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ชื่อโครงการ    : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จ าเสียงพูดเพ่ือส่งเสริมความสามารถ  

ในการอ่านออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
ชื่อนักวิจัย     : นางสาวรักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จ า
เสียงพูดเพ่ือส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านแบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า  

1) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ   สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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Abstract 

Project name   : The Result of Using Reading Pronunciation Skills Training  
with Speech Recognition for Effectiveness Readiness in Thai 
pronunciation of Announcing Techniques in Broadcasting 

Researcher name  : Miss. Rakchanokcharin Poonsuwannatee 
 
        The objective of this study is to investigate the result of using reading 
pronunciation skills training with speech recognition for effectiveness readiness in thai 
pronunciation of announcing techniques in broadcasting using the criterion E1/E2 = 80/80 
and achievement of trainings that using reading pronunciation skills training with speech 
recognition by researcher.  
        Samples in this experimental study were 30 undergraduate students. An 
experimental group trained with speech recognition for effectiveness readiness in thai 
pronunciation. Percentages and means were used for analyzing efficiency in accordance with 
the criterion E1/E2 = 80/80, and t – test were used for achievement comparisons. 

 

Results are : 

1) Efficiency of using reading pronunciation skills training with speech recognition 
for effectiveness readiness in thai pronunciation by researcher equaled 82.67/82.73, higher 
than the criteria. 

2) achievement of trainings that using reading pronunciation skills training with 
speech recognition by researcher  were significantly higher. 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords : Skills Training , Reading Pronunciation , Speech Recognition ,  Announcing 

Techniques in Broadcasting 

ข 



 
 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ดังนี้ 
ขอขอบคุณ อาจารย์วิศรุต สื่อสุวรรณ, คุณจักรพงษ์ ล้อมวงศ์, คุณอัญชลี เผดิม ที่ให้ความรู้ในการท า

แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ จนผู้วิจัยสามารถพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ คุณทิฆัมพร อยู่ก าเนิด, คุณนภสวรรณ มีลิ, คุณวรวรรณ อ่อนแสง ที่ให้ความรู้ด้านเนื้อหา
การอ่านออกเสียงส าหรับการเป็นผู้ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ จนผู้วิจัยสามารถเรียบเรียงเป็นเนื้อหาใน
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการหา
ประสิทธิภาพและทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ตลอดจนปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจนท าให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่ดี และเป็นก าลังใจในการท างานวิจัยครั้งนี้         

จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี 
        เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



 
 
 

 

 

สารบัญ  

  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย      ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ      ข 

กิตติกรรมประกาศ       ค 

บทที ่ 1 บทน า  

  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 1 

 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 4 

 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 4 

 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 5 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง          6 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง          7 

       2.1.1 หลักทั่วไปในการอ่านออกเสียง          7 

       2.1.2 ปัญหาในการอ่านออกเสียง         10 

       2.1.3 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง         11 

        2.1.4 หลักการอ่านทางวิทยุกระจายเสียง         13 

 2.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก         23 

       2.2.1 ความหมายของแบบฝึก         24 

        2.2.2 ประโยชน์ของแบบฝึก         24 

        2.2.3 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก         25 

        2.2.4 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี         25 

 

ง 



 
 
 

 

สารบัญ(ต่อ) 

                     หน้า 

 

 2.3 ระบบรู้จ าเสียงพูด         28 

         2.3.1 การท างานของระบบรู้จ าเสียงพูด          28 

               2.3.2 การประมวลผลคะแนนการอ่านของแบบฝึกทักษะ          30 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          35 

 2.5 กรอบแนวคิด          37 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย          38 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          38 

 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา          38 

 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          39 

           3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล          39 

 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล          40 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          42 

บทที่ 5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ          46 

 5.1 วัตถุประสงค์ของกรวิจัย          46 

 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          46 

ข 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          46 

ค 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล          47 

 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล          48 

ง 5.6 สรุปผลการวิจัย          48 

 

 

ง 



 
 
 

 

สารบัญ(ต่อ) 

                หน้า 

    5.7 อภิปรายผลของการวิจัย         48 

      5.8 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย          50 

บรรณานุกรม          52 

ภาคผนวก           54 

 ภาคผนวก ก คู่มือแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย          55 

 ภาคผนวก ข แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย          60 

ประวัติผู้วิจัย          73 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



 
 
 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ 

 

หน้า 

 

ตารางที ่1  แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยระบบรู้จ าเสียงพูด 42 

                          เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิค- 

                          การประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ตารางที ่2  แสดงคะแนนการทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักศึกษาท่ีใช้ 44 

                          แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศ 

                          ทางวิทยุโทรทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการสุ่มแบบทดสอบในการอ่านออกเสียง

จ 



 
 
 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่ หน้า 

1 กราฟของคลื่นเสียง 30 

2 กราฟแสดงความถี่บีสต์ 31 

3 ส่วนประกอบของคลื่น 32 

4 กราฟเสียงจ าลอง(1) 33 

5 กราฟเสียงจ าลอง(2) 34 

6 กราฟเสียงจ าลอง(3) 34 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ฉ 



 
 
 
 



 
 

1 

 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 

การท างานในหน๎าที่ผู๎ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญตํอ
วงการสื่อสารมวลชนไทย นับตั้ งแตํรัฐบาลมีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ ใช๎สํ งสัญญาณทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ท าให๎เกิดการขยายตัวของธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้น  
รายการวิทยุและโทรทัศน์เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว เมื่อมีรายการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ิมขึ้น ก็ยํอมมีความ
ต๎องการบุคลากรด๎านวิทยุและโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นด๎วย โดยเฉพาะผู๎ประกาศที่มีทักษะและความสามารถ
เฉพาะตนในด๎านการประกาศและการใช๎เสียง  ดังนั้น สถานีโทรทัศน์ชํองตํางๆจึงให๎ความส าคัญใน
การคัดสรรผู๎ที่จะมาท าหน๎าที่ผู๎ประกาศ โดยคัดสรรเฉพาะผู๎ที่มีคุณสมบัติในการใช๎เสียง ภาษา และ
ลีลาในการน าเสนอท่ีนําฟังส าหรับท าหน๎าที่เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆ ทั้งนี้เพราะผู๎ประกาศ เป็นผู๎มี
อิทธิพลทางภาษาตํอผู๎ชมรายการโทรทัศน์ ถ๎าหากผู๎ประกาศใช๎ภาษาไมํถูกต๎อง จะท าให๎การสื่อ
ความหมายผิดพลาด  และอาจเกิดการวิบัติของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติได๎  

รัฐบาลจึงให๎ความส าคัญในการใช๎ภาษาของผู๎ท าหน๎าที่เป็นผู๎ประกาศ  โดยในปี พ.ศ.2511 
กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให๎สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยด าเนินการทดสอบผู๎
ประกาศของสถานี เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกาศ   และตั้งแตํนั้นมาได๎มีระเบียบของกรม
ประชาสัมพันธ์ออกมาระบุวํา ให๎      ผู๎ประกาศ และผู๎ด าเนินรายการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุก
แหํงต๎องผํานการทดสอบการเป็นผู๎ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ มาจนถึงในปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได๎
มอบหมายให๎ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แหํงชาติ (กสทช.) เข๎ามาท าหน๎าที่ก ากับ ดูแล ควบคุมการทดสอบเพ่ือรับบัตรผู๎ประกาศ โดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทดสอบเป็นการอบรม 3 หลักสูตรคือ ระดับต๎น ระดับกลาง และระดับสูง ผู๎ที่
จะเข๎ารับการทดสอบเพ่ือรับบัตรผู๎ประกาศจะต๎องผํานการอบรมทั้ง 3 หลักสูตรจึงจะสามารถทดสอบ
เพ่ือรับบัตรผู๎ประกาศได๎ แตํหากส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน(วิทยุ -โทรทัศน์) ตั้งแตํ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให๎ถือวําผํานการอบรมหลักสูตรระดับต๎น สามารถสมัครอบรมในระดับกลางได๎  

มาตรฐานการให๎คะแนนของคณะกรรมการทดสอบเพ่ือออกบัตรผู๎ประกาศนั้นมีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาให๎คะแนน 5 หลักใหญํๆ คือ 1.คะแนนด๎านอักขรวิธี หมายถึง การอํานออกเสียงอักขรวิธี
ให๎ถูกต๎องตามหลักภาษาไทย เน๎นการอํานออกเสียง ร, ล และค าควบกล้ า 2.คะแนนด๎านความถูกต๎อง
ในการออกเสียง หมายถึง การอํานออกเสียงได๎ถูกต๎องตามบท ไมํมีการตูํค าหรือความ ไมํอํานค าตกจน
ท าให๎เกิดการเปลี่ยนความหมาย 3.คะแนนด๎านความชัดเจนในการออกเสียงค า หมายถึง การออกเสียง
ชัดถ๎อยชัดค า ไมํมีเสียงสอดแทรกในชํองปาก หรือออกเสียงเพ้ียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์        
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4.คะแนนด๎านลีลาในการน าเสนอ หมายถึง ลีลาในด๎านจังหวะ และน้ าหนักค า การแบํงวรรคตอนของ
เนื้อหาในการน าเสนอ และ 5.คะแนนด๎านน้ าเสียง หมายถึง ลักษณะคุณภาพของน้ าเสียงโดยธรรมชาติ 
ไมํดังไป เบาไป หรือสูงไป ต่ าไป ทั้งหมดนี้จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู๎ที่จะสอบผํานจะต๎องได๎
คะแนนตั้งแตํ 50 คะแนนขึ้นไปจึงจะสามารถมีสิทธิ์รับบัตรผู๎ประกาศ (ประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ, 2556) 

ดังนั้นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในฐานะที่ต๎องเป็นผู๎ท างานด๎านสื่อสารมวลชน
ในอนาคต จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นการอําน การพูด การ
ฟัง และการเขียน ซึ่งต๎องใช๎ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู๎รับสาร ทักษะการอําน เป็น
ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการติดตํอ ถํายทอดสารไปยังมวลชนผู๎รับสาร และเพ่ือเป็นแบบอยํางที่ดีตํอ
สาธารณชนในด๎านการใช๎ภาษา ดังจะเห็นได๎จากผู๎ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบันใช๎ภาษาไมํ
ถูกต๎องตามหลักการออกเสียง ไมํมีการออกเสียงค าควบกล้ า เป็นแบบอยํางให๎เยาวชนใช๎ภาษาที่ผิด 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงได๎จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
และโทรทัศน์ เพ่ือให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอํานขําว บทความ และเกิดทักษะในการเป็นผู๎
ประกาศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แตํในสภาพปัจจุบัน การประเมินผลการอํานของ
นักศึกษาท าโดยใช๎แบบฝึกทักษะในการอํานออกเสียง ซึ่งใช๎ประสบการณ์ของผู๎สอนในการประเมินผล
การอํานออกเสียงของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ท าให๎ไมํมีความเป็นมาตรฐาน และไมํสามารถทวนสอบ
ผลการประเมินได๎อยํางถูกต๎อง อีกทั้งจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
ท าให๎ประสิทธิภาพในการฟังการอํานออกเสียงของผู๎สอนซึ่งเป็นผู๎ประเมินไมํเที่ยงตรง เนื่องจากความ
ล๎าในการฟัง จึงท าให๎เกิดความไมํเป็นธรรมในการประเมิน และผลการประเมินไมํเป็นมาตรฐานที่
เชื่อถือได๎ สํงผลให๎การฝึกทักษะการอํานออกเสียงไมํมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร 

อรรณพ อุบลแย๎ม(2542 : 234) ได๎กลําวถึงปัญหาเกี่ยวกับการอํานออกเสียงวํา การ
อําน ออกเสียงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ซึ่งท าให๎คนเราสามารถติดตํอสื่อสาร เข๎าใจกันได๎ เพ่ือให๎การ
สื่อสารด๎วย การพูดเป็นไปอยํางรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค์ ไมํคลาดเคลื่อน จนเกิดปัญหาในการ
เข๎าใจผิด แตํคน สํวนใหญํมักจะมองข๎ามความส าคัญ ซึ่งเราอาจได๎ยินอยูํบํอยๆ วํามีผู๎ออกเสียง
พยัญชนะ ร เป็น ล , ช เป็น ฉ  , ท เป็น ต , ออกเสียงสระ โอ เป็น ออ,  สระอา เป็น อัว , สระแอ 
เป็น เอ , ออกเสียง วรรณยุกต์โท เป็น วรรณยุกต์ตรี เป็นต๎น การออกเสียงไมํชัดเจนหรือผิดเพ้ียนนี้ 
จัดเป็นสํวนหนึ่งของความบกพรํองทางการพูด(Speed Disorders) หรืออาจะเรียกอีกหนึ่งวํา การพูด
ไมํชัด (Articulation Disorders) ซึ่งเป็นความบกพรํองหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการเปลํงเสียงพูด 
ซ่ึงทั้งเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ลักษณะการพูดไมํชัด หรือการออกเสียงไมํถูกต๎อง
มีอยูํ4 ลักษณะ ได๎แกํ 
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1.การใช๎เสียงอ่ืนมาแทนเสียงที่ถูกต๎อง 
2.การออกเสียงพูดไมํครบทุกเสียง หรือการเว๎นไมํออกเสียง 
3.การออกเสียงผิดเพ้ียน คือ การออกเสียงเพ้ียนจนไมํอาจบอกได๎วําเป็นเสีย ง

พยัญชนะหรือเสียงสระใด 
4.การเพ่ิมเสียงในคำ คือการเติมเสียงพยัญชนะ หรือเสียงสระเพ่ิมเข๎าไปในคำ  
การออกเสียงไมํชัดหรือการพูดไมํชัดนี้ อาจเกิดขึ้นได๎จากสาเหตุใหญํๆ2 ประการ 

ได๎แกํ สาเหตุเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะ เชํน สมองพิการ ปากแหวํง  ระบบฟัน เพดานโหวํ 
ผิดปกติ และสาเหตุที่ไมํเกี่ยวกับอวัยวะผิดปกติ เชํน เกิดจากการเลียนแบบผิดๆ จนติดเป็นความเคย
ชิน และการเรียนภาษาอ่ืนเป็นภาษาที่สอง ปัจจุบันการออกเสียงไมํชัดเจนจะปรากฏให๎ได๎ยินได๎ฟั ง 
บํอยๆในกลุํมคนทั่วไป แตํการพูดทางสื่อมวลชน ที่ขาดความระมัดระวังมิให๎เกิด ถ๎าพบวํามีปัญหาก็ 
ควรหาทางปรับปรุงแก๎ไข 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์(2540:132) ได๎กลําวถึง ปัญหาในการอํานออกเสียง 
ดังตํอไปนี้ 

1.อํานออกเสียงคำควบกล้ าไมํชัดเจน 
2.อํานออกเสียงคำไมํถูกต๎อง 
3.เว๎นวรรคตอนไมํถูกต๎อง 
4.อํานออกเสียงโดยไมํใสํความรู๎สึกและมักจะอํานเหมือนเด็กเล็กที่เพ่ิงหัดอํานหนังสือ 
5.อํานออกเสียงตะกกุตะกัก 
6.ใช๎น้ าเสียงในการอํานราบเรียบ ไมํมีอารมณ ์หรือใสํความรู๎สึกในการอําน 
7.อํานออกเสียงแล๎วจับใจความไมํได๎ เพราะกังวลอยูํกับเสียงที่เปลํงออกมา 

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร๎างเสียงค าพูดใดๆได๎ตาม
ความต๎องการ ซึ่งสํวนใหญํจะใช๎งานรํวมกับเทคโนโลยีด๎านการประมวลผลภาษา (Language 
Processing Technology) ท าให๎ได๎เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช๎กับการอําน
ข๎อความ เพ่ือหาวิธีอํานข๎อความแล๎วแปลงข๎อความจากตัวหนังสือให๎เป็นเสียงพูดได๎ตรงตามความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ ภาษาพูดจึงเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับเครื่องจักร พัฒนาจนเป็น
เทคโนโลยี การรู๎จ าเสียงพูด (Speech Recognition)  

 เทคโนโลยีการรู๎จ าเสียงพูด (Speech Recognition) เป็นระบบสร๎างโครงขํายค า (Word 
Network) โดยอาศัยแบบจ าลองภาษา (Language Model) โดยในแตํละค าจะประกอบด๎วย
แบบจ าลองเสียง (Acoustic Model) ของแตํละหนํวยเสียงมาประกอบกันเป็นค าๆนั้น หลังจากนั้นจะ
ปูอนข๎อมูลไปยังโครงขํายค า เพ่ือค านวณคําความจะเป็นสูงที่สุด โดยขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นการ
ถอดรหัส (Decoding) เพียงแคํใช๎เสียงพูด ระบบก็จะประมวลผลเป็นข๎อความ จากนั้นน าไปค๎นหา
และแสดงผลออกมาเป็นคําคะแนนซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถใช๎ในการประเมินผลการอํานออกเสียงที่
ใกล๎เคียงกับเสียงต๎นฉบับได๎อยํางนําเชื่อถือ และใกล๎เคียงกับเสียงต๎นฉบับมากท่ีสุด 
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ดังนั้น การใช๎เทคโนโลยีการรู๎จ าเสียงพูด (Speech Recognition) มาเป็นสํวนหนึ่งของแบบ
ฝึกทักษะการอํานออกเสียงในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานออกเสียงให๎มีประสิทธิภาพ ผู๎วิจัยสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
การฝึกทักษะการปฏิบัติการอํานออกเสียง และการประเมินผลการอํานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถทวนสอบผลการประเมินในการอํานเปรียบเทียบกับเสียงต๎นฉบับที่อํานได๎อยํางถูกต๎องที่สุด 
ซึ่งนักศึกษาจะได๎ฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยตนเอง และทราบการประเมินผลทันที สามารถฝึก
ปฏิบัติซ้ าได๎บํอยครั้งเทําที่ต๎องการ จนเกิดเป็นทักษะที่ถูกต๎อง  
 อ๎อมน๎อย เจริญธรรม (2534: 54) กลําววําแบบฝึกเป็นอุปกรณ์การสอนที่สร๎างขึ้นมา เพ่ือฝึก
ทักษะหลังจากที่เรียนเนื้อหาจบ เพ่ือชํวยให๎เด็กมีพัฒนาการทางด๎านภาษาได๎ถ๎านักเรียนมีโอกาส
ฝึกฝนจนเกิดความเข๎าใจจริง ๆ แบบฝึกชํวยให๎การสอนของครู และการเรียนของ  นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ 

จินตนา ใบกาชูยี (2535 : 17) กลําววํา แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด เป็นสื่อการเรียนส าหรับ
ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติ เพ่ือชํวยเสริมให๎เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 

ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ใช๎ประกอบกิจกรรมการเรียน
การเรียนการสอนที่ท าให๎เกิดประโยชน์อยํางยิ่งท่ีจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎แก๎ไขข๎อบกพรํอง หรือเพ่ิมเติม
ในด๎านความรู๎มากข้ึน โดยการพัฒนาทักษะของผู๎เรียนโดยผํานการฝึกปฏิบัติและฝึกฝนจนเกิดเป็น
ความช านาญในด๎านนั้นๆ 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียง
ภาษาไทย เพ่ือศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดเพ่ือสํงเสริม
ความสามารถ ในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ให๎กับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือผู๎ที่สนใจในการอํานออกเสียงภาษาไทยให๎ชัดเจน 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดเพ่ือสํงเสริม
ความสามารถ ในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์   
มีขอบเขต ดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ การอํานขําว บทความภาษาไทย ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ
รายวิชาเทคนิคการเป็นผู๎ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ส าหรับเป็นผู๎ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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1.3.2 ขอบเขตด๎านประชากร เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  
จ านวนทั้งสิ้น 210 คน การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยเลือกเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
เทคนิคการเป็นผู๎ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ เป็นกลุํมทดลอง จ านวน 30 คน และกลุํมควบคุม 
จ านวน 30 คน โดยใช๎วิธีการเรียนตามปกติ 

1.3.3 ขอบเขตด๎านตัวแปร 
 - ตัวแปรอิสระ หมายถึง แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริม

ความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
- ตัวแปรตาม คือ ผลของการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือ

สํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อรูปแบบหนึ่งใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎เกิด
ประโยชน์อยํางยิ่ง และมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง เพราะแบบฝึกจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎แก๎ไขข๎อบกพรํอง 
หรือเพ่ิมเติมให๎ได๎ความรู๎มากขึ้น เพ่ือพัฒนา ความสามารถด๎านทักษะโดยผํานการปฏิบัติและฝึกฝน 

ผู้ประกาศ หมายถึง ผู๎ที่ท าหน๎าที่อํานขําว สื่อสารกับผู๎ชมโทรทัศน์ ผู๎ฟัง ผํานสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
และเป็นผู๎ที่อํานออกเสียงถูกต๎องตามอักขรวิธี มีจังหวะในการอํานที่ถูกต๎อง ไมํใสํอารมณ์หรือ
ความรู๎สึก และมีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะกับขําวที่น าเสนอ 
 ระบบรู้จ าเสียงพูด  หมายถึง กระบวนการในการสกัดล าดับของค าที่อยูํ ในรูปของ
สัญญาณเสียง เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการท าความเข๎าใจเสียงพูด สังเคราะห์เสียงพูด ผํานการ
ถอดรหัสด๎วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณเสียง   

 ทักษะการอ่านออกเสียง หมายถึง การอํานออกเสียงพยัญชนะ สระ มาตราตัวสะกด และค า
ในภาษาไทยให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธีการอํานออกเสียงภาษาไทย  
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถ
ปรับปรุงทักษะการอํานออกเสียงเพ่ือเป็นผู๎ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได๎อยําง
ถูกต๎อง เหมาะสมกับการสื่อสาร และเป็นการสร๎างนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ  

1.5.2 นักศึกษาได๎พัฒนาทักษะการอํานออกเสียงตามต๎นแบบเสียงที่ผํานการสอบรับใบผู๎
ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์  

1.5.3 อาจารย์ผู๎สอนได๎สื่อการสอนที่สามารถใช๎เป็นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการ
อํานออกเสียงของนักศึกษาที่ได๎มาตรฐานเดียวกัน และสามารถทวนสอบผลการประเมินการอํานออก
เสียงเป็นรายบุคคล 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง ผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดเพ่ือ
สํงเสริมความสามารถ ในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
ผู๎วิจัยได๎แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง 

2.1.1 หลักท่ัวไปในการอํานออกเสียง 

2.1.2 ปัญหาในการอํานออกเสียง 

2.1.3 อวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียง 

2.1.4 หลักการอํานทางวิทยุกระจายเสียง 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก 

