสูตร     khoá học, chương trình đạo tạo 

ความประสงค์   mong muốn, nhu cầu 

กองทัพ     quân đội  

ร่วมมือ     chung, hợp tác 

ความหวัง    hy vọng 

สุดท้ายนี้    cuối cùng 

อ านาจ     quyền 

สิ่งศักดิ์สิทธิ ์    linh thiêng 

เคารพนับถือ    kính trọng 

ดลบันดาลประทานพรให้  cho 

ความเจริญ     sự phát triển 

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  sức khoẻ tốt 

พบกันใหม่     hẹn gặp lại 

เดือนมีนาคมปีหน้า    tháng ba tới 

ที่นี ่     tại  đây 

ขอขอบคุณอย่างจริงใจ   xin chân thành cảm ơn 
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แบบทดสอบข้อความต่อเน่ือง 
 

ช่ือ (Tên)                                          คะแนน (Điểm) 
 

 ให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 เมื่อตอนที่พวกกระผมเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆ มีความยากล าบากและอึดอัดมาก ไม่รู้ภาษาไทย 
ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย จะไปทางไหนก็สื่อสารกับเขาไม่รู้เร่ือง ที่ส าคัญคือไม่เข้าใจ
กฎระเบียบของสถานศึกษาและที่พักอาศัย จนบางคร้ังมีความรู้สึกอยากกลับบ้านไม่อยากเรียนต่อแล้ว 
แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

 

3.  วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาไทย และการ
ฝึกฝนการออกเสียงส าหรับชาวต่างชาติเพื่อสังเคราะห์แนวคิดน าไปประยกุตใ์ชส้ร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 2. สร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์พฒันาความสามารถเร่ืองการออกเสียงภาษาไทยจ านวน 5 ชุด 
ซ่ึงเป็นค าศพัทท่ี์ใชส้นทนาในชีวติประจ าวนัของนายทหารชาวต่างชาติ แบบฝึกแต่ละชุดประกอบดว้ย 
  2.1  แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เด่ียวพยญัชนะตน้ควบ 
อกัษรน า  
  2.2  แบบฝึกการออกเสียงสระ แบ่งเป็น สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 
  2.3  แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต ์  
  2.4  แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะทา้ย หรือตวัสะกด  
  2.5 แบบฝึกการออกเสียงขอ้ความต่อเน่ือง  
 3. น าแบบฝึกและแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  เพื่อพิจารณา ดงัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ผูช่้วยศาสตราจารยรุ่์งฤดี แผลงศร อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทยและภาษา
ตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.2 อาจารยภ์สัธิดา บุญชวลิต อาจารยป์ระจ าสาขาภาษาเวยีดนาม ภาควชิาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  ผูท้รงคุณวุฒิใหป้รับค าอธิบายแบบฝึกแต่ละชุดและตรวจสอบรูปแบบการพิมพ ์ เม่ือ
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าดงักล่าวแลว้ แลว้จึงน าไปใชก้บัประชากรท่ีก าหนดไวเ้พื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
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4.   กำรจัดกระท ำข อมูลและกำรวเิครำะห์ข อมูล   
 การจดักระท าขอ้มูล  ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการจดักระท าขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ทดสอบก่อนใชแ้บบฝึกทั้งหมด บนัทึกเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนไว ้
 2. ทดลองใชห้นงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยใหผู้เ้รียนฝึกฝนดว้ยตนเองในระยะเวลา  
 สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึง 6 กรกฎาคม 2554 โดยแสดงเป็นตารางดงัน้ี  
 
ตาราง 1  แสดงระยะเวลาด าเนินการทดลอง 
 

วันที่ เวลา รายการด าเนินการทดลอง 
1 มิ.ย. 2554 40 นาที ปฐมนิเทศ และทดสอบก่อนฝึก (ใช้เวลาทดสอบ 30 นาที) 

1-7มิ.ย. 2554 45 นาที/วัน แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น  

8 มิ.ย. 2554 30 นาที ทดสอบหลังฝึกชุดที่ 1 

8-14 มิ.ย. 2554 45 นาที/วัน แบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงสระ 