2.2.1 ความหมายของแบบฝึก 

2.2.2 ประโยชน์ของแบบฝึก 

2.2.3 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบฝึก 

2.2.4 ลักษณะแบบฝึกที่ด ี

2.3 ระบบรู้จ าเสียงพูด 

  2.3.1 การท างานของระบบรู๎จ าเสียงพูด 

  2.3.2 การประมวลผลคะแนนการอํานของแบบฝึกทักษะ 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5 กรอบแนวคิด 
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2.1 เอกสารที่เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
ในชีวิตจริงของคนในสังคมสํวนใหญํ   แม๎จะเกี่ยวข๎องกับการอํานในใจมากกวําการอํานออก

เสียงก็ตามแตํการอํานออกเสียงก็มีความส าคัญและจ าเป็นไมํน๎อย   โดยเฉพาะผู๎ที่ประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับทางการอํานออกเสียงโดยตรง เชํน  นักจัดรายการวิทยุ  ผู๎ประกาศขําวทางโทรทัศน์  พิธีกร 
นักร๎อง  เป็นต๎น  ดั้งนั้นการอํานออกเสียงจึงจ าเป็นที่ทุกคนต๎องฝึกฝนให๎สามารถอํานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพในที่นี้มีผู๎ให๎ความหมายของการอํานออกเสียง  ไว๎ดังนี้ 
  สนิท สัตโยภาส (2545) ได๎กลําวไว๎วํา การอํานออกเสียงเป็นกระบวนการตํอเนื่องระหวําง
สายตา สมอง และการเปลํงเสียง คือ สายตาจะจ๎องจับอยูํที่ตัวหนังสือ สมองจะต๎องถํายทอดอักษร
ออกมาเป็นความคิด แล๎วประมวลความคิดออกมาเป็นถ๎อยค าพร๎อมกับเปลํงเสียงออกมาดังๆ  
 นุชน๎อย สถิรอังกูร (2546)ได๎กลําวไว๎วํา การอํานออกเสียง เป็นการเปลํงเสียงตามตัวอักษรให๎
ถูกต๎องในภาษาไทย ซึ่งมีเกณฑ์มากมายและแตกตํางกันออกไป แตํต๎องอํานให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี 
 เถลิงกิจ แก๎วเสนํห์ (2542) กลําววํา การอํานออกเสียง คือ การเปลํงเสียงตามตัวอักษรที่
ปรากฏให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธีหรือภาษา โดยใช๎อวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง เชํน ริมฝีปาก เพดาน 
ลิ้น ฟัน หรือหลอดเสียง เป็นต๎น ให๎เคลื่อนไหวตามลักษณะของฐานที่เกิดแหลํงเสียงนั้นๆ การอําน
ออกเสียงมีหลายชนิด เชํน 

1. การอํานออกเสียงเมื่อเริ่มเรียน 
2. การอํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักภาษาหรืออักขรวิธี 
3. การอํานออกเสียงเพ่ือทดสอบวัดผล 
4. การอํานขําวทางวิทยุ 
5. การอํานขําวทางโทรทัศน์ 
6. การอํานรายงาน หรือการอํานกลําวตอบรายงาน 
7. การอํานบทพากย์ ภาพยนตร์ หรือบทละคร 
สรุปได๎วํา การอํานออกเสียง หมายถึง การเปลํงเสียงตัวอักษรหรือข๎อความ และเรื่องราว

ทั้งหมดออกมาให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธีทางภาษาอยํางชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎ฟังสามารถได๎ยินและเข๎าใจได๎ 
ซึ่งผู๎อํานจะต๎องฝึกฝนทักษะและเอาใจใสํเป็นพิเศษกํอนการอํานออกเสียงทุกครั้ง เพ่ือท าให๎การอําน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2.1.1หลักท่ัวไปในการอ่านออกเสียง 
 วิจิตรา เจือจันทร์(2533) กลําววํา หลักทั่วไปในการอํานออกเสียงมีดังตํอไปนี้ 

1. ความถูกต๎อง หมายถึง ผู๎อํานสามารถอํานออกเสียงได๎ถูกต๎อง ตามอักขรวิธีของไทย หรือ  
ของภาษาอ่ืนที่ไทยน ามาใช๎ รวมทั้งการอํานถูกต๎องตามความนิยมด๎วย ผู๎อํานจะต๎องศึกษาหลักการ
อํานที่ถูกต๎องจากหนังสือ ต าราหลักภาษาไทย หมั่นสังเกตรวบรวมค าและค าอํานที่ถูกต๎องสม่ าเสมอ 
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2. ความชัดเจน หมายถึง ออกเสียงได๎ชัดถ๎อยชัดค า ทั้งเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และ
ค าควบกล้ าต๎องอํานให๎ชัดเจนได๎ยินโดยทั่วถึง ไมํดังหรือคํอยเกินไป 

3. ความคลํองแคลํว หมายถึง ความคลํองแคลํวในการอํานออกเสียงได๎ตํอเนื่อง ไมํติดขัด 
หรือเสียจังหวะ ความคลํองแคลํวนี้เกิดจากการฝึกฝนบํอยๆ และสม่ าเสมอ จนเกิดทักษะในการอําน ก็
จะเกิดความคลํองแคลํวในการอําน 

4. การเว๎นจังหวะวรรคตอน เป็นสิ่งส าคัญในการอํานออกเสียง เพราะถ๎าผู๎อํานเว๎นจังหวะ
หรือวรรคตอนที่ผิด ผู๎ฟังก็อาจเข๎าใจความหมายผิดได๎ 

ปรีชา  ช๎างขวัญยืน (2540) ได๎กลําวถึง หลักในการอํานออกเสียงวํา การอํานออกเสียงต๎อง
อํานออกเสียงค าให๎ถูกต๎อง ชัดเจน แมํนย า และคลํองแคลํว เมื่อออกเสียงได๎ดีแล๎วจะพูดได๎ชัดเจน 
ถูกต๎อง การอํานออกเสียงควรมีการฝึกอํานทั้งเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการแบํงวรรคตอน 
หลังจากนั้นก็ฝึกอํานในขั้นสูงขึ้นอีก คือ การออกเสียงหนักเบา การเน๎นเสียง การอํานด๎วยน้ าเสียงที่
ถูกต๎องตามเนื้อหา ลีลาของเสียงตํอไป 

ฟูอน เปรมพันธ์ (2542) ได๎กลําวถึงหลักของการอํานออกเสียงให๎ผู๎อ่ืนฟัง ต๎องมีการฝึกฝน
และเตรียมตัวเป็นอยํางดี โดยมีหลักดังนี้ 

1. อํานบทที่จะอํานให๎เข๎าใจกํอน จึงจะสามารถถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดของบทที่จะอํานให๎
ผู๎ฟังเข๎าใจ และอํานได๎อยํางมีชีวิตชีวา 

2. อํานให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี และความนิยม 
3. การแบํงวรรคตอน หรือจังหวะการอํานให๎ถูกต๎อง 
4. ต๎องอํานออกเสียงให๎ชัดเจน และมีจังหวะลีลา 
อรรณพ อุบลแย๎ม (2542) ได๎กลําวถึงหลักของการอํานออกเสียง และปัญหาของการอําน

ออกเสียง เพ่ือท าให๎มีประสิทธิภาพจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎อํานจะต๎องยึดหลักการดังตํอไปนี้ 
1. ศึกษาเรื่องที่ อํานให๎ เข๎าใจอยํางแจํมแจ๎ง ค าทุกค า ข๎อความทุกตอน ตลอดจน

สาระส าคัญทั้งหมดของเรื่อง ผู๎อํานจะต๎องเข๎าใจ และเตรียมตัวอํานให๎ผู๎ฟังเข๎าใจชัดเจน 
2. รู๎วิธีแบํงประโยคเป็นตอนสั้นๆ เพ่ือให๎ผู๎ฟังจับใจความได๎งํายขึ้น และผู๎อํานเองก็จะได๎มี

โอกาสหยุดพักหายใจเป็นระยะๆ และชํวยให๎อํานได๎ชัดถ๎อยชัดค า 
3. นึกถึงหน๎าที่ของตน คือ การอํานให๎ผู๎อํานฟัง ต๎องนึกถึงผู๎ฟังสํวนใหญํเป็นส าคัญ 
4. วางทําทางให๎สงําผึ่งผาย ไมํเงยหน๎าจนมองดูแหงน ไมํก๎มหน๎าจนมองดูงุ๎ม และไมํ

ประหมํา 
5. ถือหนังสือหรือเอกสารที่จะอํานออกเสียงไว๎ ระดับหน๎าอกโดยประมาณ ไมํควรให๎สูง

หรือต่ าไปกวํานั้น เพราะอาจจะท าให๎ผู๎อํานต๎องเงยหน๎าหรือก๎มหน๎ามากเกินไป 
6. การลั่นเสียงควรให๎ดังพอเหมาะแกํจ านวนผู๎ฟัง ตอนที่ควรเน๎นเสียง ท าเสียงดุ ท าเสียง

แผํวเบา เสียงอํอนโยน เสียงเศร๎า เสียงธรรมชาติ หรือเสียงวัตถุก็ควรท าเสียงให๎เป็นไปในท านองนั้น 
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7. ก าหนดจังหวะตํางๆในการออกเสียงให๎เหมาะสม เชํน การหยุดเสียง การทอดเสียง หรือ
การชะงักเสียงไว๎เพ่ือผํอนหายใจ 

8. ไมํอํานช๎าเกินไป หรือเร็วเกินไป โดยพยายามศึกษาผู๎ฟัง และให๎ผู๎ฟังสํวนใหญํเข๎าใจ 
9. ออกเสียงได๎ชัดเจนและถูกต๎อง ชัดถ๎อยชัดค าตามเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
วิภาพร นิธิปรีชานนท์ (2550 : 5) ได๎กลําวถึงหลักการอํานออกเสียงมีดังนี้ 
1. อํานให๎นําฟัง ผู๎อํานจะต๎องลองซ๎อมอํานในใจครั้งหนึ่งกํอน เพ่ือให๎รู๎เรื่องราว การอํานต๎อง 

เว๎นวรรคตอน มีการเน๎นถ๎อยค าอํานอยํางคลํองแคลํว ไมํตะกุดตะกัก 
2. อํานให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธีตามความนิยม การอํานเป็นทักษะจึงต๎องมีการฝึกอํานอยูํเสมอ 

ผู๎อํานจะต๎องทราบหลักเกณฑ์ในการอําน ถ๎าไมํแนํใจควรใช๎พจนานุกรม 
3. อํานให๎ชัดเจน ได๎แกํการอํานออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์อยํางถูกต๎อง เชํน  

อํานออกเสียง ร ล ว หรือค าควบกล้ า 
4. อํานมีจังหวะ แบํงวรรคตอนได๎ถูกต๎อง ผู๎อํานอาจท าเครื่องหมาย / คั่นข๎อความเว๎นวรรค 

เพราะถ๎าอํานผิดยํอมท าให๎ความหมายผิดไป 
5. อํานให๎คลํองแคลํว ต๎องอาศัยการฝึกฝนอยูํเสมอ ดังนั้นต๎องรู๎จักการกวาดสายตาในการ

อําน 
สมชาติ กิจยรรยง (2555 : 92) ได๎กลําวถึงหลักการอํานออกเสียง  
1. การออกเสียง ควรให๎ดังพอเหมาะกับจ านวนผู๎ฟัง ตอนใดควรเน๎นเสียง เสียงเบา เสียง

อํอนโยน  เสียงเศร๎า เสียงธรรมชาติ ฯลฯ ก็ควรท าเสียงให๎เป็นไปในท านองนั้น เพ่ือให๎ผู๎ฟังเกิดอารมณ์
คล๎อยตามไปกับเรื่องราวในตอนนั้นๆ 

2. ต๎องอํานออกเสียงให๎ชัดเจน ถูกต๎อง ไมํช๎าหรือเร็วเกินไป ไมํดังหรือคํอยเกินไป 
3. ต๎องอํานให๎ถูกวรรคตอน รู๎จักทอดเสียงให๎ตรงกับความหมายของข๎อความที่อําน 
4. ต๎องอํานให๎เหมือนเสียงพูดธรรมดาในตอนด าเนินเรื่อง หรือบรรยายความทั่วๆ ไป 
5. ไมํอํานตก เติมข๎อความจากต๎นฉบับ 
6. ส าเนียงต๎องไมํแปรํงหรือเพ้ียนไปตามภาษาถ่ิน 
7. ต๎องอํานเน๎นเสียงให๎เหมือนเหตุการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด รู๎จักวางจังหวะเสียงไว๎ตามระยะ

ที่ถูกต๎อง 
8. ขณะอํานต๎องใช๎ไหวพริบจับใจความ คิดตามและรู๎สึกคล๎อยตามไปกับเรื่องที่อําน อยําสัก

แตํวําอําน อํานใจลอย 
9. ต๎องกวาดสายตาไปกํอนที่จะอํานข๎อความของแตํละตอน  เพ่ือมิให๎การอํานต๎องชะงักไมํ

ติดตํอกัน มีสมาธิอยําหํวงหน๎าพะวงหลังจะเป็นเหตุให๎อํานตะกุกตะกัก ไมํราบรื่นนําฟัง 
สรุปได๎วํา การอํานออกเสียงนั้น ผู๎อํานต๎องท าความเข๎าใจ ต๎องมีการฝึกฝนการอําน โดยต๎อง

ศึกษาในบทที่จะอํานกํอน จึงจะสามารถถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดได๎ดี จะท าให๎การอํานโดยใช๎เสียง
ตามตัวอักษร หรือข๎อความชัดถ๎อยชัดค านําฟัง และผู๎อํานเกิดความเข๎าใจ 
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2.1.2 ปัญหาในการอ่านออกเสียง 
 อรรณพ อุบลแย๎ม (2542) ได๎กลําวถึงปัญหาเกี่ยวกับการอํานออกเสียงวํา การอํานออกเสียง
เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการผลิตเสียงจนเกิดเป็นเสียงพูดในภาษา ซึ่งท า
ให๎คนเราสามารถติดตํอสื่อสารท าความเข๎าใจกันได๎ เพ่ือให๎การสื่อความหมายด๎วยการพูดเป็นไปอยําง
รวดเร็วตรงตามความประสงค์ ไมํคลาดเคลื่อนจนเกิดปัญหาการเข๎าใจผิด แตํคนสํวนใหญํมักจะ
มองข๎ามความส าคัญ ซึ่งเราอาจได๎ยินอยูํบํอยๆ วํามีผู๎ออกเสียงพยัญชนะ ร เป็น ล  ออกเสียง
พยัญชนะ ศ เป็น ฉ  ออกเสียงพยัญชนะ ท เป็น ต ออกเสียงสระโอ เป็น ออ ออกเสียงสระอา เป็น 
อัว ออกเสียงสระแอ เป็น เอ ออกเสียงวรรณยุกต์โท เป็น วรรณยุกต์ตรี เป็นต๎น การออกเสียงไมํ
ชัดเจน หรือผิดเพ้ียนนี้ จัดเป็นประเภทหนึ่งของความบกพรํองทางการพูด (Speed Disorders) หรือ
อาจเรียกอีกหนึ่งวํา การพูดไมํชัด (Articulation Disorders) ซึ่งเป็นความบกพรํองหรือความผิดปกติ
เกี่ยวกับการเปลํงเสียงพูด ซึ่งมีท้ังเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ลักษณะการพูดไมํชัด 
หรือการออกเสียงไมํชัดมีอยูํ 4 ลักษณะ ได๎แกํ 

1. การใช๎เสียงอ่ืนมาแทนเสียงที่ถูกต๎อง 
2. การออกเสียงพูดไมํครบทุกเสียง หรือการเว๎นไมํออกเสียง เชํน ค าวํา กลุ๎ม เป็น กุ๎ม ซึ่ง

พบมากในค าควบกล้ า 
3. การออกเสียงผิดเพ้ียน คือ การออกเสียงเพ้ียนจนไมํอาจบอกได๎วําเป็นเสียงพยัญชนะ

หรือเสียงสระใด 
4. การเพ่ิมเสียงในค า คือ การเติมเสียงพยัญชนะ หรือเสียงสระเพ่ิมเข๎าไปในค า เชํน การ

ปกครอง อํานเป็น การปรกครอง ซึ่งการพูดในลักษณะนี้พบน๎อยกวําลักษณะอ่ืนๆ 
การออกเสียงไมํชัดเจน หรือการพูดไมํชัดนี้ อาจเกิดขึ้นได๎จากสาเหตุใหญํๆ 2 ประการ ได๎แกํ 

สาเหตุเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะ เชํน สมองพิการ ปากแหวํง เพดานโหวํ ระบบฟันผิดปกติ 
และสาเหตุที่ไมํเก่ียวกับอวัยวะผิดปกติ เชํน เกิดจากการเลียนแบบผิดๆ จนติดเป็นนิสัย และการเรียน
ภาษาอ่ืนเป็นภาษาท่ีสอง ปัจจุบันการออกเสียงไมํชัดเจนจะปรากฏให๎ได๎ยินได๎ฟังกันอยูํบํอยๆ ในกลุํม
คนทั่วไป แม๎แตํการพูดทางสื่อมวลชน ที่ขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับการออกเสียง ดังนั้น การออก
เสียงไมํชัดเจนนี้จึงเป็นปัญหาที่เราควรระมัดระวังมิให๎เกิด ถ๎าพบวํามีปัญหาก็ควรหาทางปรับปรุง
แก๎ไข 

ธิดา โมสิกรัตน์ และถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล (2538) ได๎กลําวถึงปัญหาในการอํานออก
เสียงวํา เกิดจากปัญหาดังตํอไปนี้ 

1. ปัญหาทางกาย ได๎แกํ ปัญหาที่ผู๎อํานมีอวัยวะ ตา หู สมอง และอาการทางกายที่เป็น
อุปสรรคตํอการอําน 

2. ปัญหาทางจิต เกิดจากตัวผู๎อํานเองหรือสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การขาดความสนใจ ขาดการ
จูงใจในการอําน และมีทัศนคติที่ไมํดีตํอการอําน 
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ศจี แถวถิ่นทอง (2537) ได๎ศึกษาถึงปัญหาการอํานออกเสียง พอสรุปได๎วํา ค าที่มักอํานออก
เสียงผิดพลาดไมํชัดเจนและการแก๎ไข ได๎แกํ 

1. พยัญชนะ ร กับ ล ผู๎อํานต๎องระมัดระวังในการอําน แยกความแตกตํางให๎ชัดเจน การ
อํานพยัญชนะ ร ให๎ปลายลิ้นกักลมที่ปุุมเหงือก หํอลิ้นยกตัวไปที่เพดานแข็งรัวลิ้นหลายๆครั้ง 

2. การอํานออกเสียงค าควบกล้ า ค าควบกล้ า คือ ค าที่มีพยัญชนะต๎น 2 ตัว พยัญชนะต๎น
ตัวที่ 2 จะต๎องเป็น ร ล หรือ ว การเปลํงเสียงค าควบกล้ านั้นต๎องออกเสียงพยัญชนะต๎นทั้งสองตัวไป
พร๎อมๆกับการเปลํงเสียงเพียงครั้งเดียว 

3. ค าบางค ามักอํานออกเสียงไมํถูกต๎อง ผู๎อํานต๎องฝึกอํานให๎ถูกต๎องแมํนย า 
4. การเว๎นวรรคตอน ในการออกเสียงผู๎อํานต๎องรู๎จักการอํานเว๎นวรรคตอนอยํางถูกต๎อง 

เพราะถ๎าอํานผิดพลาดจะท าให๎ความหมายเปลี่ยนแปลงได๎ 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2554 : 5-25) ได๎กลําวถึงปัญหาการอํานออกเสียงได๎วํา 
1. อํานออกเสียงค าควบกล้ าไมํชัดเจน 
2. อํานออกเสียงค าไมํถูกต๎อง และมักจะอํานผิดบํอยๆ 
3. เว๎นวรรคตอนไมํถูกต๎อง 
4. อํานออกเสียงโดยไมํให๎ความรู๎สึก และมักจะอํานเหมือนเด็กเล็กที่เพ่ิงหัดอํานหนังสือ 
5. อํานออกเสียงติดตะกุกตะกัก 
6. ใช๎น้ าเสียงในการอํานราบเรียบไมํมีอารมณ์หรือใสํความรู๎สึกในการอําน 
7. อํานออกเสียงและจับใจความไมํได๎ เพราะกังวลอยูํกับเสียงที่เปลํงออกมา 
สรุป ปัญหาในการอํานออกเสียง ได๎วํา การอํานออกเสียงที่ไมํชัดเจนอาจเกิดจากปัญหาทาง

กาย เชํน ปัญหาหูหนวก ปากแหวํง เพดานโหวํ สมองพิการ เป็นต๎น หรือปัญหาทางจิตซึ่งไมํสามารถ
แก๎ไขได๎ แตํถ๎าผู๎อํานมีความปกติทั้งทางกายและจิตใจก็สามารถฝึกฝนการอํานออกเสียงให๎ชัดเจนได๎ 
โดยต๎องฝึกเป็นประจ าให๎เป็นนิสัยจึงจะได๎ผลดี 
 
2.1.3 อวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียง 

กาญจนา นาคสกุล (2554 : 15-16) อวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียงมีอยูํหลายสํวน แตํละสํวน
สามารถท าให๎เสียงแตกตํางกันไปได๎ เราจึงควรจะได๎เรียนรู๎ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะนั้นๆ โดย
ละเอียด อวัยวะเหลํานี้มีปากและสํวนตํางๆในปาก ชํองคอ กลํองเสียง และชํองลม ในการวาดรูป
ไดอะแกรมของปากและอวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียง มักนิยมวาดให๎หันปากไปทางซ๎ายมือ คออยูํทาง
ขวามือ 
 อวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียงนั้น อาจจะแบํงได๎เป็น 2 พวก คือ 

1. อวัยวะที่เป็นสํวนกระท าอาการ (articulator) หมายถึงอวัยวะสํวนที่เคลื่อนไหวเพ่ือผลัก
ลมไปยังที่ตํางๆ อวัยวะตัวกระท าการที่ส าคัญ คือ ลิ้น ซึ่งเคลื่อนไหวได๎มากที่สุด บางคนเรียกอวัยวะ
สํวนนี้วํา กรณ์ 
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2. อวัยวะที่เป็นต าแหนํงที่เกิดเสียงตํางๆ (point of articulation) หมายถึงต าแหนํงหรือ
ฐานที่เกิดของเสียงตํางๆ เชํน ริมฝีปาก ฟัน เพดานสํวนตํางๆ เป็นต๎น บางคนเรียกอวัยวะสํวนนี้วํา 
ฐาน 

อวัยวะสํวนที่มีหน๎าที่โดยตรงในการออกเสียง มีลักษณะส าคัญดังตํอไปนี้ 
1. ริมฝีปาก เป็นอวัยวะสํวนที่สามารถเคลื่อนไหวได๎มาก และท าให๎เสียงแตกตํางกันได๎มาก 

เราอาจจะบังคับริมฝีปากให๎ปิดสนิท ให๎เปิดเล็กน๎อย ให๎เปิดกว๎างขึ้น ให๎ยื่นออกมา ให๎หํอกลมหรือท า
เป็นรูปรีก็ได๎ ลักษณะตํางๆของริมฝีปากล๎วนมีผลตํอการออกเสียง และการท าให๎เสียงแตกตํางกันไป
ทั้งสิ้น 

2. ฟัน เป็นอวัยวะที่เป็นฐานหรือต าแหนํงที่เกิดของเสียงหลายชนิด เชํน เมื่อฟันบนกดลงบน
ริมฝีปากลําง ลมที่ผํานออกมาโดยแรงจะลอดชํองที่พอจะผํานได๎ออกมา ท าให๎เกิดเป็นเสียงชนิดที่
เรียกวํา เสียงเสียดแทรก ที่เกิดที่ระหวํางฟันกับริมฝีปาก ถ๎าฟันบนกดกับฟันลําง ลมที่ผํานออกมาโดย
แรงจะท าให๎ได๎เสียงเสียดแทรกที่เกิดที่ฟัน เป็นต๎น นอกจากนี้ เนื่องจากปลายลิ้นอยูํใกล๎กับฟัน ปลาย
ลิ้นจึงมักจะท าอาการตํางๆ บริเวณฟันและหลังฟันบํอยๆ ท าให๎เกิดเสียงที่เรียกวําเสียงเกิดที่ฟัน 

3. ปุุมเหงือก เป็นสํวนที่นูนออกมาตรงบริเวณหลังฟันด๎านบน ถ๎าเอาลิ้นแตะดูจะรู๎สึกวํามี
ลักษณะเป็นคลื่น ลิ้นอาจจะแตะหรือวางอยูํใกล๎บริเวณปุุมเหงือก ซึ่งท าให๎เกิดเสียงปุุมเหงือก ปุุม
เหงือกนับเป็นต าแหนํงหรือฐานส าคัญในการออกเสียงพูดต าแหนํงหนึ่ง 

4. เพดานแข็ง หรือ เพดานปาก หมายเฉพาะเพดานสํวนที่โค๎งเป็นกระดูกแข็ง เพดานแข็ง
เป็นต าแหนํงส าคัญอีกต าแหนํงหนึ่งในการอธิบายที่เกิดของเสียง 

5. เพดานอํอน คือ สํวนของเพดานที่อยูํตํอเพดานสํวนที่โค๎งเป็นกระดูกแข็งเข๎าไปข๎ างใน มี
ลักษณะเป็นกระดุกอํอนที่ขยับขึ้นลงได๎เล็กน๎อย เวลาหายใจเพดานอํอนและลิ้นไกํซึ่งอยูํปลายเพดาน
อํอน จะลดระดับลงมาเปิดชํองให๎ลมออกไปทางจมูก ฉะนั้นเวลาที่เราไมํพูด เพดานอํอนและลิ้นไกํจะ
ลดระดับลงมา เวลาพูดสํวนใหญํเพดานอํอนและลิ้นไกํจะถูกยกขึ้นไปจดกับผนังคอ ในเวลาออกเสียง
นาสิกเทํานั้นที่เพดานอํอนจะลดระดับลงมาเพ่ือให๎ลมออกไปทางจมูกได๎ 

6. ลิ้นไกํ เป็นก๎อนเนื้อเล็กๆ อยูํตํอปลายเพดานอํอนตรงกลางปาก สั่นรัวได๎ 
7. ชํองจมูก หมายถึง โพรงในชํองจมูก ซึ่งอยูํเหนือลิ้นไกํขึ้นไปเป็นชํองที่ลมซึ่งผํานเส๎นเสียง

ขึ้นมาจะผํานออกไปทางจมูกได๎เมื่อเวลาหายใจและเวลาออกเสียงนาสิก ในเวลาเปลํงเสียงอ่ืนๆ ลิ้นไกํ
จะถูกยกขึ้นไปปิดชํองจมูกเพ่ือให๎ลมออกมาทางชํองปาก 

8. ลิ้น เป็นสํวนที่เคลื่อนไหวได๎มากที่สุด ในการออกเสียงพูด สํวนที่เคลื่อนไหวของลิ้นแตํละ
สํวนมีผลตํอการออกเสียง เราจึงแบํงลิ้นออกเป็น 3 สํวนด๎วยกันตามหน๎าที่ที่มีใน การออกเสียงคือ  

- ปลายลิ้น หรือ ลิ้นสํวนปลายสุด หมายเอา สํวนปลายของลิ้น ซึ่งสามารถจะยกขึ้นไปแตะ
อวัยวะสํวนตํางๆในปากตอนบนได๎โดยงําย 

- หน๎าลิ้น หรือ ลิ้นสํวนหน๎า หมายเอาลิ้นสํวนที่อยูํตรงข๎ามกับเพดานแข็ง อยํางในขณะที่
ไมํไดพู๎ด 
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- หลังลิ้น หรือ ลิ้นสํวนหลัง หมายถึงสํวนของลิ้น ซึ่งถ๎าวางลิ้นราบกับปากตามปรกติจะอยูํ
ตรงข๎ามกับเพดานอํอน 

9. แผํนเนื้อปากหลอดลม หรือ ลิ้นปิดกลํองเสียง เป็นก๎อนเนื้อเล็กๆคล๎ายลิ้นไกํอยูํตํอโคนลิ้น
ลงไปในคอ มีหน๎าที่ปิดเปิดชํองหลอดลมเพ่ือปูองกันมิให๎อาหารตกลงไปในหลอดลม ในเวลาที่กลืน
อาหารแผํนเนื้อปากหลอดลมปิดลงให๎อาหารผํานไปลงหลอดอาหาร เมื่อพูดแผํนเนื้อนี้จะเปิดออก 
หากพูดในขณะจะกลืนอาหาร ลมที่ออกมาจะดันให๎แผํนกล๎ามเนื้อนี้เปิดออก อาหารอาจตกลงไปใน
ชํองหลอดลม  

10. โพรงคอ หมายถึง โพรงซึ่งอยูํถัดปากลงไปจากชํองปากจนถึงเส๎นเสียงหรือสายเสียง 
11. เส๎นเสียง หรือสายเสียง เป็นอวัยวะส าคัญที่ท าให๎เกิดเสียงเส๎นเสียงมีลักษณะ

ประกอบด๎วยเส๎นเอ็นและกล๎ามเนื้อเป็นแผํน 2 แผํน เส๎นเสียงทั้งสองวางขวางอยูํตรงกลางกลํองเสียง 
กลํองเสียง คือ สํวนที่อยูํเหนือหลอดลมขึ้นมา ตรงที่อยูํด๎านหน๎า คือ กระดูกอํอนไทรอยด์ ปลายอีก
ด๎านหนึ่งของเส๎นเสียงทั้งสอง จะเชื่อมอยูํกับกระดูกอํอน อาริตินอยด์ ซึ่งเป็นกระดูกอํอนอีก 2 ชิ้น 
กระดูกอํอนอาริตินอยด์กับปลายเส๎นเสียงด๎านที่แยกหํางจากกันได๎นี้จะอยูํทางด๎านหลัง กระดูกอํอน
อาริตินอยด์และกล๎ามเนื้อในกลํองเสียง จะท าให๎เส๎นเสียงทั้งสองอยูํชิดติดกันหรือหํางจากกันได๎เมื่อ
เส๎นเสียงอยูํหํางจากกันจะเกิดเป็นชํองสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นทางให๎ลมผํานเข๎าไปถึงปอดหรือผํานออกมา
จากปอดได๎ ชํองนี้เรียกวํา ชํองระหวํางเส๎นเสียง โดยปรกติเส๎นเสียงของผู๎ชายจะยาวกวําของผู๎หญิง 
 
2.1.4 หลักการอ่านทางวิทยุกระจายเสียง 
 1.การอํานทางวิทยุกระจายเสียง 
 นุชน๎อย สถิรอังกูร (2545) ได๎อธิบายถึงหลักในการอํานออกเสียงค าตามอักขรวิธีทาง
วิทยุกระจายเสียงไว๎วํา การอํานออกเสียงทางวิทยุกระจายเสียงเป็นศิลปะอยํางหนึ่ง ซึ่งผู๎ที่จะอํานออก
เสียงทางวิทยุกระจายเสียงควรจะฝึกฝนการอําน และรอบรู๎หลักภาษาไทย ตลอดจนต๎องศึกษาหลักใน
การอํานให๎ถูกวิธีและลีลาการอํานจนมีความช านาญพอสมควร น้ าเสียงก็ต๎องเป็นที่ดึงดูดใจ จึงจะเป็น
ผู๎อํานออกเสียงทางวิทยุกระจายเสียงที่ชวนฟัง หลักท่ีนิยมปฏิบัติมีดังนี้ 
 1.อํานตามอักขรวิธีของภาษาไทย คือ อํานตามวิธีประสมอักษร ผันอักษร อักษรน า อักษร
ควบกล้ า โดยเฉพาะ ร หรือ ล หรือควบกับ ร หรือ ล ต๎องออกเสียงให๎ถูกต๎องชัดเจน เพ่ือให๎เป็นไป
ตามหลักภาษาไทย และได๎ความหมายให๎ตามจุดประสงค์ของบท แตํถ๎าออกเสียงไมํชัดเจน 
ความหมายก็จะเปลี่ยนไป หรือไมํมีความหมายไปเลย เชํน 
 
 แปรง  อํานเป็น  แปลง 
 การค๎าสัตว์ปลีก  อํานเป็น  การค๎าสัตว์ปีก 
 พลัดตก   อํานเป็น  พัดตก 



 
 

14 

 

 การอํานตัว ร และ ล หรือค าที่มี ร และ ล เป็นอักษรควบให๎ชัดเจนนั้น เป็นเรื่องที่ฝึกกันได๎ 
และเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะอํานพลาดได๎เชํนกัน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง ควรฝึกออกเสียงให๎ชัดเจน 
 2.อํานตามอักขรวิธี ของภาษาที่น ามาใช๎ คือ 
  2.1ค าที่มาจากภาษาเขมร เชํน ไผท(อํานวํา ผะ-ไท) ขมอม(อํานวํา ขะ-มอม) 
  2.2ค าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต มักจะมีการอํานออกเสียงที่พลิกแพลงไมํ 
ตรงไปตรงมาเหมือนค าในภาษาไทย เชํน ตัว ฤ มีวิธีอํานได๎ 3 อยําง คือ ริ รึ หรือ เรอ มีข๎อสังเกต 
ดังนี้ 
   2.2.1    ตัว ฤ ที่เป็นต๎นศัพท์ ออกเสียง ริ เชํน ฤทธิ์ เป็นต๎น 

2.2.2 ตัว ฤ ต๎นศัพท์ ที่ออกเสียง รึ เชํน ฤษี ฤดี ฤชา เป็นต๎น 
2.2.3 ตัว ฤ ที่ออกเสียง เรอ มีค าเดียวคือ ฤกษ์ 

   2.2.4 ตัว ฤ ที่ประสมกับพยัญชนะ ก ต ท ป ศ ส ออกเสียงเป็น ริ เชํน 
กฤษฎีกา ตฤณ ปฤจฉา สฤงคาร สฤษฎ์ เป็นต๎น 
   2.2.5 ถ๎าประสมกับอักษรตัวอ่ืน นอกจากพยัญชนะ 6 ตัวในข๎อ 4 ออก
เสียงเป็น รึ เชํน นฤมล พฤษภาคม พฤหัส มฤตยู หฤทัย เป็นต๎น แตํมีข๎อยกเว๎น 2 ค า คือ 
    อมฤต อํานวํา อม-ริด หรือ อม-รึด ก็ได๎ 
    พฤนฑ์ อํานวํา พริน หรือ พรึน ก็ได๎ 
  2.3ตัวอักษร ฑ อํานออกเสียงได๎ 2 เสียง คือ อํานเป็น ท เชํน มณฑา(มน -ทา) และ
เสียง ด เชํน บัณฑิต(บัน-ดิด) 
  2.4 อักษรตัว ฉ ที่แปลวํา หก ซึ่งมาจากภาษาบาลี อํานได๎ 3 อยําง คือ ฉอ ฉ๎อ และ 
ฉะ เชํน ฉกษัตริย์(ฉอ-กะ-สัด) ฉศก(ฉอ-สก) ฉทานศาลา(ฉ๎อ-ทาน-นะ-สา-ลา) 
 3.อํานตามความนิยมและความเคยชิน คือ การอํานที่มิได๎เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แตํถือความ
นิยม บางครั้งถือเอาความไพเราะเสนาะหู 
 4.อํานตามวิธีค าประพันธ์ หรือฉันทลักษณ์ คือ ออกเสียงตามค ารับสัมผัส  หรือ ความคล๎อง
จอง อํานตามจ านวนพยางค์ที่ต๎องการ เชํน จันทร อํานวํา จัน-ทะ-ระ หรือ จัน-ทอน ก็ได๎ 
 5. อํานตามวิธีค าสมาส คือ ถ๎าค าใดเป็นค าสมาส คือ เป็นค าที่มีพยางค์ต๎น และพยางค์ท๎าย
รวมกันเข๎าเป็นค าเดียว ต๎องอํานออกเสียงตัวสะกดของค าน าหน๎าด๎วย เชํน ราชวโรกาส(ราด—ชะ-วะ-
โร-กาด) พระบรมราชชนนี (พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชน-นี) 
 6.การอํานตัวเลขและเครื่องหมายตํางๆที่ใช๎อยูํในภาษาไทย หลักการอํานตัวเลขที่ปฏิบัติกัน
พอสรุปได๎ดังนี้ 
 
  6.1เลข 1 ท๎ายจ านวนตัวเลข ตั้งแตํ 2 ต าแหนํงขึ้นไป ออกเสียงวํา เอ็ด เชํน 11   
(สิบเอ็ด) 101(ร๎อยเอ็ด) ไมํนิยมอํานออกเสียงหนึ่ง ข๎างท๎าย 
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  6.2เลข 1 อยูํต๎นจ านวนเลข ตั้งแตํ 2 ต าแหนํงขึ้นไป ไมํอํานออกเสียง หนึ่ง เชํน 10 
(สิบ) 100(ร๎อย) 1000(พัน) เป็นต๎น 
  6.3ตัวเลขหลังจุดทศนิยม อํานออกเสียงเรียงกันไปทีละตัว ไมํออกเสียงเป็นร๎อย 
เป็นพัน เชํน 15.28(สิบห๎าจุดสองแปด) เป็นต๎น 
  6.4ตัวเลขหลังเครื่องหมาย / ถ๎าเกินจ านวน 2 หลักขึ้นไป ออกเสียงเรียงตัว
เชํนเดียวกัน ยกเว๎นจ านวนที่หมายถึงพุทธศักราช 21/23 อํานวํา ยี่สิบเอ็ดทับยี่สิบสาม ถ๎าเป็น 
12/125 อํานวํา สิบสองทับหนึ่งสองห๎า ไมํอําน สิบสองทับร๎อยยี่สิบห๎า 
  6.5ตัวเลขแจ๎งเวลา อํานตามหลักการบอกเวลา คือ 08.30 น. อํานวํา แปดนาฬิกา
สามสิบนาที 
 7.การอํานซ้ าตามเครื่องหมาย “ๆ” (ไม๎ยมก) มี 3 อยําง 
  อํานซ้ าค า เชํน เขาชอบใสํสีสดๆ 
  อํานซ้ าวลี เชํน เดือนหนึ่งๆ ปีหนึ่งๆ ทีละอันๆ 
  อํานซ้ าประโยค เชํน เด็กๆร๎องวํา คุณครูมาแล๎วๆ 
 8.การอําน ฯ (ไปยาลน๎อย) ใช๎เขียนหลังค าที่ละไว๎เวลาอํานต๎องอํานให๎จบ เชํน โปรดฯ หรือ 
โปรดเกล๎าฯ ต๎องอํานวํา โปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม กรุงเทพฯ อํานวํา กรุงเทพมหานคร 
 9.การอําน ฯลฯ (ไปยาลใหญํ) ใช๎เขียนข๎างหลังค าแทนค าที่ละไว๎ ถ๎าใช๎ละตอนปลายไมํมี
ก าหนด นิยมออกเสียง และอ่ืนๆ หรือ เป็นต๎น ถ๎าใช๎ละตอนกลาง บอกตอนจบ ไมํต๎องอํานตรงกลาง 
 10.ค าที่เป็นวิสามานยนาม เชํน ชื่อและนามสกุล ชื่อสถานที่ หรือถนน ต๎องอํานตามความ
ต๎องการของเจ๎าของ หรือ ชื่อเฉพาะนั้นๆ 
 11.รักษาความส าคัญของบทที่น ามาอําน โดยระมัดระวังไมํอํานตัวตก หรือเติมค า ซึ่งอาจจะ
ท าให๎ความในบทเสียไป 
 12.การอํานออกเสียงตัวสะกดของพยางค์หน๎าเชื่อมกับพยางค์หลัง เชํน กมล อํานวํา กะ-มน 
ค าวํา รัฐบาล อํานวํา รัด-ถะ-บาน 
 เฉลิมศรี หุนเจริญ (2531) กลําวถึง การอํานทางวิทยุกระจายเสียงวํา การอํานทาง
วิทยุกระจายเสียงมิใชํของงําย หากแตํเป็นศิลปะที่ต๎องใช๎ความช านาญอยํางสูง เพราะเป็นการอํานที่
ท าเพ่ือให๎คนฟังผู๎พูดหรืออํานต๎องมีความสามารถในการที่จะใช๎เสียง และต๎องมีความรู๎ความสามารถ
ในการพูดและการอํานให๎ได๎ชัดค าด๎วยเสียงและลีลาที่เหมาะสม 
 สรุปได๎วํา การอํานทางวิทยุกระจายเสียงนั้น นอกจากจะต๎องอํานให๎ถูกต๎องตามหลักภาษา 
และถูกต๎องตามอักขรวิธีแล๎ว ยังต๎องอํานให๎มีจังหวะ ลีลาในการอําน การแบํงวรรคตอนให๎ถูกต๎อง 
เพ่ือเสริมสร๎างความนําเชื่อถือของผู๎อําน และความเข๎าใจในเรื่องที่อํานของผู๎ฟังด๎วย 
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2.ลีลาการอํานทางวิทยุกระจายเสียง 
 ลีลาการอําน ถือวํามีความส าคัญในการอํานออกเสียง เพราะถ๎าผู๎อํานได๎อํานอยํางถูกต๎องตาม
อักขรวิธีทั้งหมด แตํถ๎าลีลาในการอํานไมํดีจะท าให๎ความนําเชื่อถือของผู๎อํานลดลง ได๎มีผู๎กลําวถึงลีลา
ในการอําน พอสรุปได๎ดังนี้ 
 บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) ได๎ให๎ความส าคัญในลีลาการอํานทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นค า
กลําวของพระยาอุปกิตศิลปสารไว๎วํา ลีลาการอํานทางวิทยุกระจายเสียงนั้นมีลักษณะส าคัญ คือ ต๎อง
อํานออกเสียงให๎ชัดเจน และดังพอที่ผู๎ฟังจะได๎ยินทั่วกัน แตํไมํควรดังเกินไปจนเป็นเหมือนการร๎องขาย
ขนม 
 1.การอํานร๎อยแก๎ว ควรอํานให๎เป็นเสียงพูด ค าขึ้นต๎นควรให๎ดัง และช๎ากวําปกติเล็กน๎อย 
เพ่ือให๎ผู๎ฟังตั้งใจฟัง แล๎วจึงผํอนเสียงลงเป็นปกติ และเร็วจนลงวรรคจึงหยุด พยายามหยุดหายใจเมื่อ
จบวรรค หรือจบค า อยําหยุดคาบค า ถ๎าค าใดเป็นค าส าคัญ ก็ให๎เน๎นค าให๎ชัดเจน และต๎องควบคุม
น้ าเสียงลีลาให๎เป็นไปตามเนื้อเรื่อง เชํน ถ๎าเรื่องดุ ก็ท าเสียงแข็งกร๎าวและเร็ว ถ๎าเป็นเรื่องที่อ๎อนวอน 
ก็ทอดเสียงให๎อํอนหวาน และให๎ถือเอาความเป็นธรรมชาติของคนพูดเป็นหลัก การอํานร๎อยแก๎ว แบํง
ออกได๎ดังนี้ 
   1.1การอํานขําว บทความ หรือสารคดี แนวทางปฏิบัติในการอํานขําว บทความ 
สารคดี ตามหลักของ Stuart W. Hyde มีดังนี้ Stuart W. Hyde. 1995. Television & Radio 
Announcing. 7th edition. USA : Houghton Mifflin. 
 