15 มิ.ย. 2554 30 นาที ทดสอบหลังฝึกชุดที่ 2 

15-21 มิ.ย. 2554 45 นาที/วัน แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียงวรรณยุกต์ 

22 มิ.ย. 2554 30 นาที ทดสอบหลังฝึกชุดที่ 3 

22-28 มิ.ย. 2554 45 นาที/วัน แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียงพยัญชนะท้าย 

29 มิ.ย. 2554 30 นาที ทดสอบหลังฝึกชุดที่ 4 

29มิ.ย.-5ก.ค. 54 45 นาที แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงข้อความต่อเนื่อง 

6 ก.ค. 2554 60 นาที ทดสอบหลังฝึกชุดที่ 5 (ใช้เวลา 30 นาที) และทดสอบหลังฝึก 
(ใช้เวลาทดสอบ 30 นาที) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์และแปลความหมายข้อมูล 
 1. การหาค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึก และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
โดยใช้สูตรดังนี ้         
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   สูตรการหาค่าร้อยละ  
n

F
p

100
  

 
   เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 
     F แทน    ความถี่ที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 

 เกณฑ์ค่าร้อยละมีดังนี ้  
   คะแนน     ระดับคุณภาพ 
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ  60  ควรปรับปรุง 
   70 - 79     พอใช้  
   80- 89      ดี 
   90 ขึ้นไป     ดีมาก 
  

 2. การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึก และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
โดยใช้สูตรดังนี ้   
 

   สูตรการหาค่าเฉลีย่ 
n

x
X


  

 
   เมื่อ X   แทน  ค่าเฉลี่ย 
           x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่  คูณ  คะแนน 
       n          แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลทั้งหมด  

 



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการสร้างแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับ
นายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
  ผลการศึกษาท าใหไ้ดแ้บบฝึกอิเล็กทรอนิกส์พฒันาความสามารถเร่ืองการออกเสียง
ภาษาไทยจ านวน 5 ชุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าศพัทท่ี์ใชส้นทนาในชีวติประจ าวนัของนายทหาร
ชาวต่างชาติ แบบฝึกแต่ละชุดประกอบดว้ย 
  1.1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เด่ียว พยญัชนะตน้ควบ 
อกัษรน า  
  1.2 แบบฝึกการออกเสียงสระ แบ่งเป็น สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 
  1.3 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต ์  
  1.4 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะทา้ย หรือตวัสะกด  
  1.5  แบบฝึกการออกเสียงขอ้ความต่อเน่ือง  
 2. ผลการศึกษาความสามารถการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับ
นายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ตามเกณฑ์ 80/80 

  หลงัจากท่ีไดส้ร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติใน
หลักสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวียดนาม ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาแลว้ ไดน้ าแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง
ดงักล่าวไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 5 คร้ัง ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดต้ามตารางดงัน้ี 
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ตาราง 2  แสดงผลคะแนนจากแบบฝึก 
 