1.  เมื่อได๎บทมาแล๎วต๎องอํานบทในใจให๎เข๎าใจกํอน โดยครั้งแรกอํานเพ่ือจับใจความส าคัญ
ทั่วไป 

2.  สรุปวัตถุประสงค์เฉพาะของบทนั้นเป็นประโยคสั้นๆ ไว๎ 
3.  หาค าตอบจากบทท่ีอํานนั้นวํา อะไรคืออารมณ ์(mood) ของบทนั้นๆ การรู๎อารมณ์ของ

ขําวจะท าให๎ผู๎อํานอํานบทนั้นๆ ได๎แตกฉาน 

4.  ท าเครื่องหมายลงในบทวําตอนใดควรหยุด ค าใดควรเน๎น และค าใดควรทอดจังหวะ 

5.  ผู๎อํานที่ดีต๎องตรวจสอบความถูกต๎องของค าทุกค า รวมทั้งวิธีอํานค านั้นๆ ให๎แนํใจวํา
ถูกต๎องเสียกํอน 

6.  ลองอํานบทนั้นๆ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการอําน 

7.  ในการอํานบทยาวๆ ควรมีการหยุดพักสายตา โดยการมองลํวงหน๎าประมาณครึ่งหรือ
คํอนบรรทัดในขณะอําน และจ าไว๎วํา ข๎อความหรือประโยคนั้นๆ วําอยํางไร แล๎วเหลือบสายตา
เปลี่ยนไปมองอยํางอ่ืน หรือเงยมองไปข๎างหน๎าในขณะที่ปากยังอํานประโยคนั้นอยูํจนกระทั่งจบ 
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การอ่านข่าว 

โดยปกติ ขําวแตํละขําวมักไมํยาว เมื่อจบขําวหนึ่ง ผู๎อํานมีโอกาสหยุดพักสายตา หยุดพัก
หายใจได๎ยาวขึ้น การอํานขําวโดยทั่วไปจะแสดงน้ าเสียงเป็นกลาง ไมํแสดงอารมณ์ความรู๎สึกที่ออก
นอกหน๎า เพราะการอํานขําวนั้น ผู๎อํานท าหน๎าที่เป็นสื่อกลางในการถํายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปสูํ
ผู๎ฟัง เพ่ือให๎ผู๎ฟังได๎รู๎วํา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยํางไร ท าไม เทํานั้น 

 

การอ่านบทความและสารคดี 
หมายถึงการอํานข๎อเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่น ามาเผยแพรํทางวิทยุกระจายเสียงด๎วยวิธีอําน

เนื้อหาหรือเรื่องราวตามบทหรือข๎อเขียนนั้น โดยปกติบทความจะมีความยาวไมํเกิน  3 นาที เพ่ือไมํให๎
นําเบื่อ การอํานนั้น ควรมีลักษณะอํานแบบเลําเรื่องราวมากกวําการอํานแบบอํานหนังสือ กลําวคือ 
จะต๎องอํานให๎เป็นธรรมชาติเหมือนก าลังเลําเรื่องราวให๎ใครคนหนึ่งฟัง ผู๎อํานบทความที่ดีจึงต๎อง
พยายามอํานภาษาเขียนให๎เป็นภาษาพูดให๎มากที่สุด 

การอํานบทความก็เชํนเดียวกับการอํานโดยทั่วไป คือ ต๎องค านึงถึงหลักการอําน ลีลาการ
อําน น้ าเสียง จังหวะ การเว๎นวรรคตอน อัตราความเร็วในการอํานและอักขรวิธี องค์ประกอบตํางๆ 
เหลํานี้มีความส าคัญเทําเทียมกัน ประการส าคัญของการอํานบทความที่เดํนชัดกวําองค์ประกอบอ่ืน
คือ การรู๎จักอารมณ์ของเรื่อง ผู๎อํานต๎องเข๎าใจวัตถุประสงค์วํา บทความเรื่องนี้มุํงเสนอเรื่องอะไร 
อารมณ์ของเรื่องนั้นเป็นอยํางไร การรู๎อารมณ์ของเรื่องจะชํวยให๎ผู๎อํานเน๎นใจความที่ส าคัญได๎ถูกต๎อง 
และสามารถ “ตั้งน้ าเสียง” ได๎เหมาะกับอารมณ์ของเรื่องนั้นๆ ด๎วย 

รายการสารคดีอาจมีความยาวมากกวําบทความ ดังนั้น เพ่ือมิให๎ผู๎ ฟังเบื่อ จึงมักนิยม
ใช๎    ผู๎อํานหลายคน เพื่อให๎ได๎ฟังเสียงมากกวํา 1 เสียง หรืออาจคั่นอารมณ์ผู๎ฟังด๎วยการเปิดเพลงสลับ
ไปด๎วยก็ได๎ ทั้งนี้ เพ่ือจะได๎เป็นการพักสายตาของผู๎อําน และเปิดโอกาสให๎ผู๎อํานได๎หยุดพักเหนื่อยด๎วย 
นอกจากนั้น ยังใช๎ค าพูดโดยตรงจากต๎นตอ หรือจากเสียงที่บันทึกมาจากเสียงจริงประกอบด๎วย 
  1.2 การอํานประกาศ ค าสั่ง หรือแถลงการณ์ มีหลักการอําน คือ ต๎องมีการเตรียม
ตัวและศึกษาเอกสารที่จะอํานเป็นการลํวงหน๎า ก าหนดวรรคตอนในเอกสารให๎เหมาะสม เพ่ือท าให๎
การอํานออกเสียงเป็นที่เข๎าใจ ท าน้ าเสียงที่สุภาพและเป็นทางการ 
 2. การอํานร๎อยกรอง  ได๎แกํ อํานค าประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ต๎องอํานให๎มีลีลา จะ
อํานออกเสียงห๎วนๆ หรืออํานแบบเป็นเสียงพูดไมํได๎ มีหลักเกณฑ์การอําน ดังนี้ 
  2.1ให๎หยุดตามวรรคของค าประพันธ์นั้นๆ ค าหยุดให๎ทอดเสียงเล็กน๎อย 
  2.2ถึงค ารับกันถึงแม๎วําไมํใชํวรรค ก็ให๎ทอดจังหวะเล็กน๎อย เพ่ือให๎คล๎องจองกัน 
  2.3ต๎องอํานให๎มีอารมณ์เป็นไปตามเนื้อเรื่องเหมือนกัน คือ เมื่อถึงบทดุดันก็ให๎ออก
เสียงเข๎มแข็ง เมื่อถึงบทอํอนหวาน ก็ทอดเสียงให๎นุํมนวลอํอนหวานด๎วย 
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     ภิญโญ  ชํางสาน (2539, หน๎า 401-403)  กลําวถึง การอํานทางวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ-

โทรทัศน์  ไว๎สรุปได๎ดังนี้  

     การอํานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นการอํานออกเสียงที่ผู๎อํานต๎องใช๎ทั้งศาสตร์และ

ศิลป์ คือผู๎อํานต๎องเรียนรู๎วิธีการอํานออกเสียงให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ของภาษาและรู๎จักใช๎ศิลปะ

ลีลาการอํานให๎สอดคล๎อง เหมาะสมกับเรื่องราวที่อําน   การอํานออกเสียงทาง

วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์สํวนใหญํจะเป็นการอํานขําว บทความ หรือ สารคดี ซึ่งควรยึด

หลักส าคัญตํอไปนี้  

 

  

  

       1.1 เมื่อได๎บทมาแล๎วจงอํานในใจเพ่ือศึกษาให๎เข๎าใจแจํมแจ๎งเสียกํอน โดยศึกษาให๎เข๎าใจ

ทั้งสาระส าคัญ และอารมณ์ของบทที่จะอําน 

        1.2  ท าเครื่องหมายลงในบทที่จะอํานวําตอนใดควรหยุด ค าใดควรเน๎น และค าใด ควร

ทอดจังหวะ การท าเครื่องหมายในบทไมํมีกฎเกณฑ์ตายตัวแตํโดยทั่วไปนิยมท าเครื่องหมายงําย 

ๆ ดังนี้  

              - เครื่องหมายขีดเฉียงขีดเดียว (/) ขีดระหวํางค าแสดงการหยุดเว๎นนิดหนึ่งเพราะมี

ค า  หรือข๎อความอ่ืนตํอไปอีก   การอํานตรงค าที่มีเครื่องหมายนี้จึงไมํควรลงเสียงหนักเพราะยัง

ไมํจบประโยค 

              -  เครื่องหมายขีดเฉียงสองขีด (//) ขีดหลังประโยคหรือระหวํางค าเพ่ือแสดงให๎รู๎วํา

ให๎หยุดเว๎นนานหนํอย 

              -  เครื่องหมายวงกลมล๎อมค าท่ีสงสัย หรือไมํแนํใจวําอํานวําอยํางไร 

              -  ค าท่ีต๎องการเน๎นให๎ขีดเส๎นใต๎ที่ค านั้น 

             -  ค าใดที่ทอดจังหวะให๎เส๎นโค๎งท่ีสํวนบนของค านั้น (...) 

              -  เครื่องหมายมุมคว่ าหรือหมวกเจ๏กคว่ า (^) แสดงวําข๎อความนั้นจะเน๎นเสียงขึ้น

สูง   และมุมหงายหรือหมวกเจ๏กหงาย (?) แสดงการเน๎นเสียงลงต่ า ( นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล, 

2532, หน๎า 768) 

       1.3 ฝึกซ๎อมวําออกเสียงตามจังหวะ ลีลา ซึ่งได๎พิจารณาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับเนื้อหา 

และได๎ท าเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ไว๎แล๎ว ค าใดหรือตอนใดออกเสียงแล๎วไมํเหมาะสม ก็แก๎ไข

ปรับปรุงเสียใหมํให๎เหมาะสมและนําฟังยิ่งขึ้น  

       1.4 อํานให๎เป็นเสียงพูดที่มีชีวิตชีวา อยําอํานแบบทํองจ า หรืออํานแบบอํานหนังสือ

โดยทั่วไป ค าข้ึนต๎นในการอํานควรอํานให๎ดังและช๎ากวําปกติเล็กน๎อย  
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1.5 อํานให๎สัมพันธ์กับรูปแบบบทรายการนั้น ๆ เชํน การอํานบทความ หรือสารคดีต๎อง

มีจังหวะลีลาการเน๎นค า มากกวําการอํานขําว การอํานขําวต๎องอํานให๎เร็วกวําการอํานบทความ  หรือ

สารคดี การอํานสปอตโฆษณา จะต๎องอํานให๎เร็วและมีการเน๎นย้ ามากกวําการอํานบทรูปแบบอ่ืน เป็น

ต๎น  

  

    2. การออกเสียงให๎ถูกต๎อง การอํานออกเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให๎

ถูกต๎องเป็นสิ่งส าคัญมาก ทั้งนี้เพราะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชลที่มีอิทธิพลตํอ

ผู๎รับมาก โดยเฉพาะกับเยาวชนของชาติที่มักจดจ าถ๎อยค าจากสื่อวิทยุกระจายเสียง   และวิทยุ

โทรทัศน์ไปเป็นแบบอยําง ผู๎อํานออกเสียงทางวิทยุกระเสียงและวิทยุโทรทัศน์   จะต๎องตระหนักถึง

ความส าคัญในการอํานออกเสียง ให๎ถูกต๎องเป็นพิเศษ จะต๎องคิดอยูํเสมอวํา เราเป็นครูภาษาไทยคน

หนึ่ง  

 

  

  

    4. อํานให๎คลํองแคลํว การอํานออกเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไมํ

วําจะเป็นการอํานขําว บทความ สารคดี หรือสปอตโฆษณา จะต๎องอํานให๎คลํองแคลํวผู๎อํานควร

ปฏิบัติดังนี้ 

                           4.1 ศึกษาเนื้อหาที่จะอํานลํวงหน๎า เพ่ือให๎เข๎าใจสาระส าคัญและอารมณ์ของ

เรื่องท่ีจะอําน 

                           4.2  ตรวจสอบค ายากและความถูกต๎องของเนื้อหาที่จะอําน เมื่อพบค าที่ไมํ

แนํใจวําจะอํานออกเสียงอยํางไร   จะต๎องตรวจสอบจากพจนานุกรม หรือสอบถามจากผู๎รู๎ และควร

ขีดเส๎นใต๎ค านั้นไว๎ด๎วยเพื่อจะได๎ระมัดระวังเมื่ออํานไปถึง 

                          4.3 ท าเครื่องหมายแบํงจังหวะในการอํานให๎ถูกต๎องและเหมาะสม 

                          4.4 จัดเรียงล าดับเนื้อหาที่จะอํานให๎ถูกต๎อz ในกรณีที่มีผู๎อํานหลายคนใน

รายการเดียวกัน จะต๎องแบํงเนื้อหาที่อํานให๎ชัดเจน 

                          4.5 ต๎องซ๎อมอํานออกเสียงกํอนอํานจริงทุกครั้ง 

                          4.6 ต๎องมีเวลานั่งพักผํอนอยํางเพียงพอกํอนการอํานจริงไมํอํานขณะที่ก าลัง

เหนื่อยหรือปุวย                

                          4.7 พยายามใช๎ชํวงสายตาให๎กว๎าง ฝึกเคลื่อนไหวสายตาให๎วํองไว สม่ าเสมอ

และเปลี่ยนบรรทัดได๎อยํางถูกต๎องแมํนย า ไมํมีการย๎อนกลับ 
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นอกจากนี้  นภาภรณ์   อัจฉริยกุล (2550, หน๎า 213 และ 223)  กลําวถึง การอําน 

ทางวิทยุกระจายเสียง ไว๎สรุปได๎ดังนี้  

 1. หลักส าคัญในการอํานทางวิทยุกระจายเสียง มีข๎อควรค านึง ดังนี้  

  

1.1 อํานตามอักขรวิธีของภาษาไทย คืออํานตามวิธีประสมอักษร ผัน

อักษรควบกล้ า/ตัว “ร”  “ล”  ฯลฯ 

1.2 อํานตามอักขรวิธีของภาษาท่ีน ามาใช๎  

1.3 อํานตามความนิยมและความเคยชิน  

1.4 อํานตามวิธีค าประพันธ์หรือฉันทลักษณ์  

1.5 อํานตามวิธีค าสมาส  

1.6 อํานตัวเลข ในลักษณะตําง ๆ และเครื่องหมาย  

1.7 อํานชื่อเฉพาะตามความต๎องการของเจ๎าของ  

1.8 ไมํอํานตก หรือเติมค า  

1.9 อํานออกเสียงตัวสะกดพยางค์หน๎า เชื่อมพยางค์หลัง  

                            2. การอํานขําว 
 

  

 

    วิธีปฏิบัติ คือ อํานในใจเพ่ือจับความส าคัญ และสรุปใจความไว๎สั้น ๆ ตี

บทให๎แตกวํา บทนั้นมุํงให๎อะไรแกํผู๎ฟัง ท าเครื่องหมายในบท เพ่ือหยุดวรรคตอน ทอดเสียง และเน๎น

ให๎ถูกต๎อง แล๎วลองอํานออกเสียงดัง ๆ  

3. การอํานบทความและสารคดี 

  

  
    การอํานบทความและสารคดี มีหลักการเดียวกับการอํานทั่วไป แตํจะ

เน๎นด๎านอารมณ์ ของรายการเป็นพิเศษ และพยายามอํานให๎เหมือนก าลังพูดหรือเลําเรื่องราวให๎ฟัง  
  

  

            นอกจากนี้  นภาภรณ์  อัจฉริยกุล (2546, หน๎า 186-189)  กลําวถึง   ข๎อควรค านึงในการ

ใช๎ภาษา  ทางวิทยุกระจายเสียง สรุปได๎ดังตํอไปนี้  

        1. ต๎องอยูํบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไมํยั่วยุ บิดเบือน หรือใช๎ภาษาคลุมเครืออันกํอน

ให๎เกิดความเข๎าใจผิด  

      2. ค าพูดตําง ๆ ก็ดี หรือข๎อความใดก็ตาม ที่เผยแพรํทางวิทยุกระจายเสียงจะต๎องไมํชี้น าให๎

ประชาชนเกิดความสับสน อลหมําน ตื่นตระหนกเสียขวัญ หรือเกิดความแตกแยก 
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กระทบกระเทือนตํอความมั่นคงปลอดภัยของชาติหรือความสัมพันธ์อันดีกับตํางประเทศ  

    3. ไมํใช๎ภาษาหรือถ๎อยค าใดที่มีความหมายสํอเจตนาที่จะกระทบกระเทือนเสียดสีผู๎อื่นให๎เกิด

ความไมํสามัคคีกันในสังคม หมูํคณะหรือแม๎แตํละเมิดสิทธิและความรู๎สึกโดยสํวนตัว  

    4. ภาษาวิทยุกระจายเสียงต๎องไมํสํอไปในทางหยาบคายหรือลามกอนาจาร  

    5. การใช๎ค าพูดตําง ๆ ต๎องไมํสํอแสดงวํามีเจตนาเอนเอียงเข๎าข๎างหนึ่งข๎างใด เพราะ

วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนควรวางตัวเป็นกลาง โดยเฉพาะการเสนอขําว ต๎องไมํมีความ

คิดเห็นเจือปนอยูํ  

    6. ภาษาท่ีถูกต๎องตามหลักการและศิลปะการพูด ยํอมจูงใจให๎นําสนใจมากกวําการใช๎ภาษา

โดยขาดศิลปะและหลักการ  

    7. ภาษาท่ีใช๎ทางวิทยุกระจายเสียงต๎องมีความกระชับ เข๎าใจงําย ไมํเพ๎อเจ๎อ วกวน สับสน  
 

สรีรสัทศาสตร์ (อวัยวะในการออกเสียง) 

           1. ริมฝีปาก Lips , Labial, bilabial, labio-dental เป็นอวัยวะสํวนที่สามารถเคลื่อนไหวได๎
มากและท าให๎เสียงแตกตํางกันได๎มาก เราอาจจะบังคับริมฝีปากให๎อยูํชิดกัน หํางกัน ยื่นออกมาหรือ
หํอกลมท าเป็นรูปรี หรืออ่ืน ๆ ก็ได๎ ลักษณะริมฝีปากตําง ๆนี้ล๎วนแตํมีอิทธิพลตํอการออกเสียงและ
การท าให๎เสียงแตกตํางกันไปท้ังสิ้น 

           2.  ฟัน Teeth, dental เป็นอวัยวะที่เกิดของเสียงหลายชนิดเชํน เมื่อฟันบนกดลงบนริม
ฝีปากลํางหรือกดกันฟันลํางลมที่ผํานออกมาโดยแรงจะลอดชํองที่พอจะผํานได๎ออกมา ท าให๎เกิดเป็น
เสียงชนิดที่เรียกวํา เสียงเสียดแทรกที่เกิดที่ฟันบ๎าง เกิดที่ระหวํางฟันบ๎าง นอกจากนี้ เนื่องจากปลาย
ลิ้นอยูํใกล๎กับฟัน ปลายลิ้นซึ่งมักจะท าอาการตําง ๆบริเวณหลังฟันบํอย ๆ ท าให๎เกิดเสียงที่เรียกวํา 
เสียงเกิดที่ฟัน (Dental Sound) 

          3. ปุุมเหงือก Teeth Ridge, alveolar ridgeเป็นสํวนนูนออกมาอยูํหลังฟันด๎านบน ถ๎าเอาลิ้น
แตะดูจะรู๎สึกวํามีลักษณะเป็นคลื่น ปุุมเหงือกนั้นเป็นคลื่น ปุุมเหงือกเป็นบริเวณที่เกิดเสียงปุุมเหงือก 
(Alveolar Sound) ปุุมเหงือกเป็นต าแหนํงส าคัญในการอธิบายเรื่องเสียงต าแหนํงหนึ่ง 

          4. เพดานแข็ง Hard Palate palatal หรือเพดานปาก หมายถึงเฉพาะเพดานที่โค๎งเป็น
กระดูกแข็ง เป็นต าแหนํงส าคัญอีกต าแหนํงหนึ่งในการอธิบายที่เกิดเสียงต าแหนํงหนึ่ง 

          5. เพดานอํอน Soft Palate velar, dorsal คือสํวนของเพดานที่อยูํตํอจากเพดานแข็งไปข๎าง
ใน มีลักษณะเป็นกระดูกอํอนที่ขยับขึ้นลงได๎ เวลาหายใจเพดานอํอนและลิ้นไกํซึ่งอยูํปลายเพดานอํอน
จะลดระดับลงมาเป็นชํองให๎ลมออกไปทางจมูก ฉะนั้นเวลาที่เราไมํพูด ปลายเพดานอํอนและลิ้นไกํจะ
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ลดระดับลงมา เวลาพูดสํวนใหญํปลายเพดานอํอนและลิ้นไกํจะถูกยกขึ้นไปจรดกับหลังคอ นอกจาก
เวลาออกเสียงนาสิกเทํานั้นที่เพดานจะลดระดับลงมา 

           6. ลิ้นไกํ Uvula uvula, dorsal เป็นก๎อนเนื้อเล็ก ๆอยูํตํอปลายเพดานอํอนตรงกลางปาก 
สั่นรัวได๎ 

          7. ลิ้น Tongue, apical, , Front, ลิ้นเป็นสํวนที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในการออกเสียงพูด จึง
ต๎องแบํงออกเป็นสามสํวนด๎วยกัน ตามหน๎าที่ที่มีในการออกเสียง 

               - ปลายลิ้น Tongue tip หมายเอาสํวนปลายซึ่งสามารถจะยกขึ้นไปแตะอวัยวะสํวนตําง 
ๆในปากตอนบนได๎โดยงําย 

               - หน๎าลิ้น Blade (laminal) หมายเอาสํวนที่อยูํตรงข๎ามกันเพดานแข็ง ถ๎าวางลิ้นราบกับ
ปากอยํางในขณะที่ไมํได๎พูด 

               - โคนลิ้น Back หมายเอาสํวนของลิ้นซึ่งถ๎าวางลิ้นราบกันตามปกติจะอยูํตรงข๎ามกับ
เพดานอํอน 

           8. ชํองคอ Pharynx, Pharyngeal 

  9. ลิ้นปิดชํองคอ Epiglottis 

 10. กลํองเสียง Larynx (including vocal cords, laryngeal, glottal) เส๎นเสียง เป็น
อวัยวะที่ส าคัญที่เกิดของเสียง เส๎นเสียงมีลักษณะเป็นกล๎ามเนื้อสองแผํน ปิดขวางอยูํปากชํอง
หลอดลมจากด๎านหลังมาด๎านหน๎า ระหวํางเส๎นเสียงจะมีชํองวํางซึ่งเป็นทางให๎ลมผํานเช๎าไปถึงปอด
และออกจากปอดได๎ ชํองวํางนี้เรียกวํา ชํองวํางระหวํางเส๎นเสียง เส๎นเสียงทั้งสองสามารถจะดึงออกให๎
หํางจากกันหรือดึงเข๎ามาชิดกันก็ได๎ เส๎นเสียงเป็นสํวนท าให๎เกิดเสียงพูดขึ้น 

สรุปได๎วํา ลีลาการอํานทางวิทยุกระจายเสียงนั้นถือวํามีความส าคัญในการอํานออกเสียง 
นอกจากความชัดเจนในการอํานแล๎ว ลีลาก็ท าให๎การอํานออกเสียงนําฟังยิ่งขึ้น และลีลาในการอําน
ควรให๎เหมาะกับบทท่ีอํานด๎วย 
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2.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก 

            ได๎มีผู๎ให๎ความหมายและความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะไว๎หลายทําน ดังนี้สุนันทา   

สุ น ท ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ( 2 5 4 3:1-2)   ก ลํ า ว วํ า  แ บ บ ฝึ ก เ ป็ น สื่ อ ที่ ใ ช๎ ใ น ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ 

การคิด การวิเคราะห์ การแก๎ปัญหาการปฏิบัติของนักเรียน นิยมใช๎ ในกลุํมภาษาไทย คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ การงานและพ้ืนฐานอาชีพ และกลําวอีกวํา ความส าคัญของการฝึกฝนวํา เมื่อครูได๎สอน

แนวคิด หลักการให๎กับนักเรียน และนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนั้นแล๎ว ขั้นตํอไปครูต๎องจัด

กิจกรรมให๎นักเรียนได๎ฝึกฝน เพื่อให๎มีความช านายคลํองแคลํวแมํนย าและรวดเร็วหรือที่เรียกวําฝึกฝน

เพ่ือเกิดทักษะ นอกจากนี้แบบฝึกหัดยังเป็นสื่อการสอนท าขึ้น  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาให๎เข๎าใจ ฝึกฝน

จนรู๎และช านาญ มีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นแบบฝึกหัดยังเป็นเครื่องชํวยบํงชี้ให๎ครูทราบ

วํา ผู๎เรียนหรือผู๎ใช๎แบบฝึกมีความรู๎ความเข๎าใจในบทเรียน และสามารถน าความรู๎นั้นไปใช๎ได๎มากน๎อย

เพียงใด ผู๎เรียนมีจุดเดํนที่ควรสํงเสริมหรือมีจุดด๎อยที่ควรปรับปรุงแก๎ไขอยํางไร แบบฝึกหัดจึงเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ครูใช๎ในการตรวจสอบความรู๎ ความเข๎าใจ  และพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาตําง 

ๆรวมทั้งแบบฝึกยังเป็นอุปกรณ์การสอนอยํางหนึ่งที่สร๎างขึ้นมา เพ่ือฝึกฝนทักษะนักเรียนหลังจากที่

เรียนเนื้อหาไปแล๎วชํวยท าให๎เด็กมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น เราะท าให๎นักเรียนมีโอกาสน าความรู๎ที่ได๎

เรียนมาแล๎วฝึกให๎เกิดความเข๎าใจ  กว๎างขวางมากขึ้น แบบฝึกทักษะทางภาษาได๎ทุก ๆ ด๎าน ถ๎า

นักเรียนมีโอกาส และเป็นสื่อการเรียนให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติ เพ่ือชํวยเสริมให๎เด็กเกิดทักษะ มีความ

แตกฉานในบทเรียน จะเห็นได๎วําแบบฝึกหัดเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง  ครูต๎องให๎แบบฝึกที่เหมาะสมเพ่ือ

ฝึกหลังจากที่ได๎เรียนเนื้อหาจากแบบเรียนไปแล๎วให๎มีความรู๎กว๎างขวาง  จึงถือวําแบบฝึกหัดเป็นสื่อ

การสอนอยํางหนึ่ง ซึ่งครูสามารถน าไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี ชํวยให๎การสอน

ของครูประสบผลส าเร็จ แบบฝึกเป็นสื่อที่ใช๎ในกิจกรรมการสอนที่ส าคัญอยํางหนึ่ง มีไว๎ให๎นักเรียน

ฝึกฝน เพื่อเพ่ิมทักษะภายหลังที่นักเรียนได๎เรียนเนื้อหาจากบทเรียนปกติแล๎ว แบบฝึกจะท าให๎ผู๎เรียน

มีความเข๎าใจ มีความรู๎ความสามารถข้ึน โดยเฉพาะอยํางยิ่งแบบฝึกเป็นสื่อที่ใช๎ในการฝึกทักษะการคิด 

การวิเคราะห์ การแก๎ปัญหาการปฏิบัติของนักเรียน นิยมใช๎ในกลุํมภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ การงานและพ้ืนฐานอาชีพ นอกจากนี้ยังได๎สรุปความส าคัญของการฝึกฝนวํา เมื่อครูได๎

สอนแนวคิด หลักการให๎กับนักเรียน และนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนั้นแล๎ว ขั้นตํอไปครูต๎อง

จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ฝึกฝน เพ่ือให๎มีความช านาญคลํองแคลํวแมํนย าและรวดเร็วหรือที่เรียกวํา

ฝึกฝนเพ่ือเกิดทักษะ และแบบฝึกหัดเป็นสื่อการสอนที่ท าขึ้นมาเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาให๎เข๎าใจ ฝึกฝน

จนรู๎และช านาญ มีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นแบบฝึกหัดยังเป็นเครื่องชํวยบํงชี้ให๎ครูทราบ
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วํา ผู๎เรียนหรือผู๎ใช๎แบบฝึกมีความรู๎ความเข๎าใจในบทเรียน  และสามารถน าความรู๎นั้นไปใช๎ได๎มากน๎อย

เพียงใดผู๎เรียนมีจุดเดํนที่ควรสํงเสริมหรือมีจุดด๎อยที่ควรปรับปรุงแก๎ไขอยํางไร แบบฝึกหัดจึงเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ครูใช๎ในการตรวจสอบความรู๎ความเข๎าใจ และพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาตําง ๆ 

 จากความหมายของแบบฝึกหรือแบบฝึกเสริมทักษะที่ได๎มีผู๎กลําวหรือสรุปไว๎หลายคนตามที่

ระบุข๎างต๎นสรุปได๎วําแบบฝึกทักษะหรือแบบฝึก คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช๎ฝึกทักษะ

ให๎กับผู๎เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาในชํวงหนึ่ง ๆ เพ่ือฝึกฝนให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ รวมทั้งเกิด

ความช านาญในเรื่องนั้น ๆ อยํางกว๎างขวาง แบบฝึกหัดจึงมีความส าคัญตํอผู๎เรียนไมํน๎อยในการที่ชํวย

เสริมสร๎างทักษะให๎กับผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจเร็วขึ้น ชัดเจน กว๎างขวางขึ้น ท าให๎การสอน

ของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ จึงนับวําเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ

ที่ครูสามารถน าไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสูํจุดหมายได๎อีกด๎วย  

 

2.2.1 ความหมายของแบบฝึก 

พรชัย ผาดไธสง(2545:31) กลําววํา แบบฝึก หมายถึงสื่อการเรียนการสอนที่ใช๎
ประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองชํวยให๎นักเรียนพัฒนาการใน
การเรียนรู๎ด๎านทักษะเพ่ิมข้ึน 
 ประภาพรรณ ทองเลิศ(2538:29-35) ได๎กลําววํา แบบฝึก เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช๎ฝึก
ทักษะหรือสร๎างความคิดรวบยอดให๎กับนักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ 

 นิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ(2546:10) ได๎กลําววํา แบบฝึกเป็นสิ่งที่ชํวยเพ่ิม ทักษะในการ
เรียน เป็นสิ่งที่เร๎าใจให๎ผู๎เรียนสนใจในการเรียน 

 กรมวิชาการ(2535:8) กลําววํา แบบฝึกเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมกับ วิชาทักษะ ฉะนั้น
การสอนภาษาไทยจึงต๎องมีการฝึกฝนให๎เกิดความช านาญ เพ่ือชํวยให๎เกิดความช านาญ ในการ
พัฒนาทางภาษาของผู๎เรียนเพิ่มข้ึน 

 สรุปวํา แบบฝึก หมายถึง สื่อการสอนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎  

2.2.2 ประโยชน์ของแบบฝึก 

นิ ล า ภ ร ณ์   ธ ร ร ม วิ เ ศ ษ( 2546:13) ก ลํ า ว วํ า แ บ บ ฝึ ก ที่ ดี แ ล ะ มี 
ประสิทธิภาพ ชํวยให๎นักเรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทักษะทางภาษา ได๎เป็นอยํางด ี

วรรณา แซํตั้ง(2541:19) กลําวไว๎วํา แบบฝึกเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวิชา ทักษะภาษาไทย 
เพราะจะท าให๎นักเรียนเกิดความช านาญ สามารถอํานสะกดค าได๎เร็วและถูกต๎อง 
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สมบูรณ์ ทินกร(2535:34) กลําวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกวําเป็นสิ่งจ าเป็นตํอการฝึกทักษะ
ทางภาษาของนักเรียน  และการฝึกแตํละทักษะนั้น  ควรมีหลายๆรูปแบบเพื่อนักเรียนจะได๎ไมํเบื่อ 
 
2.2.3 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึก 
 การสร๎างแบบฝึกมีความจ าเป็นมาก  ที่จะต๎องน าเอาหลักจิตวิทยาเข๎ามาเกี่ยวข๎องในการที่จะ
ท า แบบฝึกไปใช๎กับนักเรียนให๎เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ 

หลักจิตวิทยาการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบฝึกมีดังนี้ 

 พรรณี ชูทัย(2538:192-195) ได๎เสนอการน าหลักจิตวิทยาการศึกษามาใช๎ ในการ
สร๎างแบบฝึก ดังนี้ 

 1.การสาธิตและการอธิบายแนะน า 
 2.ให๎นักเรียนมีโอกาสฝึกทันที 
 3.ในขณะที่มีการฝึกควรมีการแนะน า 
 4.ให๎ค าแนะน าในบรรยากาศที่สบายๆ 
 ดังนั้นหลักจิตวิทยาในเบื้องต๎นจะชํวยเป็นแนวทางในการสร๎างแบบฝึกที่ดีนําสนใจ เหมาะสมกับวัย 
และความสามารถของนักเรียน ทั้งยังชํวยให๎การเรียนรู๎เป็นไปอยําง สนุกสนานมีประสิทธิภาพ 
 
2.2.4 ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 

 

การจัดท าแบบฝึกเพ่ือฝึกทักษะทางภาษาให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นต๎องอาศัยลักษณะ และ
รูปแบบของแบบฝึกที่มีหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบฝึกนั้นจะต๎องเหมาะสม และสอดคล๎องกับทักษะที่จะฝึกด๎วย 

วิรัตน์ จุติประภาค(2542:13) กลําวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีวํา  
 1.จัดเนื้อหาให๎เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน  
 2.จัดกิจกรรมให๎หลากหลายนําสนใจ  

 3.ใช๎ภาษางําย 
  4.สํวนประกอบตํางๆของแบบฝึกต๎องชัดเจน 

 ปราณี อยูํคง(2546:10) ได๎กลําวถึงลักษณะแบบฝึกวํา 
  1.มีลักษณะเข๎าใจงํายมีค าอธิบายชัดเจน 
  2.มีหลายแบบ เหมาะสมกับวัย และความสามารถของนักเรียน 
  3.ท๎าทายให๎นักเรียนใช๎ความสามารถและฝึกด๎วยตนเอง 
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สรุปได๎วํา แบบฝึกที่ดีต๎องมีหลายรูปแบบ มีค าชี้แจงที่ชัดเจน เข๎าใจงําย เร๎า
ความสนใจ ตรงตามเนื้อหาในหลักสูตร เหมาะสมกับวัย และความสามารถของนักเรียน ท าให๎ผู๎เรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียน  

 
2.2.5 ทฤษฎีการสร้างแบบฝึก 
               พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2544:91-92) กลําววํา การเรียนรู๎ของธอร์นไดด์วํา มีอยูํ 3 กฎ 
ดังนี้ 

                1.  กฎแหํงความพึงพอใจ หรือกฎแหํงธอร์นไดด์ สรุปวํา อินทรีย์จะท าใน
สิ่งที่กํอให๎เกิดความพึงพอใจและจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให๎เขาไมํพึงพอใจ ธอร์นไดด์ได๎เน๎นถึงการใช๎
เทคนิคที่จะสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎เรียน เชํน การชม การให๎รางวัล 
               2.  กฎแหํงความพร๎อม การเรียนรู๎จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู๎เรียนอยูํ
ในสภาพที่พร๎อมจะเรียนหรือพร๎อมที่จะท ากิจกรรม ความพร๎อมในที่นี้รวมความถึงความพร๎อม
ทางด๎านรํางกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ 
                 3.  กฎแหํงการฝึกหัด ประกอบด๎วยกฎที่ส าคัญ 2 ข๎อ คือ 
                      3.1  กฎแหํงการใช๎พฤติกรรมใดที่อินทรีย์มีการกระท าอยูํเสมอหรือมีการฝึกฝน
อยูํเป็นประจ าไมํได๎ทิ้งชํวงไว๎นาน อินทรีย์ยํอมเกิดทักษะและกระท าพฤติกรรมนั้นได๎ดี 
                       3.2  กฎแหํงการไมํใช๎พฤติกรรมใดก็ตามที่อินทรีย์ทิ้งชํวงไว๎นาน อินทรีย์ยํอมจะเกิด
การลืม  
       พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544:87) ยังได๎กลําวถึงทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของ สกิน
เนอร์ ไว๎วํา มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการเสริมแรง พฤติกรรมใดก็ตามถ๎าได๎รับการเสริมแรง 
พฤติกรรมนั้นก็มี แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นซ้ า ๆ สกินเนอร์ ได๎น าผลการทดลองมาใช๎ในการเรียนการสอน
ไว๎หลายรูปแบบ เชํนบทเรียนโปรแกรม และเครื่องมือการสอน โดยยึดหลักการเสริมแรง และลักษณะ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญ ประกอบด๎วย 
               ก. ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมหรือลงมือกระท าด๎วยตนเอง 
               ข. ให๎มีความก๎าวหน๎าไปที่ละน๎อยๆ 

   ค. ให๎ผู๎เรียนได๎รู๎ผลการกระท าในทันที 
                จากทฤษฎีการเรียนรู๎  ที่ได๎เสนอในข๎างต๎นท าให๎ผู๎วิจัยได๎แนวคิดวํา การสร๎าง

แบบฝึกเสริมทักษะในครั้งนี้ ต๎องค านึงถึงความพร๎อม ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  ความพึงพอใจ 
สนุกสนาน มีความสุขในการท ากิจกรรม การได๎รับการฝึกฝนอยูํเป็นประจ า  และได๎รับการเสริมแรง 
จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ที่ดี  
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2.2.6 หลักในการสร้างแบบฝึก 

 ในการสร๎างแบบฝึก เป็นสิ่งจ าเป็นในการสอน เพราะการฝึกฝนบํอย ๆ และหลาย ๆ ครั้ง 
ยํอมท าให๎เกิดความช านาญ คลํองแคลํว ควรมีวิธีในการสร๎างแบบฝึก ดังนี้ 

กุสยา  แสงเดช  (2545: 6-7) ได๎กลําวแนะน าผู๎สร๎างแบบฝึกให๎ยึดลักษณะแบบฝึกที่ดี 
ดังนี้ 

      1.  แบบฝึกที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอยํางแสดงวิธี
ท าที่ใช๎ไมํควรยากเกินไป เพราะจะท าความเข๎าใจยาก ควรปรับให๎งํายและเหมาะสมกับผู๎ใช๎ เพ่ือ
นักเรียนสามารถเรียนด๎วยตนเองได๎ 

      2.  แบบฝึกที่ดีมีความหมายตํอผู๎เรียนและตรงตามจุดหมายของการฝึก ลงทุน
น๎อยใช๎ได๎นาน ทันสมัย 

      3.  ภาษาและภาพที่ใช๎ในแบบฝึกเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู๎ของผู๎เรียน 
      4.  แบบฝึกที่ดีควรแยกเป็นเรื่องๆ แตํละเนื่องไมํควรยาวเกินไปแตํควรมีกิจกรรม

หลายแบบเพื่อเร๎าความสนใจ และไมํนําเบื่อในการท าแบบฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนช านาญ 
      5.  แบบฝึกที่ดีมีทั้งแบบก าหนดค าตอบในแบบและให๎ตอบโดยเสรี การเลือกใช๎

ค า ข๎อความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ๎นเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน 
กํอให๎เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแกํผู๎ใช๎ ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู๎วํา นักเรียนจะเรียนได๎เร็วในการ
กระท าท่ีท าให๎เกิดความพึงพอใจ 

      6.  แบบฝึกที่ดีควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาด๎วยตนเอง ให๎รู๎จักค๎นคว๎า
รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบํอย ๆ หรือท่ีตัวเองเคยใช๎ จะท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้น และรู๎จักน า
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นวําสิ่งที่ได๎ฝึกนั้นมีความหมาย
จํอเขาตลอดไป 

      7.  แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล ผู๎เรียนแตํละคนมี
ความแตกตํางกันในหลายๆด๎าน เชํน ความต๎องการ ความสนใจ ความพร๎อม ระดับสติปัญญา และ
ประสบการณ์เป็นต๎น ฉะนั้นการท าแบบฝึกแตํละเรื่องควรจัดท าให๎มากพอและมีทุกระดับตั้งแตํงําย 
ปานกลาง จนถึงระดับคํอนข๎างยาก เพ่ือวํานักเรียนเกํง ปานกลาง และอํอนจะได๎เลือกท าได๎ตาม
ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎ประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึก 

       8.  แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปเลํม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไว๎เป็นแนวทางเพ่ือ
ทบทวนด๎วยตนเองตํอไป 

       9.  การที่นักเรียนได๎ท าแบบฝึก ชํวยให๎ครูมองเห็นจุดเดํนหรือปัญหาตํางๆ
ของนักเรียนชัดเจน ซึ่งจะชํวยให๎ครูด าเนินการปรับปรุงแก๎ปัญหานั้นๆทันทํวงที 

        10.  แบบฝึกที่จัดขึ้น นอกจากมีในหนังสือเรียนแล๎ว จะชํวยให๎นักเรียนได๎
ฝึกฝนอยํางเต็มที ่
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        11.  แบบฝึก ที่จัดพิมพ์ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว จะชํวยให๎ครูประหยัดแรงงานและเวลา
ในการที่จะต๎องตรียมแบบฝึกอยูํเสมอ ในด๎านผู๎เรียนไมํต๎องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรียน
หรอืกระดานด า ท าให๎มีเวลาและโอกาสได๎ฝึกฝนทักษะตํางๆได๎มากขึ้น 
 
2.3 ระบบรู้จ าเสียงพูด 
 ระบบการสร๎างเสียงพูด (Speech Production)เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร๎างเสียงค าพูด
ใดๆ ได๎ตามความต๎องการ ซึ่งในการใช๎งานสํวนใหญํจะต๎องใช๎งานรํวมกับเทคโนโลยีด๎านการ
ประมวลผลภาษา (Language Processing Technology) ท าให๎ได๎เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจาก
ข๎อความ (Text-to-Speech Synthesis: TTS) ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับข๎อความภาษาไทย เพ่ือ
หาวิธีอํานข๎อความแล๎วแปลงข๎อความจากตัวหนังสือภาษาไทยให๎เป็นเสียงพูดภาษาไทย 

 เทคโนโลยีการรู๎จ าเสียงพูด เป็นระบบที่ชํวยแปลงเสียงพูดให๎เป็นข๎อความที่ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถน ามาใช๎ประมวลผลตํอไปได๎ โดยเทคโนโลยีนี้ได๎รับการพัฒนาขึ้นภายในหนํวย
งานวิจัยของเนคเทค เพ่ือชํวยลดข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงเทคโนโลยีสมัยใหมํ โดยการใช๎ระบบ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นตัวเชื่อมโยงผู๎ใช๎เข๎าสูํบริการทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบตํางๆ ใน
ขั้นตอนรู๎จ าเสียง ระบบจะสร๎างโครงขํายค า (Word Network) โดยอาศัยแบบจ าลองภาษา 
(Language Model) โดยในแตํละค าจะประกอบด๎วยแบบจ าลองเสียง (Acoustic Model) ประเภท
ฮิดเดนมาร์คอฟ (Hidden Markov Model: HMM) ของแตํละหนํวยเสียงที่มาประกอบกันเป็นค า
นั้นๆ หลังจากนั้นระบบจะปูอนเวกเตอร์ของ Speech Feature เข๎าไปยังโครงขํายค า เพ่ือค านวณคํา
ความนําจะเป็นของเสียงที่เข๎ามาวําจะตรงกับเส๎นทางใดในโครงขํายค า และจะเลือกค าตอบที่ดีที่สุด
เป็นเส๎นทางที่มีคําความนําจะเป็นสูงที่สุด โดยขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นการถอดรหัส (Decoding) ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ นักวิจัยได๎ใช๎อัลกอริธึมการถอดรหัสแบบ Viterbi beam-search เพ่ือลดปริมาณการใช๎
หนํวยความจ าและการค านวณด๎วยการลบเส๎นทางที่มีคําความนําจะเป็นต่ าทิ้งไป 

2.3.1 การท างานของระบบรู้จ าเสียงพูด 
 ในการท างานระบบรู๎จ าเสียงพูด ประกอบด๎วย 2 ขั้นตอนส าคัญได๎แกํ การฝึกฝน และการรู๎จ า 
ซึ่งเป็นการตอบโต๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผํานการใช๎เม๎าส์และคีย์บอร์ด รวมทั้งความสามารถในการ
เข๎าใจค าสั่งการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ อาจท าให๎การเข๎าถึงเทคโนโลยีสมัยใหมํยังคงเป็นเรื่อง
ยากส าหรับผู๎คนจ านวนไมํน๎อย  แตํการเข๎ามาของระบบรู๎จ าเสียงพูด (Automatic Speech 
Recognition: ASR) ได๎ท าลายก าแพงแหํงเทคโนโลยี ท าให๎การใช๎งานคอมพิวเตอร์กลับกลายเป็น
เรื่องงําย ที่ผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นแม๎ยังไมํคุ๎นเคยและช านาญในการใช๎เทคโนโลยี สามารถโต๎ตอบกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ได๎อยํางงํายดายเพียงผํานเสียงพูด 

  เทคโนโลยีการรู๎จ าเสียงพูด เป็นระบบที่ชํวยแปลงเสียงพูดให๎เป็นข๎อความที่ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถน ามาใช๎ประมวลผลตํอไปได๎ โดยเทคโนโลยีนี้ได๎รับการพัฒนาขึ้นภายในหนํวย
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งานวิจัยของเนคเทค เพ่ือชํวยลดข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงเทคโนโลยีสมัยใหมํ โดยการใช๎ระบบ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นตัวเชื่อมโยงผู๎ใช๎เข๎าสูํบริการทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบตํางๆ ใน
ขั้นตอนรู๎จ าเสียง ระบบจะสร๎างโครงขํายค า (Word Network) โดยอาศัยแบบจ าลองภาษา 
(Language Model) โดยในแตํละค าจะประกอบด๎วยแบบจ าลองเสียง (Acoustic Model) ประเภท
ฮิดเดนมาร์คอฟ (Hidden Markov Model: HMM) ของแตํละหนํวยเสียงที่มาประกอบกันเป็นค า
นั้นๆ หลังจากนั้นระบบจะปูอนเวกเตอร์ของ Speech Feature เข๎าไปยังโครงขํายค า เพ่ือค านวณคํา
ความนําจะเป็นของเสียงที่เข๎ามาวําจะตรงกับเส๎นทางใดในโครงขํายค า และจะเลือกค าตอบที่ดีที่สุด
เป็นเส๎นทางที่มีคําความนําจะเป็นสูงที่สุด โดยขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นการถอดรหัส (Decoding) ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ นักวิจัยได๎ใช๎อัลกอริธึมการถอดรหัสแบบ Viterbi beam-search เพ่ือลดปริมาณการใช๎
หนํวยความจ าและการค านวณด๎วยการลบเส๎นทางที่มีคําความนําจะเป็นต่ าทิ้งไป 

ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎แบํงการพัฒนาระบบรู๎จ าเสียงเป็น 2 กลุํมหลักๆ คือกลุํมการสร๎างระบบที่
ทนทานตํอสัญญาณรบกวน (Robust Speech Recognition) และกลุํมการสร๎างระบบรู๎จ าเสียงพูด
ตํอเนื่องครอบคลุมค าศัพท์จ านวนมาก (Large Vocabulary Continuous Speech Recognition: 
LVCSR) 

โดยงานวิจัยกลุํมแรก ได๎เน๎นการเลือกแบบจ าลองเสียงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล๎อมของ
เสียงที่เข๎ามา ซึ่งอาศัยการแยกแยะสัญญาณรบกวนอัตโนมัติ (Noise Classification) แบบโครงสร๎าง
ต๎นไม๎ (Tree Structure) และได๎น าเสนอวิธีการปรับแบบจ าลองเสียงให๎ใกล๎เคียงกับเสียงที่เข๎ามามาก
ขึ้น ด๎วยการใช๎ข๎อมูลฝึกฝนที่จ าลองขึ้นจากสัญญาณรบกวนที่ได๎จากเสียงอินพุต (Simulated Data 
Adaptation) วิธีการนี้สามารถประยุกต์ใช๎กับระบบรู๎จ าในการโต๎ตอบสนทนาผํานโทรศัพท์ เนื่องจาก
มีเสียงอินพุตสั้นและมีสัญญาณรบกวนคํอนข๎างมากและหลากหลาย 