คนที ่
ชุดที ่1 

(10) 
ชุดที ่2 

(10) 
ชุดที ่3 

(10) 
ชุดที ่4 

(10) 
ชุดที ่5 

(10) 
คะแนนเฉลีย่ 

1 8 8 8 10 9 8.6 

2 8 10 9 10 9.5 9.3 

3 8 9 10 10 10 9.4 

คะแนนรวมแต่ละชุด 24 27 27 30 28.5 27.3 

คะแนนเฉลีย่รายชุด 8 9 9 10 9.5 9.1 

คดิเป็นร้อยละ 80 90 90 100 95 91 

 
 ผลคะแนนจากแบบฝึกทั้ง 5 ชุด ผูเ้รียนทั้ง 3 คน คิดคะแนนเป็นค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี ชุดท่ี 1 แบบ
ฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เด่ียว พยญัชนะตน้ควบ อกัษรน า ได ้8 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 80 อยูใ่นเกณฑดี์ ชุดท่ี 2 แบบฝึกการออกเสียงสระ แบ่งเป็น สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระ
ประสม ได ้9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 อยูใ่นเกณฑดี์มาก ชุดท่ี 3 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยกุต ์ได ้9 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 อยูใ่นเกณฑดี์มาก ชุดท่ี 4 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะทา้ย หรือตวัสะกด 
ได ้10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นเกณฑดี์มาก ชุดท่ี 5 แบบฝึกการออกเสียงขอ้ความต่อเน่ือง ได ้
9.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 อยูใ่นเกณฑดี์มาก คะแนนทดสอบแบบฝึกหดัทั้ง 5 ชุดของผูเ้รียนทั้ง 3 คน  
เป็นดงัน้ี ผูเ้รียนคนท่ี 1 คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกทั้ง 5 ชุด ไดค้ะแนน 8.6 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน ผูเ้รียนคนท่ี 2 คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกทั้ง 5 ชุด ไดค้ะแนน 9.3 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน  ผูเ้รียนคนท่ี 3 คะแนนเฉล่ียของแบบฝึกทั้ง 5 ชุด ไดค้ะแนน 9.4  คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

ตาราง 3  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

คนที่ 
คะแนนก่อนฝึก 

(30) 
คะแนนหลังฝึก 

(30) 
1 20 26 
2 25 28 
3 24 29 

คะแนนรวม 69 83 

คะแนนเฉลีย่ 23 28 

คิดเป็นร้อยละ 76 93 

 
 ผลการทดสอบก่อนเรียน  ผูเ้รียนทั้ง 3 คน มีคะแนน 20 25 และ 24 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 
คะแนน คิดค่าคะแนนเฉล่ีย 23 คะแนนจาก 30 คะแนน หรือร้อยละ 76 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้เม่ือใชแ้บบฝึก
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหาร
เวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  ต่อเน่ืองเป็นเวลา 1 เดือนแลว้ทดสอบหลงัเรียน  ผูเ้รียน
ทั้ง  3  คน มีคะแนนเพิ่มข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนคนท่ี 1 ซ่ึงไดค้ะแนนจาก 20 คะแนน เพิ่มเป็น 26 คะแนน 
ผูเ้รียนคนท่ี 2 ไดค้ะแนน 25 คะแนน เพิ่มเป็น 28 คะแนน ผูเ้รียนคนท่ี 3 ไดค้ะแนน 24 คะแนน เพิ่มเป็น 
29 คะแนน คะแนนทดสอบหลงัเรียน ผูเ้รียนทั้ง 3 คนสามารถคิดค่าคะแนนเฉล่ียเป็น 28 คะแนน จาก 30 
คะแนน หรือร้อยละ 93  อยูใ่นเกณฑดี์มาก แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนทดสอบหลงัเรียนเพิ่มข้ึนจากคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนจาก 76 คะแนน เป็น 93 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

ตาราง 4  แสดงร้อยละของคะแนนหลงัฝึกจากคะแนนก่อนฝึก 
 

คนท่ี 
คะแนนก่อนฝึก คะแนนหลงัฝึก ร้อยละของคะแนน

หลงัฝึกจากคะแนน
ก่อนฝึก 

เตม็ 30 
คะแนน 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

เตม็ 30 
คะแนน 

ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 20 66.67 26 86.67 30 
2 25 83.33 28 93.33 12 
3 24 80.00 29 96.67 20.83 

รวม 23 76.67 27.67 92.23 20.30 

 
 จากตาราง 4  พบวา่ ร้อยละของความกา้วหนา้คะแนนหลงัฝึกจากคะแนนก่อนฝึก โดยรวมของ
นกัศึกษา 3 คน มีคะแนนเฉล่ียก่อนฝึกเท่ากบั 23 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัฝึกเท่ากบั 27.67 คะแนน 
มีร้อยละของความกา้วหนา้เท่ากบั 20.30  โดย คนท่ี 1 มีคะแนนก่อนฝึกเท่ากบั 20 คะแนน และคะแนน
เฉล่ียหลงัฝึกเท่ากบั 26  คะแนน มีร้อยละของความกา้วหนา้เท่ากบั 30  คนท่ี 2  มีคะแนนก่อนฝึกเท่ากบั 
25 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัฝึกเท่ากบั 28 คะแนน มีร้อยละของความกา้วหนา้เท่ากบั 12  คนท่ี 3  มี
คะแนนก่อนฝึกเท่ากบั 24 คะแนน และคะแนนเฉล่ียหลงัฝึกเท่ากบั 29  มีร้อยละของความกา้วหนา้เท่ากบั 
20.83 
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ตาราง 5  สรุปผลการพฒันาหาประสิทธิภาพแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์จ านวนนกัเรียน คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน คะแนนแบบฝึกหดั คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

คนที่ 
คะแนน 

ก่อนฝึก 
(30)  

ชุดที ่1 
(10)  

ชุดที ่2 
(10) 

ชุดที ่3 
(10) 

ชุดที ่4 
(10) 

ชุดที ่5 
 (10) 

หลงัฝึก 
(30) 

1 20 8 8 8 10 9 26 
2 25 8 10 9 10 9.5 28 
3 24 8 9 10 10 10 29 

คะแนนรวม 69 24 27 27 30 28.5 83 
คะแนนเฉลีย่ 23 8 9 9 10 9.5 28 

คิดเป็นร้อยละ 76 80 90 90 100 95 93 
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตาราง 5  พบวา่ จากคะแนนแบบฝึกหดั ผูเ้รียนสามารถท าได ้คิด
เฉล่ียเป็นร้อยละเท่ากบั 91  อยูใ่นเกณฑดี์มาก และจากคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนเตม็ 30 คะแนน 
ผูเ้รียนสามารถท าไดคิ้ดเฉล่ียเป็น  28 โดยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละเท่ากบั 93 อยูใ่นเกณฑดี์มาก ดงันั้นสรุปได้
วา่แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 91/93 สูงกวา่เกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้80/80   
แสดงวา่ แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทย
ส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มีประสิทธิภาพท าใหผู้เ้รียนมี
ความสามารถในการพดูภาษาไทยดีข้ึน 
 

 
 
 
 
  
 