ส าหรับงานวิจัยกลุํมที่สอง จะเน๎นการถอดความเสียงพูดตํอเนื่องที่ประกอบด๎วยค าศัพท์
จ านวนมาก (LVCSR) โดยได๎พัฒนาระบบรู๎จ าเสียงส าหรับการถอดความเสียงอําน (Dictation) การ
ถอดความเสียงรายงานขําวผํานสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast News) และริเริ่มการถอดความเสียง
สนทนาผํานสายโทรศัพท์ (Spontaneous Telephone Conversation) ในกลุํมงานนี้ต๎องอาศัย
แบบจ าลองภาษาแบบเอ็นแกรม (N-gram) ซึ่งสามารถจัดการกับค าศัพท์จ านวนมากได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ในกรณี Broadcast News ได๎มีการวิจัยระบบที่สามารถจัดการค าเฉพาะที่ไมํเคยพบใน
พจนานุกรมได๎ โดยใช๎หนํวยพยางค์ซึ่งยํอยกวําค า นอกจากนี้ยั งได๎พัฒนาวิธีอัตโนมัติในการสร๎าง
พจนานุกรมค าอํานส าหรับภาษาไทย ที่หนํวยค ามีความก ากวมและเครื่องมือในการแบํงค ายังไมํเสร็จ
สมบูรณ์ โดยอาศัยการแบํงพยางค์ซึ่งจะท าให๎มีความถูกต๎องของการแบํงค าสูงกวํา โดยจะท าการรวม
พยางค์เป็นค าตํอไปโดยอาศัยคํา Mutual Information 
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  ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการพัฒนาการถอดความเสียงพูดตํอเนื่องส าหรับ ภาษาไทย และได๎ทดสอบ
กับเสียงอํานขําว ซึ่งมีความถูกต๎องในการรู๎จ าเสียงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ คาดวํา จะสามารถน าเทคโนโลยี
ดังกลําวมาพัฒนาเป็นระบบถอดความเสียงอํานบทความขําว (Dictation System)  เป็นต๎น 

2.3.2 การประมวลผลคะแนนการอ่านของแบบฝึกทักษะ 

ส าหรับการประมวลผลคะแนนการอํานของแบบฝึกทักษะนั้น ผู๎วิจัยมีหลักการดังนี้ 
1.วัดคําของเสียงของผู๎ฝึกโดยเทียบจากกราฟของเสียงที่ผู๎ฝึกได๎ท าการทดสอบและ

บันทึกเสียง เข๎าไป โดยผู๎วิจัยจะมีเสียงต๎นฉบับที่น ามาเป็นมาตรฐานของการวัดเสียง 
สมพงษ์ใจดี (2541 :193) กลําววําลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กราฟของคลื่นเสียง 
 

1. ความดัง(Loundness) หมายถึง ความรู๎สึกได๎ยินของมวลมนุษย์วําดังมากดังน๎อย  
ซึ่งปริมาณที่ไมํอาจวัดด๎วยเครื่องมือใด ๆ ได๎โดยตรง ความดังเพ่ิมขึ้นตามความเข๎มเสียง ความรู๎สึก
ความดังจะเป็นสัดสํวนโดยตรงกับระดับความเข๎มเสียง Iแทนความเข๎มเสียงโดย ถ๎าความดังของเสียง
จะ แปรผันโดยตรงกับlog I หรืออาจกลําวได๎วํา ความดังก็คือระดับความเข๎มเสียงนั่นเอง หูของคน
สามารถ รับเสียงที่มีความดังน๎อยที่สุดคือ 0 dB และมากท่ีสุดคือ 12 0 dB 

2. ระดับเสียง(pitch) หมายถึง เสียงที่มีความยาวคลื่นและความถี่ตํางกัน โดยเสียงที่มี
ความ สูงจะมีระดับเสียงสูงสํวนเสียงที่มีความถ่ีต่ าจะมีระดับเสียงต่ า 

3. คุณภาพของเสียง(quality) หมายถึง คุณลักษณ์ของเสียงที่เราได๎ยิน เมื่อเราฟังเพลง
จากวง ดนตรีวงหนึ่งนั้น เครื่องดนตรี ทุกชนิดจะเลํนเพลงเดียวกัน แตํเราสามารถแยกได๎วํา เสียงที่ได๎
จากดนตรีประเภทใด เชํน มาจากไวโอลิน หรือเปียโน เป็นต๎น การทีเ่ราสามารถแยกลักษณะของเสียง
ได๎นั้นเพราะวําคลื่นเสียงทั้งสองมีคุณภาพของเสียงตํางกัน คุณภาพของเสียงนี้ขึ้นอยูํกับแหลํงที่เกิด
จากแหลํงก าเนิดเสียงนั้น ๆ และแสดงออกมาเดํน จึงไพเราะตํางกัน  
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การเกิดบีตส์ 
การเกิดบีตส์(Beat) เป็นปรากฎการณ์จากการแทรกสอดของคลื่นเสียง 2 ขบวน ที่มีความถี่

แตกตําง กันเล็กน๎อยและเคลื่อนที่อยูํในแนวเดียวกันเกิดการรวมคลื่นเป็นคลื่นเดียวกันให๎แอมพลิจูด 
เปลี่ยนไปเป็นผลท าให๎เกิดเสียงดังเสียงคํอยสลับกันไปด๎วยความถี่คําหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  กราฟแสดงความถี่บีตส์ 
 

ความถี่ของบีตส์หมายถึง เสียงดังเสียงคํอยที่เกิดขึ้นสลับกันในหนึ่งหนํวยเวลาเชํนความถี่ของ
บีตส์ เทํากับ7 รอบ/วินาทีหมายความวําใน1 วินาทีจะมีเสียงดัง7 ครั้งและเสียงคํอย7 ครั้ง 

บดินทร์ชาติ สุขบท(2546 : 75) กลําววําเสียงเก่ียวเนื่องกับการได๎ยินในทางสรีรศาสตร์ของหู 
และสมองของมนุษย์ ซึ่งจะท าการแปลความหมายจากความรู๎สึกตํางๆ เมื่อกระทบกับหูของเรา เสียง
เป็นความรู๎สึกทางกายภาพของหู และเป็นคลื่นกลชนิดตามยาว(Longitudinal Waves) 

ลักษณะของเสียง 
1. การเกิดเสียงเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ แล๎ววัตถุนั้นถํายโอนพลังงานที่ใช๎ในรูป

ของคลื่นตามยาวให๎แกํอนุภาคของตัวกลาง โดยอนุภาคของตัวกลางในทิศทางการคลื่นที่ของเสียง จะ
เกิดสํวนอัดและสํวนขยาย 

(ก) สํวนอัด(Compression) คือบริเวณที่อนุภาคของตัวกลางมีการ
ขจัดน๎อยที่สุด หรือคือบริเวณท่ีมีความดันมากที่สุด 

(ข) สํวนขยาย (Rarefaction) คือบริเวณที่อนุภาคตัวกลางมีการขจัดมาก
ที่สุดหรือ คือบริเวณท่ีมีความดันน๎อยที่สุด 

2. ความถ่ีของเสียง คือ จ านวนคลื่นเสียงที่ผํานจุดๆ1วินาทีหนึ่งในหรือคือ จ านวนสํวน 
อัด หรือ 

จ านวนสํวนขยายที่คลื่นที่ผํานจุดๆหนึ่งใน 1 วินาที มีหนํวยเป็น (เฮิร์ตHz) ซึ่งจะบํง
บอก ระดับเสียง(Pitch) ที่เป็นระดับความทุ๎ม หรือแหลมของเสียง โดยเสียงทุ๎มเป็นเสียงที่มีสํวนเสียง
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สูงเป็นเสียงที่มีความถี่คนปกติจะได๎ยินคลื่นเสียง เมื่อคลื่นเสียงนั้นมีความถี่อยูํที่ 20-20,000 Hz 
เรียกวํา ชํวงฟังได๎ยิน(Audible Range) สํวนคลื่นเสียงที่มีความถ่ีสูงกวํา20,000 

Hz   เรียกวํา อัลตร๎าโซนิก(Ultrasonic) ชํวงนี้สัตว์บางชนิดสามารถได๎ยินได๎นัข เชํนได๎
ยินเสียง 

ระดับ50,000 Hz ค๎างคาวได๎ยินเสียงถึงระดับกวํา100,000 Hz และนอกจากนี้คลื่น
อัลตร๎าโซนิกยัง สามารถประยุกต์ในทางการแพทย์ และอ่ืนๆ ได๎อีกมากมาย ส าหรับคลื่นเสียงที่มี
ความถี่ตํ าก ของชํวงได๎ยินเรียกวํา อินฟราโซนิก(Infrasonic) โดยแหลํงก าเนิดคลื่นอินฟราโซนิก 
ได๎แกํ แผํนดินไหว ฟูาร๎อง การระเบิดของภูเขาไฟ เป็นต๎น 

3. คาบของคลื่นเสียง คือ เวลาที่อนุภาคของตัวกลางสั่นครบ1รอบ มีหนํวยเป็น วินาที(S) 
4. ความยาวของคลื่นเสียง  คือ ระยะระหวํางจุดสองจุดที่ถัดกันบนคลื่นเสียงซึ่งอยูํใน

เฟส 
เดียวกัน หรือคือ ระยะระหวํางสํวนอัดท่ีถัดกันมีหนํวยเป็น(m) เมตร 
5. ความเร็วของคลื่นเสียงคือ ระยะทางที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ได๎ใน1วินาที 

มีหนํวย เป็น เมตรตํอวินาที(m/s) 
6. อัตราเร็วของคลื่นเสียง คือ ขนาดของความเร็วของเสียง 
- อัตราเร็วของเสียงขึ้นกับสภาพของตัวกลางที่คลื่นเสียงผํานไป เชํน 

ขึ้นกับความหนาแนํน อุณหภูมิ ความชื้น ความยืดหยุํน เป็นต๎น 
- คลื่นเสียงมีอัตราเร็วในตัวกลางตํางชนิดกันไมํเทํากัน ในตัวกลางที่มีคํา

มากกวํา คลื่นเสียงคลื่นที่ได๎เร็วกวํา เชํน เคลื่อนที่ในของแข็งเร็วกวําในของเหลว และของเหลวเร็ว
กวําในก๏าซ เป็นต๎น 

ดร.ทวี ฉิมอ๎อย และมนู เฟ่ืองฟูุง(2541:112) กลําววําสํวนประกอบคลื่น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 สํวนประกอบของคลื่น 
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ความยาวคลื่น: ความยาวของคลื่น1 คลื่น เป็นระยะทางที่วัดระหวํางจุดสองจุดที่สั้นที่สุดบน เฟสตรงกัน ใน
ระบบSI มีหนํวยเป็นเมตร(m) 

อัมปลิจูด(A):การกระจัดสูงสุดของการสั่นของการสั่นของอนุภาคจากระดับปกติ  มีหนํวยใน
ระบบ เป็นเมตร(m) 

มุมเฟส: มุมที่ใช๎ก าหนดต าแหนํงบนคลื่นขณะที่เคลื่อนที่SIมีหนํวยเป็นในระบบเรเดียน(Radian ; 
rad) 

ความถี(่f): จ านวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผํานจุดใด ๆ ในหนึ่งหนํวยเวลาระบบSIมีหนํวยเป็นวินาที( หรือ เฮิร์ท(Hz) 

คาบการเคลื่อนที(่T):เวลาที่คลื่น1คลื่น เคลื่อนที่ผํานจุดใด ๆ  ในระบบมีหนํวยเป็นวินาที(s) 

อัตราเร็วของคลื่น(v)ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ที่ได๎ในหนึ่งหนํวยเวลาและเนื่องจากขณะที่เคลื่อนที่ไปด๎วย 
อัตราเร็วคําหนึ่ง เฟสของคลื่นก็เคลื่อนที่ไปด๎วยอัตราเร็วเทํากัน ดังนั้นในบางครั้งอัตราเร็วเฟส(Phase 
Speed ) ของคลื่นในระบบSI  มีหนํวยเป็นเมตรตํอวินาที 

2.เมื่อผู๎ใช๎ได๎ทดสอบกับแบบฝึกทักษะจะท าการเปรียบเทียบกราฟของเสียงระหวํางเสียง
ระบบ ต๎นฉบับกับเสียงของผู๎ใช๎ที่บันทึกเสียงเข๎าไปในแบบฝึกทักษะและจะค านวณคําของเสียงนั้นๆ 
ออกมาเป็น คะแนน  

คะแนนที่ได๎ออกมานั้นจะมากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับกราฟเสียงของการพูดวํามีความใกล๎เคียงกับ กราฟ
เสียงของต๎นฉบับมากหรือน๎อยเพียงใด ถ๎าใกล๎เคียงมาก คะแนนมาก หรือถ๎าใกล๎เคียงน๎อย คะแนน ก็จะน๎อย
ซึ่งผู๎วิจัยยกตัวอยํางกราฟเสียงที่น ามาเทียบกันระหวํางเสียงต๎นฉบับและเสียงของผู๎ใช๎ที่จะท าให๎การประเมิน 
มีคะแนนน๎อย 3 กรณ ีดังนี้ 

กรณีท่ี1ผู๎ใช๎อํานแบบทดสอบอํานด๎วยความเร็วกวําเสียงต๎นฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 กราฟเสียงจ าลอง(1) 
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กรณีท่ี2 ผู๎ใช๎อํานแบบทดสอบอํานช๎ากวําเสียงต๎นฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 กราฟเสียงจ าลอง(2) 

 

กรณีท่ี 3 ถ๎าผู๎ใช๎เริ่มอํานแบบทดสอบช๎ากวําต๎นฉบับซึ่งจากกราฟจะแสดงให๎เห็นวําจุดเริ่มต๎น 
ของกราฟทั้งสองนั้นจะไมํเทํากัน แม๎วํากราฟเสียงที่อํานหลังจากเริ่มต๎นแล๎วนั้นจะมีขนาด แตํ
เนื่องจากวําผู๎วิจัยก าหนดคําเริ่มต๎นไว๎แล๎ว ผู๎ใช๎จึงจ าเป็นต๎องเริ่มต๎นให๎มีความใกล๎เคียง ของต๎นฉบับ
มากที่สุดจึงจะมีคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 กราฟเสียงจ าลอง(3) 
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2.4งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิลัยพร บุญเที่ยง (2549) การทดลองสร๎างยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพการอํานออกเสียง

ภาษาไทย เพ่ือเตรียมตัวสอบเป็นผู๎ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ผลการวิจัยพบวําผลการเปรียบเทียบทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทย ตามแบบทดสอบ    

ผู๎ประกาศ พบวํา ภายหลังการทดลองคะแนนด๎านทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทย ในกลุํมทดลองสูง 
กวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

ราชทาน  นิ่มนวล(2550)ผลการใช๎แผํนวีดิทัศน์คาราโอเกะฝึกทักษะการอํานกลอนสุภาพ
ท านองเสนาะ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เรื่อง กวางหนุํมกระทิงเปลี่ยวของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวํา ทักษะการอํานท านองเสนาะของนักเรียนที่ฝึกกับแผํนวีดิทัศน์คาราโอเกะ 
สูงกวําการฝึกจากครูผู๎สอนตามปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ทั้งนี้เนื่องจาก การใช๎ จิตวิทยา
การอํานของเด็ก มาเป็นสํวนประกอบในการออกแบบสื่อ ดังที่กลําวไปแล๎วนั้น คือ ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร 
ภาพประกอบการอําน รวมถึงการใช๎เทคนิคตัวชี้น าผู๎เรียนให๎เห็นแนวทางใน การฝึกปฏิบัติ ประกอบกับการ
ยืนยันผลการศึกษาวิจัยตํางๆ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษารายละเอียดไปแล๎วทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องบํงชี้และ
สนับสนุนผลการศึกษาวิจัยของผู๎วิจัยใน ผลการใช๎วีดิทัศน์คาราโอเกะฝึกทักษะการอํานกลอนสุภาพท านอง
เสนาะกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยเรื่อง กวางหนุํมกระทิงเปลี่ยวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเร ียน
บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร  

นงนุช สามัญฤทธิ์ (2550) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเร็วของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 

ผลการวิจัยพบวํา 
1.แบบฝึกทักษะการอํานเร็วที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย เทํากับ

84.56/82.89 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข๎อที่1 
2.นักเรียนที่ใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเร็วมีสมรรถภาพการอํานหลังเรียนสูงกวํากํอน

เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข๎อที่2 
สุวิวัชรา มาตรโพธิ์ (2554) การพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

โดยใช๎ เพลงคาราโอเกะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
ผลการวิจัย พบวํา 
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ 

โดยใช๎เพลงคาราโอเกะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีคาเทํากับ70.75/71.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 
70/70 

2. คําดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียง 
ภาษาอังกฤษโดยใช๎เพลงคาราโอเกะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีคําเทํากับ0.23 แสดงวํานักเรียนมี 
ความก๎าวหน๎าในการเรียนร๎อยละ23.00 
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3. นักเรียนทุกคนให๎ความสนใจและมีความสนุกสนานในการร๎องเพลงและให๎ความรํวมมือ 
ในการท ากิจกรรมเป็นอยํางดี สามารถออกเสียงเน๎นหนักท๎ายค าได๎ถูกต๎องและชัดเจน แตํการออกเสียง 
ประโยค (Intonation) นักเรียนบางสํวนไมํออกเสียงเน๎นหนักในค าและเสียงท๎ายค า 
 

จิรภา โนนทิง (2550) การพัฒนาทักษะการอํานออกเสียงค าควบกล้ าโดยใช๎เพลงคาราโอเกะเป็น
สื่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเร ียนโคกมํวงทองวิทยา จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบวํา 

1.การศึกษาทักษะการอํานออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช๎เพลงคาราโอเกะเป็นสื่อของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พบวํา นักเรียนมีคะแนนทักษะการอํานออกเสียงค าควบกล้ า มีคําเฉลี่ยกํอน
เรียน เทํากับ.25 คําเฉลี่ยหลังเรียน เทํากับ 23 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกํอน เรียนเทํากับ1.92 และ
หลังเรียน2.58 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนร๎อยละ15.75 

2.การศึกษาอัตราพัฒนาการอํานออกเสียงค าควบกล้ าระหวํางเรียนโดยใช๎เพลงคาราโอ
เกะเป็นสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปรากฏวํานักเรียน มีความก๎าวหน๎าด๎านการอํานออกเสียงค า
ควบกล้ าเพ่ิมข้ึนในอัตราพัฒนาการเฉลี่ยทั้งหมด0.24คะแนนตํอครั้ง 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตํอการสอนอํานออกเสียงค าควบกล้ าโดยใช๎
เพลงคาราโอเกะเป็นสื่อปรากฏวํานักเรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
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2.5 กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการใช๎แบบฝึกทกัษะการอํานออกเสียงด๎วย

ระบบรู๎จ าเสียงพูดเพื่อสํงเสริมความสามารถ 

ในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชา

เทคนิคการประกาศทางวิทยโุทรทัศน์ 

2.1 เอกสารที่เกีย่วกับการอ่านออกเสยีง 
2.1.1 หลักทั่วไปในการอํานออกเสียง 
2.1.2 ปัญหาในการอํานออกเสียง 
2.1.3 อวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียง 
2.1.4 หลักการอาํนทางวิทยุกระจายเสียง 
2.1.5 หลักการสอนอํานออกเสียง

ภาษาไทย 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก 

2.2.1 ความหมายของแบบฝึก 
2.2.2 ประโยชน์ของแบบฝึก 
2.2.3 หลักจิตวิทยาที่เกีย่วขอ๎งกับการ

สร๎างแบบฝึก 
2.2.4 ลักษณะแบบฝึกที่ด ี

2.3 ระบบรู้จ าเสยีงพูด 
  2.3.1 การท างานของระบบรู๎จ าเสียงพูด 
  2.3.2 การประมวลผลคะแนนการอ่านของ
แบบฝึกทักษะ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

  
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะ

การอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดเพ่ือสํงเสริมความสามารถ ในการอํานออกเสียงภาษาไทยใน

รายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ โดยผู๎วิจัยมีการด าเนินการดังนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 

  3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.3 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

  3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

  3.5 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคนิคการประกาศทางวิทยุและ

โทรทัศน์ จ านวน 30 คน เป็นกลุํมทดลองโดยใช๎แบบฝึกการอํานออกเสียงที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น จ านวน 30 

คน ใช๎การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เหตุที่เลือกนักศึกษากลุํมนี้ เนื่องจาก

เป็นกลุํมที่มีความรู๎ พ้ืนฐานทางภาษาไทยที่ใกล๎เคียงกันและก าลังศึกษาวิชาการประกาศทางวิทยุและ

โทรทัศน์ อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา  

3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

- ตัวแปรต๎น คือ แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 

- ตัวแปรตาม คือ ผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ  แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด 
เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
โทรทัศน์  

- การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2. ก าหนดทักษะในการอํานออกเสียงจากเนื้อหารายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ

และโทรทัศน ์ได๎แกํ การอํานขําว และบทความภาษาไทย จ านวน 4 ชุด 
3. คัดเลือกผู๎ประกาศที่สอบผํานและได๎บัตรผู๎ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์เพ่ือท า

การบันทึกเสียงเป็นเสียงต๎นแบบในการฝึกปฏิบัติตาม ด๎วยระบบการบันทึกเสียงแบบดิจิตอล 
4. น าข๎อมูลไฟล์เสียงต๎นฉบับซึ่งอยูํในรูปของดิจิตอลมาท าการเข๎ารหัสเป็นคําทาง

คอมพิวเตอร์ 
5. สร๎างแบบฝึกทักษะตามเสียงต๎นฉบับ และสามารถบันทึกเสียงของผู๎เรียนเพ่ือ

เปรียบเทียบกับเสียงต๎นฉบับ ด๎วยระบบดิจิตอล 
6. ประมวลผลด๎วยคอมพิวเตอร์เป็นคําคะแนนการอํานออกเสียงที่เป็นตัวเลข และ

สามารถเทียบเคียงกับคําคะแนนในการประเมินผลการฝึกออกเสียงในรายวิชาเทคนิคการเป็นผู๎
ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู๎วิจัยก าหนดใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ใช๎
ระยะเวลาในการทดลอง 4 เดือน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ตามข้ันตอนตํอไปนี้ 
 1.ให๎นักศึกษาอํานขําว บทความด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดที่
ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น กํอนเรียน 
 2.ให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการอํานออกเสียงตามใบงานที่ผู๎สอนก าหนดให๎ด๎วยตนเองเป็น
รายบุคคล ใช๎เวลา 1 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 
 3.น าแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดมาใช๎ฝึกทักษะ ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 1 
  ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 2 
  ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 3 
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  ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 4 
  ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 1 
  ครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 6 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 2 
  ครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 7 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 3 
  ครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 8 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 4 
  ครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 9-10 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 1 
  ครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 11-12 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 2 
  ครั้งที่ 11 สัปดาห์ที่ 13-14 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 3 
  ครั้งที่ 12 สัปดาห์ที่ 15-16 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 4 
 4.ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยให๎นักศึกษาทดสอบความสามารถในการอํานขําว บทความ
ด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบฝึก
กํอนเรียน 
 5.ผู๎วิจัยประเมินผลเปรียบเทียบ คะแนนการอํานออกเสียงกํอนเรียนและหลังเรียน  โดยใช๎
แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียง
ภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
 6. ผู๎วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม 