บทที ่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกและศึกษาความสามารถการออกเสียง
ภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ  โดยประเมินผลการวจิยัดว้ยการหาค่าเฉล่ีย หาค่าร้อยละ และสังเกตการณ์  
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงทดลอง ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ นายทหาร
นกัเรียนชาวเวยีดนามท่ีก าลงัศึกษาภาษาไทย ณ ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  จ  านวนทั้งส้ิน 3 
คน โดยเป็นกลุ่มนายทหารชาวต่างชาติท่ีมาอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวดว้ยระยะเวลาเพียง 6 เดือน 
จากนั้นจะเดินทางกลบัไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบไปดว้ย  แบบทดสอบก่อนฝึกและหลงัฝึก  แบบฝึกการออก
เสียง และแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกชุดท่ี 1-5 
 โดยมีวธีิด าเนินการศึกษาดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาไทย และการ
ฝึกฝนการออกเสียงส าหรับชาวต่างชาติเพื่อสังเคราะห์แนวคิดน าไปประยกุตใ์ชส้ร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 2. สร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์พฒันาความสามารถเร่ืองการออกเสียงภาษาไทยจ านวน 5 ชุด 
ซ่ึงเป็นค าศพัทท่ี์ใชส้นทนาในชีวติประจ าวนัของนายทหารชาวต่างชาติ แบบฝึกแต่ละชุดประกอบดว้ย 
  2.1  แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เด่ียว พยญัชนะตน้ควบ 
อกัษรน า  
  2.2  แบบฝึกการออกเสียงสระ แบ่งเป็น สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 
  2.3  แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต ์  
  2.4 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะทา้ย หรือตวัสะกด  
  2.5  แบบฝึกการออกเสียงขอ้ความต่อเน่ือง  
 3. น าแบบฝึกและแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  เพื่อพิจารณา ผูท้รงคุณวุฒิใหป้รับ
ค าอธิบายแบบฝึกแต่ละชุดและตรวจสอบรูปแบบการพิมพ ์ เม่ือปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าดงักล่าว
แลว้ แลว้จึงน าไปใชก้บัประชากรท่ีก าหนดไวเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.   การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
  4.1  การจดักระท าขอ้มูล  ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการจดักระท าขอ้มูลดงัน้ี 
   4.1.1  ทดสอบก่อนใชแ้บบฝึกทั้งหมด บนัทึกเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนไว ้
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   4.1.2  ทดลองใชห้นงัสืออิเลคทรอนิกส์โดยใหผู้เ้รียนฝึกฝนดว้ยตนเองสัปดาห์ละ1 
แบบฝึกพร้อมท าแบบทดสอบหลงัฝึกเม่ือฝึกฝนแบบฝึกแต่ละชุดจบ ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ตั้งแต่ช่วง
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึง 6 กรกฎาคม 2554 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4.2  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   4.2.1  การหาค่าร้อยละของคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัฝึก และแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน  
    4.2.2  การหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัฝึก และแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน  
 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการวจิยัเพื่อสร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติใน
หลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ สามารถสรุปผลได้
ดงัน้ี 
 1.  ไดแ้บบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตร
ภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 5 ชุด ไดแ้ก่  
  1.1 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะตน้ แบ่งเป็นพยญัชนะตน้เด่ียว พยญัชนะตน้ควบ 
อกัษรน า  
  1.2 แบบฝึกการออกเสียงสระ แบ่งเป็น สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระประสม 
  1.3 แบบฝึกการออกเสียงวรรณยุกต ์  
  1.4 แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะทา้ย หรือตวัสะกด  
  1.5 แบบฝึกการออกเสียงขอ้ความต่อเน่ือง  
 2.  จากการทดลองเพื่อศึกษาความสามารถในการออกเสียงของผูใ้ช้แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า แบบฝึกทั้ง 5 เร่ืองท่ีได้สร้างข้ึน ประสิทธิภาพของแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียง
ภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวียดนาม ศูนยภ์าษา กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ จากคะแนนแบบฝึกหดั ผูเ้รียนสามารถท าได้ คิดเฉล่ียเป็นร้อยละเท่ากบั 91  อยูใ่นเกณฑ์ดี
มาก และจากคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนเตม็ 30 คะแนน ผูเ้รียนสามารถท าไดคิ้ดเฉล่ียเป็น  28 โดยคิด
เฉล่ียเป็นร้อยละเท่ากบั 93 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ดงันั้นสรุปไดว้า่แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 91/93 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้80/80  แสดงวา่ แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการ
ออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวียดนาม ศูนยภ์าษา กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีจะน าไปใช้เป็นแบบฝึกการออกเสียงท่ีชาวต่างชาติ
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนดว้ยตนเองไดผ้ลเป็นไปตามท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไว ้
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อภิปรายผล 
 1.  จากการวจิยัเพื่อสร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติใน
หลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ สามารถไดแ้บบฝึก
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพท าใหผู้เ้รียนหรือผูใ้ชมี้พฒันาการในการออกเสียงภาษาไทยท่ีดีข้ึน โดย
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่เกณฑ์ 80% ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจาก แบบฝึก
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวไดก้ าหนดเน้ือหาและแบบฝึกสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของศูนยภ์าษา 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ และความตอ้งการของผูเ้รียน  โดยผูว้จิยัก าหนดแบบฝึกและแบบทดสอบท่ีมี
ความหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และปรับปรุงการออกเสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงถือวา่
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพดี สามารถน าไปใชไ้ด ้อีกทั้งหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียง
ภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ เป็นส่ือท่ีทนัสมยั สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตามความตอ้งการของนกัศึกษาและบุคคล
ทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีแนวทางการจดัการศึกษาโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลจึงมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองตามธรรมชาติ
และเตม็ศกัยภาพโดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
 2. การพฒันาการออกเสียงภาษาไทยดว้ยแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการฝึกฝนและปรับปรุง
การออกเสียงท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง จะช่วยให้ผูเ้รียนมีการพฒันาการออกเสียง เขา้ใจวธีิการ
ออกเสียงและการพดูภาษาไทยใหถู้กตอ้งชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนสูงข้ึนดว้ย จึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็นภา พทัรชนม ์( 2544 : บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการพฒันา
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง กราฟิกเบ้ืองตน้ ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนของการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิเชษฐ เพียรเจริญ ( 2546 : 67) ไดท้  า
การพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองส่ือการสอน ผลการวจิยัพบวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการ
สอน มีประสิทธิภาพ 82.0/82.5 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
หลงัจากท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ส่ือการสอน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียงหลงัการเรียนและฝึกฝนดว้ยการ
ออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรม
ยทุธศึกษาทหารอากาศ สูงกวา่เกณฑ ์80% ท่ีตั้งไว ้โดยคะแนนสอบหลงัการทดลอง กบัคะแนนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไวมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.  ความพึงพอใจในแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติใน
หลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
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  ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุเน่ืองจากการเรียนดว้ยแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ไดน้ าเสนอเน้ือหา พร้อม
ภาพประกอบ และเสียงท่ีมีทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ การน าเสนอ
เน้ือหาอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนจากเน้ือหาง่ายๆ ไปสู่เน้ือหาท่ีมีความยากข้ึน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลือก
เรียนไดต้ามความสามารถของตน ผูท่ี้เรียนไดเ้ร็วก็เรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งรอผูอ่ื้น ผูท่ี้เรียนชา้ก็เรียนไปตาม
ระดบัของตน (ปรัชญา ใจสะอาด. 2522: 87 - 89) จะท าใหผู้เ้รียนเรียนไดต้ามล าพงั เกิดการพึ่งตนเอง มี
ความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน และลดความเบ่ือหน่ายให้กบันกัเรียนบางคนท่ีตอ้งเรียนร่วมกบัคนอ่ืน    
(ธีระชยั  ปูรณโชติ.  2539: 27) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงท าใหค้วามพึงพอใจในการใชแ้บบฝึก
อิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหาร
เวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 4.  จากผลการทดลองใชแ้บบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวต่างชาติใน
หลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ผูว้จิยัไดข้อ้สังเกต
บางประการ ดงัต่อไปน้ี 
  4.1   บรรยากาศในการเรียนเป็นกนัเอง ผูเ้รียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน เน่ืองจาก 
ไดเ้รียนรู้ผา่นค าอธิบายวธีิการออกเสียงแต่ละเร่ือง รวมไปถึงการอธิบายค าศพัทท์ั้งในแบบภาษาองักฤษ
และภาษาเวยีดนามซ่ึงเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนไดต้ามความถนดั
ของตนเอง 
  4.2   ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะสามารถท่ีจะเรียนเน้ือหาไดต้าม 
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยไม่ตอ้งรอเรียนพร้อมเพื่อนๆ และสามารถท่ีจะทบทวนบทเรียน 
ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และฝึกฝนไดต้ามล าพงั เกิดการพึ่งตนเอง มี
ความมัน่ใจในการเรียนมากข้ึน 
 แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยขอชาวต่างชาติ
ในหลกัสูตรภาษาไทยส าหรับนายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัท า
ข้ึนน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติไดเ้ป็น
อยา่งดี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ก่อนการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน ควรมีการเตรียมพร้อมทั้งตวัผูเ้รียน
และวสัดุอุปกรณ์ 
 2.  ควรมีการเผยแพร่กระบวนการในการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สู่สถานศึกษาและ
ผูส้นใจทัว่ไป 
 3.  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มีไวใ้หผู้เ้รียน เรียนดว้ยตนเองตามความตอ้งการ เรียนไดทุ้กเวลา 
ทุกสถานท่ี ใชส้ าหรับเรียนเพิ่มเติม จากเน้ือหาท่ีเรียนในเวลาปกติ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยต่อไป 
 ควรมีการสร้างแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ในทกัษะอ่ืน ๆ รวมทั้งเพิ่มระดบัความยากใหม้ากข้ึน  
เพื่อใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติ (ชาติอ่ืนๆ) มีทางเลือกในการเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะทางภาษาไทยเพิ่มข้ึนดว้ย
ตนเองโดยไม่ตอ้งมีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลาเรียน เช่น การเขียนตามค าบอก ฟังและอ่านจบัใจความ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชแบบฝก 
 