 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์   ผู๎วิจัย
ได๎ใช๎สถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 

1. คําเฉลี่ย   

 

เมื่อ       X         แทน       คําเฉลี่ย 

     X       แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุํม 

                                    N         แทน       จ านวนของคะแนนในกลุํม 
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2. สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

 

 

เมื่อ       S   คือคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุํมตัวอยําง 

                                              X   คือคําของข๎อมูลแตํละตัวหรือจุดก่ึงกลางชั้นแตํละตัว 

                                              X   คือคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 

                                              N   คือจ านวนข๎อมูลทั้งหมดของกลุํมตัวอยําง 

3. การทดสอบคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 1 กลุํม (One-sample test for 

the mean) ด๎วยการทดสอบคําซี ( Z-test )  

          สูตร     Z = 
  ̅  
σ

√ 

 

เมื่อ     ̅  แทนคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 

    แทนคําเฉลี่ยของกลุํมประชากร หรือ เกณฑ์ท่ีตั้งขึ้น 

σ    แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุํมประชากร 

n     แทนขนาดของกลุํมตัวอยําง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบ
รู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ ผู๎วิจัยได๎เสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 
  
ตารางที่ 1 แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ที่
ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

นักศึกษาคนที่ คะแนนการท ากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนนระหวํางเรียน 60 คะแนน คะแนนหลังเรียน 40 คะแนน 

1 42 25 
2 42 21 
3 44 29 
4 49 36 
5 42 34 
6 49 27 
7 45 32 
8 46 36 
9 47 29 
10 44 34 
11 45 33 
12 45 35 
13 41 36 
14 45 29 
15 44 25 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงผลประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด 
เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
 

นักศึกษาคนที่ คะแนนการท ากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนนระหวํางเรียน 60 คะแนน คะแนนหลังเรียน 40 คะแนน 

16 48 24 
17 42 26 
18 46 34 
19 45 25 
20 47 37 
21 44 30 
22 43 35 
23 42 33 
24 46 28 
25 46 32 
26 47 36 
27 44 34 
28 45 29 
29 45 35 
30 41 38 
รวม 1341 937 

E1/E2 82.67 82.73 
 

จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงคะแนนของผู๎เรียกลุํมทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
พบวํา คําประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเทํากับ 82.67/82.73 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน E1/E2 
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการทดสอบความสามารถในการอํานออกเสียงของนักศึกษาที่ใช๎แบบฝึก
ทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
โดยการสุํมแบบทดสอบในการอํานออกเสียง 
นักศึกษาคนที่ คะแนนในการท าแบบทดสอบ 20 คะแนน คําเฉลี่ย 

1 17 85 
2 18 90 
3 16 80 
4 16 80 
5 19 95 
6 17 85 
7 17 85 
8 19 95 
9 17 85 
10 19 95 
11 19 95 
12 17 85 
13 17 85 
14 19 98 
15 19 95 
16 17 85 
17 16 80 
18 16 80 
19 17 85 
20 18 90 
21 18 90 
22 18 90 
23 18 90 
24 17 85 
25 19 95 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) แสดงคะแนนการทดสอบความสามารถในการอํานออกเสียงของนักศึกษาที่ใช๎แบบฝึก
ทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
โดยการสุํมแบบทดสอบในการอํานออกเสียง 
นักศึกษาคนที่ คะแนนในการท าแบบทดสอบ 20 คะแนน คําเฉลี่ย 

26 19 95 
27 17 85 
28 16 80 
29 16 80 
30 17 85 

รวม 88.33 
 

จากตารางที่ 2 พบวํา คะแนนความสามารถในการอํานออกเสียงของนักศึกษาที่ใช๎แบบฝึก
ทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
โดยการสุํมแบบทดสอบในการอํานออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยในการอํานออกเสียงแบบทดสอบคิดเป็น
ร๎อยละ 88.33 และเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินการอํานออกเสียงที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ที่ 80 คะแนน พบวํา 
นักศึกษาสามารถอํานออกเสียงภาษาไทยได๎ชัดเจน ถูกต๎องซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะการ
อํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยใน
รายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ โดยมีขั้นตอนและผลการศึกษาสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 
 5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.2 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 5.3 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 5.4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 5.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 5.6 สรุปผลการวิจัย 
 5.7 อภิปรายผลของการวิจัย 
 5.8 ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดเพ่ือสํงเสริม
ความสามารถ ในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เทคนิคการประกาศทางวิทยุและ
โทรทัศน์ จ านวน 30 คน เป็นกลุํมทดลองโดยใช๎แบบฝึกที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น จ านวน 30 คน ใช๎การเลือก
กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เหตุที่เลือกนักศึกษากลุํมนี้ เนื่องจากเป็นกลุํมที่มี
ความรู๎พ้ืนฐานทางภาษาไทยที่ใกล๎เคียงกันและก าลังศึกษาวิชาการประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ อีก
ทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได๎แกํ  แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด 
เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
โทรทัศน์  

- การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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2. ก าหนดทักษะในการอํานออกเสียงจากเนื้อหารายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
และโทรทัศน ์ได๎แกํ การอํานขําว และบทความภาษาไทย จ านวน 4 ชุด 

3. คัดเลือกผู๎ประกาศที่สอบผํานและได๎บัตรผู๎ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์เพ่ือท า
การบันทึกเสียงเป็นเสียงต๎นแบบในการฝึกปฏิบัติตาม ด๎วยระบบการบันทึกเสียงแบบดิจิตอล 

4. น าข๎อมูลไฟล์เสียงต๎นฉบับซึ่งอยูํในรูปของดิจิตอลมาท าการเข๎ารหัสเป็นคําทาง
คอมพิวเตอร์ 

5. สร๎างแบบฝึกทักษะตามเสียงต๎นฉบับ และสามารถบันทึกเสียงของผู๎เรียนเพ่ือ
เปรียบเทียบกับเสียงต๎นฉบับ ด๎วยระบบดิจิตอล 

6. ประมวลผลด๎วยคอมพิวเตอร์เป็นคําคะแนนการอํานออกเสียงที่เป็นตัวเลข และ
สามารถเทียบเคียงกับคําคะแนนในการประเมินผลการฝึกออกเสียงในรายวิชาเทคนิคการเป็นผู๎
ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู๎วิจัยก าหนดใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ใช๎
ระยะเวลาในการทดลอง 4 เดือน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ตามข้ันตอนตํอไปนี้ 
 1.ให๎นักศึกษาอํานขําว บทความด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดที่
ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น กํอนเรียน 
 2.ให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการอํานออกเสียงตามใบงานที่ผู๎สอนก าหนดให๎ด๎วยตนเองเป็น
รายบุคคล ใช๎เวลา 1 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 
 3.น าแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดมาใช๎ฝึกทักษะ ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 1 
  ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 2 
  ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 3 
  ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว ชุดที่ 4 
  ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 1 
  ครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 6 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 2 
  ครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 7 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 3 
  ครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 8 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานบทความ ชุดที่ 4 
  ครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 9-10 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 1 
  ครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 11-12 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 2 
  ครั้งที่ 11 สัปดาห์ที่ 13-14 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 3 
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  ครั้งที่ 12 สัปดาห์ที่ 15-16 ฝึกแบบฝึกทักษะการอํานขําว บทความ ชุดที่ 4 
 4.ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยให๎นักศึกษาทดสอบความสามารถในการอํานขําว บทความ
ด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูดที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบฝึก
กํอนเรียน 
 5.ผู๎วิจัยประเมินผลเปรียบเทียบ คะแนนการอํานออกเสียงกํอนเรียนและหลังเรียน  โดยใช๎
แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียง
ภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
 6. ผู๎วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม 
 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์   ผู๎วิจัย
ได๎ใช๎สถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย , การหาประสิทธิภาพของสื่อ E1/E2  
 
5.6 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบ
รู๎จ าเสียงพูด เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ ผู๎วิจัยได๎เสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้ 
  คะแนนของผู๎เรียกลุํมทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานออก
เสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์  ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น พบวํา คํา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเทํากับ 82.67/82.73 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน E1/E2 
  คะแนนความสามารถในการอํานออกเสียงของนักศึกษาที่ใช๎แบบฝึกทักษะการอําน
ออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์  ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น โดยการสุํม
แบบทดสอบในการอํานออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยในการอํานออกเสียงแบบทดสอบคิดเป็นร๎อยละ 
88.33 และเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินการอํานออกเสียงที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ที่ 80 คะแนน พบวํา นักศึกษา
สามารถอํานออกเสียงภาษาไทยได๎ชัดเจน ถูกต๎องซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ 
 
5.7 อภิปรายผลของการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได๎ดังตํอไปนี้ 

1. คะแนนของผู๎เรียกลุํมทดลอง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียง
ภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น พบวํา คําประสิทธิภาพของ
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แบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์  ที่ผู๎วิจัย
สร๎างข้ึนเทํากับ 82.67/82.73 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน E1/E2 เนื่องจากแบบฝึกทักษะที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น
เป็นแบบฝึกส าหรับการอํานขําว บทความ ที่มีการคัดเลือกตามความยากงํายของการอํานขําว-บทความ
ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู๎ประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ เพราะผู๎วิจัยต๎องการให๎ผู๎เรียนมีความคุ๎นเคยกับการ
อํานขําว-บทความที่ใช๎ในการสอบเพ่ือรับบัตรผู๎ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์จริง อีกทั้งยังเป็นการฝึก
ทักษะในการอํานออกเสียงการอํานขานพระนามเชื้อพระวงศ์ในขําวพระราชส านัก ซึ่งเป็นขําวหลักใน
การทดสอบส าหรับผู๎ประกอบอาชีพผู๎ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน์ สอดคล๎องกับ อาภรณ์ ใจเที่ยง 
(2540 : 204) ได๎กลําวไว๎วํา รูปแบบของการจัดการเรียนรู๎ไมํมีรูปแบบตายตัว ซึ่งสามารถสรุปได๎ 3 
รูปแบบ คือ 1) แบบเรียงตามหัวข๎อ ตามล าดับกํอนหลังของเนื้อหา ให๎ความสะดวกในการเรียน เรียง
เนื้อหาจากงํายไปหายาก 2) แบบกึ่งตาราง จะเขียนเป็นชํองๆตามหัวข๎อที่ก าหนดให๎เห็นความส าคัญ
ของหัวข๎ออยํางชัดเจน ผู๎สอนต๎องจัดเรียงหัวข๎อตามความส าคัญของเนื้อหาบทเรียน และ 3)แบบตาราง 
จะคล๎ายกับแบบที่ 2 แตํรูปแบบนี้จะน าหัวข๎อเนื้อหาสาระใสํเข๎าไปในตารางด๎วย และพิจารณาทั้งหัวข๎อ
และเนื้อหาสาระควบคูํกัน ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนตามล าดับความส าคัญของหัวข๎อและเนื้อหาสาระพร๎อมกัน 

นอกจากนั้น แบบฝึกทักษะที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการเรียนรู๎ด๎วยการ
ปฏิบัติจริง ผู๎เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับทุกแบบทดสอบที่ผู๎วิจัยก าหนดให๎โดยการสุํม ดังที่ สุวิทย์ 
มูลค า (2550 : 39) ได๎กลําววํา การสร๎างแบบฝึกทักษะที่ดีต๎องก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ให๎
ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว๎ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ จะน าไปสูํผลการ
เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ได๎จริง  

การอํานออกเสียงของผู๎เรียนที่ใช๎ระบบรู๎จ าเสียงพูดที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นนี้ เป็นสื่อแปลกใหมํที่
ผู๎เรียนไมํเคยพบในการเรียนมากํอน จึงท าให๎ผู๎เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และลดความ
แตกตํางระหวํางผู๎เรียนได๎ดี เนื่องจากผู๎เรียนแตํละคนสามารถฝึกฝนทักษะการอํานออกเสียงของตนเอง
ได๎ลักษณะข๎อบกพรํองของตนเองได๎ อีกทั้งผู๎เรียนยังสามารถรู๎ผลคะแนนในการอํานออกเสียงของ
ตนเองได๎ทันทีทันใด และสามารถฝึกปฏิบัติจนกวําจะได๎คะแนนตามที่ตนเองต๎องการ กี่ครั้งก็ได๎ การฝึก
อํานออกเสียงบํอยๆนี้จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดความคุ๎นเคย และความช านาญในการอํานออกเสียง การ
เรียนรู๎จังหวะในการอํานออกเสียงจากเสียงต๎นฉบับจะท าให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎วิธีการอํานออกเสียง
ที่ถูกต๎องได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํา การสร๎างแบบฝึกทักษะการอํานออกเสียงด๎วยระบบรู๎จ าเสียงพูด
ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นนี้ สามารถพัฒนาทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยของผู๎เรียนได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของจารุวรรณ สายสิงห์ (2556) ที่ได๎ศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือสํงเสริมการอําน
ออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบวําความสามรถในการอํานออก
เสียงภาษาไทยของนักเรียนในการฝึกอํานออกเสียงเป็นค ามีผลการเรียนและความสามารถในการอําน
อออกเสียงภาษาไทยสูงกวําการอํานออกเสียงแบบประสมค า  
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2. คะแนนความสามารถในการอํานออกเสียงของนักศึกษาที่ใช๎แบบฝึกทักษะการอํานออก
เสียงภาษาไทยในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์  ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น โดยการสุํม
แบบทดสอบในการอํานออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยในการอํานออกเสียงแบบทดสอบคิดเป็นร๎อยละ 
88.33 และเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินการอํานออกเสียงที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ที่ 80 คะแนน พบวํา นักศึกษา
สามารถอํานออกเสียงภาษาไทยได๎ชัดเจน ถูกต๎องซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ สามารถอภิปรายได๎
ดังนี้ 

การที่ผู๎เรียนสามารถอํานออกเสียงภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องสูงกวําเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยก าหนดไว๎ทุก
คนนั้น เนื่องจากเนื้อหาที่ผู๎วิจัยได๎ก าหนดไว๎ในแบบฝึกมีสํวนที่คล๎ายคลึงกัน และมีความยากงํายในการ
อํานออกเสียงใกล๎เคียงกัน มีรูปแบบของการเรียงล าดับเนื้อหาเหมือนกัน จึงท าให๎ผู๎เรียนสามารถอําน
ออกเสียงได๎อยํางถูกต๎องแม๎จะเป็นการสุํมแบบทดสอบให๎ผู๎เรียนอํานโดยไมํมีการซ๎อมอํานกํอนลํวงหน๎า 
จากผลการวิจัยจะเห็นวํา การใช๎แบบฝึกทักษะในการอํานออกเสียงภาษาไทยโดยระบบรู๎จ าเสียงพูดที่
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น เป็นการฝึกฝนการอํานออกเสียงรูปแบบใหมํที่ท าให๎ผู๎เรียนมีความสนุกสนานในการ
ฝึกอํานออกเสียง โดยการปฏิบัติการอํานออกเสียงตามความสนใจและความสามารถของผู๎เรียนแตํละ
คนที่มีความแตกตํางกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล๎องกับ จีรนันท์ เมฆวงษ์ (2557) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ของพยัญชนะ เสียงสระในการอํานออกเสียง ซึ่งผลการวิจัยพบวํา ผู๎เรียนสามารถอําน
ออกเสียงได๎โดยสังเกตความสัมพันธ์ระหวํางรูปและเสียงตัวอักษร เชํนเดียวกับการที่ผู๎ เรียนใช๎
ความสัมพันธ์ของตัวอักษร กับจังหวะในการอํานออกเสียงในแบบฝึกที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 

นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนในการอํานออกเสียงภาษาไทยที่ใช๎แบบฝึก
ทักษะที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ สอดคล๎องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2529) ได๎แนะน าในเรื่องการ
ใช๎แบบฝึกของผู๎เรียนที่ต๎องเรียนรู๎ด๎วยตนเองวํา การฝึกทักษะของผู๎เรียน ครูควรตั้งความมุํงหมายไว๎
เพียงอยํางเดียว เชํน ให๎ฝึกอํานออกเสียงให๎ถูกต๎อง การฝึกบํอยๆตามวัตถุประสงค์เพียงวัตถุประสงค์
เดียวนั้น จะท าให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกภายใต๎หลักการเดียวกัน จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความแมํนย าในบทเรียน
มากยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับ ประทิน มหาขันธ์ (2530) ที่กลําววํา ผู๎เรียนที่ได๎มีความพยายามเรียนรู๎สิ่ง
ใหมํๆอยํางสม่ าเสมอ จะท าให๎เกิดการเรียนรู๎และความแมํนย าในเนื้อหาได๎ดีกวําการเรียนเนื้อหาที่ใช๎
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะท าให๎เกิดการเบื่อหนํายที่จะอําน 
 
5.8 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
1.ควรศึกษาความแตกตํางของเสียง ระหวํางเพศชายและเพศหญิง วํามีความแตกตํางของ

คะแนนในการเทียบเสียงกับเสียงต๎นฉบับหรือไมํ อยํางไร 
2. ควรมีการฝึกอํานออกเสียงค ายากตํางๆ ที่ปรากฏในขําว -บทความกํอนการฝึกอํานขําว-

บทความนั้นๆ เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถอํานออกเสียงค ายากนั้นๆได๎ 
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ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการอํานออกเสียงในรูปแบบอ่ืนๆส าหรับการอํานขําวตํางประเทศรํวม

ด๎วย 
2. ควรศึกษาประสิทธิภาพของเสียงต๎นฉบับส าหรับเพศท่ี 3 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับการให๎

คะแนนเพศที่ 3 อยํางถูกต๎อง 
3. ควรพัฒนาเนื้อหาให๎สามารถใช๎กับผู๎สนใจในการฝึกทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยทั่วไป 

รวมถึงชาวตํางชาติที่สนใจเรียนรู๎ภาษาไทย 
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ภาคผนวก ก 
 
 

คู่มือแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยด้วยระบบรู้จ าเสียงพูด 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทย 

ในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
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คู่มือการใช้งาน 

1.ในการฝึกการอํานออกเสียงภาษาไทยผู๎เรียนจะต๎อง Log in ชื่อในการเข๎าระบบการทดสอบทุกครั้ง ดัง

ภาพ 

 

 

 

 

2. ผู๎เรียนจะได๎ฝึกการอํานออกเสียงขานพระนามกํอนท าการทดสอบการอํานออกเสียงภาษาไทย 

 

3.ผู๎เรียนสามารถฟังการอํานออกเสียงขานพระนามกี่รอบก็ได๎ 
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4. หากผู๎เรียนต๎องการฝึกทบทวนการอํานออกเสียงกํอนสอบภาคปฏิบัติ สามารถเลือกฝึกจากแบบฝึก

ตํางๆได๎ 

 

5.ผู๎เรียนสามารถฟังตัวอยํางการอํานขําว บทความก่ีครั้งก็ได๎ และสามารถหยุดฟังเป็นระยะได๎ 

 

6.เมื่อผู๎เรียนมีความพร๎อมในการทดสอบภาคปฏิบัติในการอํานออกเสียง ผู๎เรียนจะต๎องเลือกเพศให๎ตรง

กับเพศของตนเองกํอนท าการทดสอบ 
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7. ในการทดสอบการอํานออกเสียง ผู๎เรียนจะต๎องสุํมแบบทดสอบด๎วยตนเอง ซึ่งระบบจะท าการสุํม

แบบทดสอบให๎ผู๎เรียนเพียงชุดเดียว 

 

8. ผู๎เรียนท าการบันทึกเสียงของตนเองในระบบ ตามจังหวะระบบคาราโอเกะ ตามภาพ 

 

9.เมื่อสิ้นสุดการอํานออกเสียง ระบบจะท าการประมวลผลคะแนนในการอํานครั้งนั้นทันที เพ่ือให๎

ผู๎เรียนได๎ทราบการประเมินการอํานออกเสียงของตนเองในครั้งนั้น 
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10.ผู๎เรียนจะได๎ทราบคะแนนในการอํานออกเสียงในครั้งนั้นทันที โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ง

ผู๎สอนตั้งคําคะแนนในการสอบผํานคือตั้งแตํ 80 คะแนนขึ้นไป

 

11.ระบบจะท าการบันทึกประวัติการเข๎าทดสอบ และคําคะแนนในการทดสอบไว๎ทุกครั้ง ผู๎สอน

สามารถเรียกดูคําคะแนนที่ผู๎เรียนทดสอบการอํานออกเสียงย๎อนหลังได๎ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยด้วยระบบรู้จ าเสียงพูด 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทย 

ในรายวิชาเทคนิคการประกาศทางวิทยุโทรทัศน์ 
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แบบฝึกอ่านข่าว ชุดที่ 1 

                       วันนี้ เวลา  15.25  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ

พระราชด าเนินไปยังพระท่ีนั่งเทวราชสภารมย์  พระราชวังพญาไท  เขตเทวี  กรุงเทพมหานคร  ในการ

นี้  ทรงวางพานพํุมดอกไม๎  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องน๎อยถวายราชสักการะ  พระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว     จากนั้นทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ขัตติยนารี  ศรี

พัชรินทรา”   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ซึ่ง  “ราชินีมูลนิธิ”  จัดขึ้น  

ระหวํางวันที่  15 – 20  กรกฎาคม  2557  โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานฉลองครบ  150  ปี  วันพระ

ราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ    และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์  

และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ  หรือ  UNESCO  ได๎ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยให๎ทรงเป็นบุคคล

ส าคัญของโลก  เมื่อ พ.ศ.2556  ในฐานะที่พระองค์ทรงมีผลงานดีเดํนด๎านการศึกษาส าหรับเด็กและ

สตรี  การศึกษาด๎านสาธารณสุขศาสตร์  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมและมนุษย์ศาสตร์  

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่  5  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์สุขแกํประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ  ทรง

ตํอต๎านสภาอุณาโลมแดง  ทรงพัฒนาการศึกษาของสตรีและยกยํองฐานะของสตรีไทยให๎ทัดเทียมใน

สังคมด๎วยการศึกษา  พระราชกรณียกิจ  พระมหากรุณาธิคุณ  และพระเกียรติคุณแหํงสมเด็จพระศรี

พัชรินทราบรมราชินีนาถ  เป็นที่ประจักษ์แกํประเทศชาติและนานาชาติ 
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แบบฝึกอ่านข่าว ชุดที่ 2 