ตาราง 6  สรุปความพึงพอใจของผูใชแบบฝกอิเล็กทรอนิกสเร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวตางชาติ
ในหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารเวียดนาม ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

ขอ
ที่ 

รายการประเมิน 

พึง
พอ

ใจม
าก
ที่ส

ุด 

พึง
พอ

ใจม
าก

 

พึง
พอ

ใช
ปา
นก

ลา
ง 

พึง
พอ

ใจน
อย

 

พึง
พอ

ใจน
อย
ที่ส

ุด 

คา
เฉล

ี่ย 

สว
นเบ

ี่ยงเ
บน

มา
ตร
ฐาน

 

แป
ลค

วาม
 

1 ความเหมาะสม 
ความสอดคลองของ
ภาพประกอบ 

 3 
(100) 

   4.00 .000 พึงพอใจมาก 

2 ความเหมาะสมของ
ภาพเคลื่อนไหว 

 3 
(100) 

   4.00 .000 พึงพอใจมาก 

3 ความชัดเจนของ
ตัวอักษร 

3 
(100) 

    5.00 .000 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4 คําอธิบายในแบบฝก 1 
(33.33) 

2 
(66.67) 

   4.33 .577 พึงพอใจมาก 

5 ความเหมาะสมของ
กิจกรรมในแบบฝก 

 3 
(100) 

   4.00 .000 พึงพอใจมาก 

6 ความชัดเจนของ
เสียงในแบบฝก 

2 
(66.67) 

1 
(33.33) 

   4.67 .577 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

7 เน้ือหาของแบบฝกมี
ความเหมาะสมกับ
ระดับของผูเรียน 

 3 
(100) 

   4.00 .000 พึงพอใจมาก 

8 ความเหมาะสมของ
รูปแบบและวิธีการ
นําเสนอ 

2 
(66.67) 

1 
(33.33) 

   4.67 .577 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

 
 



 104 

ตาราง 6  (ตอ) 
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แป
ลค
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9 ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใชอธิบาย 

1 
(33.33) 

2 
(66.67) 

   4.33 .577 พึงพอใจมาก 

10 ความเหมาะสมของ
ลําดับเน้ือหา 

 1 
(33.33) 

2 
(66.67) 

  3.33    .577 พึงพอใจ 
ปานกลาง 

 รวม  4.23   .152 พึงพอใจมาก 
 

จากตาราง 6  ความพึงพอใจของผูใชแบบฝกอิเล็กทรอนิกส เร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของ
ชาวตางชาติในหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนายทหารเวียดนาม ศูนยภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ ความชัดเจนของตัวอักษร คาเฉลี่ย 5.00  รองลงมาคือ ความชัดเจนของเสียงในแบบฝก และความ
เหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนําเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.67  
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ   ชื่อสกุล เรือเอก กิ่งกูล   เกาะประเสริฐ 
วันเดือนปเกิด 21 กันยายน 2511 
สถานที่เกิด จังหวัดชลบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน  935/39 ซอยสุขสวัสด์ิ 26 แขวงบางปะกอก  
   เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน นายทหารประจําแผนกวิทยาการและนิรภัยการบิน  
  หนวยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร  
สถานที่ทํางานปจจุบัน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2533 หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ  
  จาก   โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 พ.ศ.2542 ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต  
  สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร 

 จาก   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2549 หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องตน  
  จาก   สถาบันวิทยาศาสตรทหาร  
   กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 พ.ศ.2554 ระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

 จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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