  วันนี้  เวลา  15.28 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า

โปรดกระหมํอมให๎  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชด าเนินแทน

พระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร๎อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน  ถวายประพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ณ  

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  ในโอกาสนี้  พระเจ๎าหลานเธอพระองค์

เจ๎าพัชรกิติยาภา  และ  พระเจ๎าหลานเธอพระองค์เจ๎าสิริวัณณวรีนารีรันต์  โดยเสด็จไปในการนี้ด๎วย  

พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร  เป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธ์และเป็นสิริ

มงคล    ตลอดจนมีความส าคัญยิ่งตํอพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  โดยตลอดทั้งปีจะมีการ

เปลี่ยนเครื่องทรงรวม  3  ฤดู  คือ  ฤดูร๎อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลก  มีพระราชศรัทธาสร๎างเครื่องทรงถวายพระแก๎วมรกตเป็นพุทธบูชา  ส าหรับฤดูร๎อนและฤดู

ฝน  ตํอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  มีพระราชศรัทธาสร๎างเครื่องทรงฤดูหนาวถวาย  อีก  

1  ชุด  ทั้งนี้  ในปี  2539  เนื่องในโอกาส  “ปีกาญจนาภิเษก”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ทรง

ครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี  รัฐบาลได๎จัดสร๎างเครื่องทรงทั้ง  3 ฤดูขึ้นใหมํ  ส าหรับเครื่องทรงฤดู

ฝนนี้  จะเริ่มทรงในวันแรม  1  ค่ า  เดือน  8  ถึงวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  12  เป็นเครื่องทรงอยํางหํม

เฉียง  ท าด๎วยทองค า  ลายพํุมขาวบิณฑ์  พระศกท าด๎วยทองค าลงยา  พระเกศาเวียนเป็น

ทักษิณาวรรต  ประดับด๎วยนิล  โอกาสนี้  ทรงพระสุหรํายน้ าพระพุทธมนต์แกํข๎าราชการ  ที่เฝูาทูล

ละอองพระบาท  ภายในพระอุโบสถฯ  ตลอดจนประชาชนที่ไปเฝูา  ฯ  ภายนอกพระอุโบสถ 
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แบบฝึกอ่านข่าว ชุดที่ 3 

วันนี้  เวลา  15.26  น.  พระเจ๎าวงศ์เธอ  พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ทรงเปิดการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ  “มหกรรมพัฒนาการแพทย์ผืนไทยและภูมิปัญญาไทยก๎าวไกลสูํสากล”  ครั้งที่  

1  จัดโดยศูนย์วิจัยค๎นคว๎าและพัฒนายา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหวํางวันที่  16  ถึง  17  

กรกฎาคม  2557  เพ่ือระดมความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ให๎เกิดเป็นรูปธรรมอยํางแท๎จริง  ทั้งยัง

เป็นการอนุรักษ์การแพทย์แผนไทย  ภูมิปัญญาไทยให๎คงอยูํคูํกับปวงชนชาวไทย  กิจกรรมในงาน  มี

การบรรยาย  “การพัฒนาการแพทย์แผนไทย”  โดยนายแพทย์แผนไทยภูมิพัฒน์  เวชพฤกษ์  

นอกจากนี้  ยังมีพิธีลงนามความรํวมมือการพัฒนาผลิตภัณท์ยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน  “เจลฟูาทะลาย

โจรเพ่ือใช๎เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ”  ผลิตภัณฑ์แรกและผลิตภัณฑ์เดียวของประเทศไทย  ที่

ได๎รับการจดสิทธิบัตร    9  ประเทศทั่วโลก  ระหวํางโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ส านักปลัดกระทรวง

กลาโหม  ศูนย์วิจัยค๎นคว๎าและพัฒนายา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 
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                       แบบฝึกอ่านข่าว ชุดที่ 4 

ค่ าวานนี้  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จไปทรงรํวมบันทึก

เทปรายการ  “ทูบี  นัมเบอร์  วัน  วารี้”  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แหํงประเทศไทยกรุงเทพมหานคร  

โดยมี  นายอภินันท์  จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  นายจรูญ  ไชยศร  รองอธิบดีกรม

ประชาสัมพันธ์  นายจ าลอง  สิงโตงาม  ผู๎อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แหํงประเทศไทย  และ

ผู๎เกี่ยวข๎องเฝูารับเสด็จ  จากนั้นทรงรํวมบันทึกเทปชํวง  “TALK  TO  THE  PRINCESS”  โดยทรง

ตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน  ที่เขียนไปขอพระราชทานค าแนะน าในการแก๎ไขปัญหาเรื่องตํางๆ  

ทั้งเรื่องสํวนตัวและสํวนรวม  โดยมีนายกิจเกษม  แมคแฟดเดน  และเด็กชาย  ริชาร์ด  เกียนี่  ด าเนิน

รายการส าหรับรายการ 
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แบบฝึกอ่านบทความ  ชุดที่ 1 

บทความประจ าวัน  วันนี้เสนอเรื่อง  การจัดคํายเพื่อเยาวชนผู๎พิการ  และผู๎ด๎อยโอกาส   

  นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กลําววํา  กระทรวง

วัฒนธรรมผนึกก าลังกับมูลนิธิศิลปะเพ่ือมวลมนุษย์จัดคําย  Art  for all  เปิดโอกาสให๎เยาวชนผู๎พิการ

และผู๎ด๎อยโอกาสทั่วประเทศก๎าวข๎ามขีดจ ากัดสร๎างสรรค์พลังชีวิตมาอยํางตํอเนื่อง  และปีนี้เป็นปีที่  17  

ของการจัดงาน  เพ่ือเปิดโอกาสให๎เยาวชนผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎ใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์พลังชีวิต  

เพราะเห็นความส าคัญของการน ามิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมาใช๎พัฒนาเด็กและเยาวชนให๎สามารถ

ก๎าวข๎ามขีดจ ากัดของตัวเอง  สร๎างสรรค์ผลงานไปพร๎อมๆกับการพัฒนาทักษะเชิงศิลปะ  สร๎างความ

สามัคคี  และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้พบวํา  เด็กพิการที่มารํวมกิจกรรมกับคํายศิลปะมีความโดด

เดํนมากขึ้น  และบางคนยังออกไปประกอบอาชีพเป็นศิลปินเลี้ยงครอบครัวได๎....   

สวัสดี (คํะ/ครับ) 
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แบบฝึกอ่านบทความ  ชุดที่ 2 

บทความประจ าวัน  วันนี้เสนอเรื่อง  ปัสสาวะบํอย  ไมํควรนิ่งนอนใจ  

  ทํานผู๎ฟัง  (คํะ/ครับ)  โดยปกติคนเราจะปัสสาวะตอนกลางวันประมาณ  3 –  5  

ครั้ง  ตอนเย็นถึงกํอนนอนอีกประมาณ  1 –  2  ครั้ง  และส าหรับคนที่รํางกายแข็งแรงจะนอนได๎นาน  

8  ชั่วโมง  โดยไมํต๎องลุกขึ้นมาปัสสาวะ  ทั้งนี้  เป็นเพราะกระเพาะปัสสาวะจะเก็บน้ าปัสสาวะได๎มาก  

และไตจะกลั่นน้ าปัสสาวะน๎อยลงในขณะนอนหลับ  หากใครปัสสาวะบํอยกวํานี้  โดยเฉพาะตอน

กลางคืนต๎องลุกมาปัสสาวะแสดงวํารํางกายก าลังมีปัญหา  ในทัศนะแพทย์จีน  การปัสสาวะบํอยครั้ง

โดยเฉพาะตอนกลางคืนเกิดจากภาวะไตอํอนแอ  ซึ่งไมํใชํโลกไตในความหมายของการแพทย์วันตก  

แตํหมายถึงสภาพไตก าลังเสื่อมลง  จึงควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์กํอนที่จะสายเกินไป....   

สวัสดี  (คํะ/ครับ) 
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แบบฝึกอ่านบทความ  ชุดที่ 3 

จากนี้ไปเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติ  ชุด  พลังของแผํนดิน  ตอนที่  26  กลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ 

  ทํานผู๎ฟัง  (คํะ/ครับ)  จากวิถีชีวิตการท านาที่สืบทอดมาจากรุํนสูํรุํนท าให๎ปูาส ารวย           

ศรีเกษม  ประธารกลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์  ต าบลบ๎านซํอง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัด

ฉะเชิงเทราและสมาชิกอีกนับ  20  ครัวเรือน  มุํงมั่นที่จะปลูกเข๎าเป็นกระดูกสันหลังของคนในชาติ

ตํอไป  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนชาวนาในปัจจุบันได๎หันไปใช๎ปุ๋ยและสารเคมีมากขึ้น ดูเหมือนจะได๎ผลผลิตที่

มาก  แตํจะเป็นอันตรายตํอคนท านาและผู๎บริโภคตามมา  นั่นคือเหตุผลหลักที่ท าให๎ปูาส ารวย  และ

สมาชิกสนใจที่จะปลูกข๎าวแบบอินทรีย์  ประกอบกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ๎อน  อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ได๎เข๎ามาท าวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข๎าวอินทรีย์ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวเมื่อปี  2534  จึงตัดสินใจที่จะเข๎ามาเรียนรู๎การปลูกข๎าวโดยใช๎สารเคมี... 

 ทํานผู๎ฟังสามารถติดตามตอนตํอไปได๎ในวันพรุํงนี้  ส าหรับวันนี้  สวัสดี  (คํะ/ครับ) 
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                 แบบฝึกอ่านบทความ  ชุดที่ 4 

จากนี้ไปเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติ  ชุด  พลังขอแผํนดิน  ตอนที่  26  กลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ 

  ทํานผู๎ ฟัง  (คํะ/ครับ)  จากการที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ได๎เข๎าโครงการ

พระราชด าริ  ท าให๎ลดการใช๎ปุ๋ย ลดต๎นทุนการผลิต  ทุนดังกลําวคือการน าไปซื้อและเปลี่ยนพันธุ์ข๎าว  

ดังนั้น  เรามีแนวคิดท าแปลงปลูกกันเอง  ตามทฤษฎีของในหลวงเพ่ือรักษาพันธ์ข๎าวไว๎  นอกจากเรียนรู๎

การท านาแบบอินทรีย์แล๎ว  กลุํมธารทิพย์  ยังได๎รับความรู๎การแปรรูปข๎าว  เพ่ิมเติมจากการขาย

ข๎าวเปลือกโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลคําทั้งการท าข๎าวกล๎องงอก  ข๎าวซ๎อมมือมะลิแดง  ขนม

จ าพวกคุกกี้  เค๎ก  ทองม๎วน  กะหรี่ปั๊บ  ที่ได๎จากแปูงข๎าวกล๎อง  และยังมีการแปรรูปให๎เป็นเครื่องดื่ม

รสธรรมชาติอยํางน้ าข๎าวกล๎อง  การแปรรูปข๎าวสารธรรมดาๆ  สามารถสร๎างรายได๎มากกวําการขาย

เปลือกถึง  3  เทําตัว  ทุกวันนี้สมาชิกกลุํมธารทิพย์  มีความเป็นอยูํที่สุขสบาย  ปูาส ารวยบอกวํา  หาก

เกษตรกรท านาแบบอินทรีย์  และน าข๎าวที่ได๎มาแปรรูปแบบนี้  อีก  100  ปี  ก็ไมํมีวันจน  การได๎มี

โอกาสเข๎าไปอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ๎อน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และน๎อมน าการ

ท าเกษตรแบบทฤษฎีใหมํของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาใช๎ท าให๎สมาชิกกลุํมธารทิพย์ได๎สืบทอด

วิถีชีวิตการปลูกข๎าวให๎คงอยูํ  และผู๎ซื้อยังมั่นใจที่จะบริโภคข๎าวโดยปลอดสารพิษ.... 

สวัสดี  (คํะ/ครับ) 
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แบบทดสอบอ่านข่าว-บทความ  ชุดที่ 1 

                       วันนี้ เวลา  15.25  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ

พระราชด าเนินไปยังพระท่ีนั่งเทวราชสภารมย์  พระราชวังพญาไท  เขตเทวี  กรุงเทพมหานคร  ในการ

นี้  ทรงวางพานพํุมดอกไม๎  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องน๎อยถวายราชสักการะ  พระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว     จากนั้นทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ขัตติยนารี  ศรี

พัชรินทรา”   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ซึ่ง  “ราชินีมูลนิธิ”  จัดขึ้น  

ระหวํางวันที่  15 – 20  กรกฎาคม  2557  โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานฉลองครบ  150  ปี  วันพระ

ราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ    และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์  

และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ  หรือ  UNESCO  ได๎ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยให๎ทรงเป็นบุคคล

ส าคัญของโลก  เมื่อ พ.ศ.2556  ในฐานะที่พระองค์ทรงมีผลงานดีเดํนด๎านการศึกษาส าหรับเด็กและ

สตรี  การศึกษาด๎านสาธารณสุขศาสตร์  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมและมนุษย์ศาสตร์  

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่  5  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์สุขแกํประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ  ทรง

ตํอต๎านสภาอุณาโลมแดง  ทรงพัฒนาการศึกษาของสตรีและยกยํองฐานะของสตรีไทยให๎ทัดเทียมใน

สังคมด๎วยการศึกษา  พระราชกรณียกิจ  พระมหากรุณาธิคุณ  และพระเกียรติคุณแหํงสมเด็จพระศรี

พัชรินทราบรมราชินีนาถ  เป็นที่ประจักษ์แกํประเทศชาติและนานาชาติ 

บทความประจ าวัน  วันนี้เสนอเรื่อง  การจัดคํายเพื่อเยาวชนผู๎พิการ  และผู๎ด๎อยโอกาส   

  นางสาวจันทร์สุดา  รักษ์พลเมือง  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กลําววํา  กระทรวง

วัฒนธรรมผนึกก าลังกับมูลนิธิศิลปะเพ่ือมวลมนุษย์จัดคําย  Art  for all  เปิดโอกาสให๎เยาวชนผู๎พิการ

และผู๎ด๎อยโอกาสทัว่ประเทศก๎าวข๎ามขีดจ ากัดสร๎างสรรค์พลังชีวิตมาอยํางตํอเนื่อง  และปีนี้เป็นปีที่  17  

ของการจัดงาน  เพ่ือเปิดโอกาสให๎เยาวชนผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสได๎ใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์พลังชีวิต  

เพราะเห็นความส าคัญของการน ามิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมาใช๎พัฒนาเด็กและเยาวชนให๎สามารถ

ก๎าวข๎ามขีดจ ากัดของตัวเอง  สร๎างสรรค์ผลงานไปพร๎อมๆกับการพัฒนาทักษะเชิงศิลปะ  สร๎างความ

สามัคคี  และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้พบวํา  เด็กพิการที่มารํวมกิจกรรมกับคํายศิลปะมีความโดด

เดํนมากขึ้น  และบางคนยังออกไปประกอบอาชีพเป็นศิลปินเลี้ยงครอบครัวได๎....   

สวัสดี (คํะ/ครับ) 
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แบบทดสอบอ่านข่าว-บทความ  ชุดที่ 2 

  วันนี้  เวลา  15.28 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว   ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า

โปรดกระหมํอมให๎  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชด าเนินแทน

พระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร๎อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน  ถวายประพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ณ  

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  ในโอกาสนี้  พระเจ๎าหลานเธอพระองค์

เจ๎าพัชรกิติยาภา  และ  พระเจ๎าหลานเธอพระองค์เจ๎าสิริวัณณวรีนารีรันต์  โดยเสด็จไปในการนี้ด๎วย  

พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร  เป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธ์และเป็นสิริ

มงคล    ตลอดจนมีความส าคัญยิ่งตํอพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  โดยตลอดทั้งปีจะมีการ

เปลี่ยนเครื่องทรงรวม  3  ฤดู  คือ  ฤดูร๎อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

จุฬาโลก  มีพระราชศรัทธาสร๎างเครื่องทรงถวายพระแก๎วมรกตเป็นพุทธบูชา  ส าหรับฤดูร๎อนและฤดู

ฝน  ตํอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  มีพระราชศรัทธาสร๎างเครื่องทรงฤดูหนาวถวาย  อีก  

1  ชุด  ทั้งนี้  ในปี  2539  เนื่องในโอกาส  “ปีกาญจนาภิเษก”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ทรง

ครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี  รัฐบาลได๎จัดสร๎างเครื่องทรงทั้ง  3 ฤดูขึ้นใหมํ  ส าหรับเครื่องทรงฤดู

ฝนนี้  จะเริ่มทรงในวันแรม  1  ค่ า  เดือน  8  ถึงวันขึ้น  15  ค่ า  เดือน  12  เป็นเครื่องทรงอยํางหํม

เฉียง  ท าด๎วยทองค า  ลายพํุมขาวบิณฑ์  พระศกท าด๎วยทองค าลงยา  พระเกศาเวียนเป็น

ทักษิณาวรรต  ประดับด๎วยนิล  โอกาสนี้  ทรงพระสุหรํายน้ าพระพุทธมนต์แกํข๎าราชการ  ที่เฝูาทูล

ละอองพระบาท  ภายในพระอุโบสถฯ  ตลอดจนประชาชนที่ไปเฝูา  ฯ  ภายนอกพระอุโบสถ 

บทความประจ าวัน  วันนี้เสนอเรื่อง  ปัสสาวะบํอย  ไมํควรนิ่งนอนใจ  

  ทํานผู๎ฟัง  (คํะ/ครับ)  โดยปกติคนเราจะปัสสาวะตอนกลางวันประมาณ  3 –  5  

ครั้ง  ตอนเย็นถึงกํอนนอนอีกประมาณ  1 –  2  ครั้ง  และส าหรับคนที่รํางกายแข็งแรงจะนอนได๎นาน  

8  ชั่วโมง  โดยไมํต๎องลุกขึ้นมาปัสสาวะ  ทั้งนี้  เป็นเพราะกระเพาะปัสสาวะจะเก็บน้ าปัสสาวะได๎มาก  

และไตจะกลั่นน้ าปัสสาวะน๎อยลงในขณะนอนหลับ  หากใครปัสสาวะบํอยกวํานี้  โดยเฉพาะตอน

กลางคืนต๎องลุกมาปัสสาวะแสดงวํารํางกายก าลังมีปัญหา  ในทัศนะแพทย์จีน  การปัสสาวะบํอยครั้ง

โดยเฉพาะตอนกลางคืนเกิดจากภาวะไตอํอนแอ  ซึ่งไมํใชํโลกไตในความหมายของการแพทย์วันตก  

แตํหมายถึงสภาพไตก าลังเสื่อมลง  จึงควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์กํอนที่จะสายเกินไป....   

สวัสดี  (คํะ/ครับ) 
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แบบทดสอบอ่านข่าว-บทความ  ชุดที่ 3 

วันนี้  เวลา  15.26  น.  พระเจ๎าวงศ์เธอ  พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ทรงเปิดการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ  “มหกรรมพัฒนาการแพทย์ผืนไทยและภูมิปัญญาไทยก๎าวไกลสูํสากล”  ครั้งที่  

1  จัดโดยศูนย์วิจัยค๎นคว๎าและพัฒนายา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระหวํางวันที่  16  ถึง  17  

กรกฎาคม  2557  เพ่ือระดมความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ให๎เกิดเป็นรูปธรรมอยํางแท๎จริง  ทั้งยัง

เป็นการอนุรักษ์การแพทย์แผนไทย  ภูมิปัญญาไทยให๎คงอยูํคูํกับปวงชนชาวไทย  กิจกรรมในงาน  มี

การบรรยาย  “การพัฒนาการแพทย์แผนไทย”  โดยนายแพทย์แผนไทยภูมิพัฒน์  เวชพฤกษ์  

นอกจากนี้  ยังมีพิธีลงนามความรํวมมือการพัฒนาผลิตภัณท์ยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน  “เจลฟูาทะลาย

โจรเพ่ือใช๎เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ”  ผลิตภัณฑ์แรกและผลิตภัณฑ์เดียวของประเทศไทย  ที่

ได๎รับการจดสิทธิบัตร    9  ประเทศทั่วโลก  ระหวํางโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ส านักปลัดกระทรวง

กลาโหม  ศูนย์วิจัยค๎นคว๎าและพัฒนายา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล 

จากนี้ไปเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติ  ชุด  พลังของแผํนดิน  ตอนที่  26  กลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ 

  ทํานผู๎ฟัง  (คํะ/ครับ)  จากวิถีชีวิตการท านาที่สืบทอดมาจากรุํนสูํรุํนท าให๎ปูาส ารวย           

ศรีเกษม  ประธารกลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์  ต าบลบ๎านซํอง  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัด

ฉะเชิงเทราและสมาชิกอีกนับ  20  ครัวเรือน  มุํงมั่นที่จะปลูกเข๎าเป็นกระดูกสันหลังของคนในชาติ

ตํอไป  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนชาวนาในปัจจุบันได๎หันไปใช๎ปุ๋ยและสารเคมีมากขึ้น ดูเหมือนจะได๎ผลผลิตที่

มาก  แตํจะเป็นอันตรายตํอคนท านาและผู๎บริโภคตามมา  นั่นคือเหตุผลหลักที่ท าให๎ปูาส ารวย  และ

สมาชิกสนใจที่จะปลูกข๎าวแบบอินทรีย์  ประกอบกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ๎อน  อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  ได๎เข๎ามาท าวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข๎าวอินทรีย์ตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวเมื่อปี  2534  จึงตัดสินใจที่จะเข๎ามาเรียนรู๎การปลูกข๎าวโดยใช๎สารเคมี... 

 ทํานผู๎ฟังสามารถติดตามตอนตํอไปได๎ในวันพรุํงนี้  ส าหรับวันนี้  สวัสดี  (คํะ/ครับ) 
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               แบบทดสอบอ่านข่าว-บทความ  ชุดที่ 4 

ค่ าวานนี้  ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จไปทรงรํวมบันทึก

เทปรายการ  “ทูบี  นัมเบอร์  วัน  วารี้”  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แหํงประเทศไทยกรุงเทพมหานคร  

โดยมี  นายอภินันท์  จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  นายจรูญ  ไชยศร  รองอธิบดีกรม

ประชาสัมพันธ์  นายจ าลอง  สิงโตงาม  ผู๎อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แหํงประเทศไทย  และ

ผู๎เกี่ยวข๎องเฝูารับเสด็จ  จากนั้นทรงรํวมบันทึกเทปชํวง  “TALK  TO  THE  PRINCESS”  โดยทรง

ตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน  ที่เขียนไปขอพระราชทานค าแนะน าในการแก๎ไขปัญหาเรื่องตํางๆ  

ทั้งเรื่องสํวนตัวและสํวนรวม  โดยมีนายกิจเกษม  แมคแฟดเดน  และเด็กชาย  ริชาร์ด  เกียนี่  ด าเนิน

รายการส าหรับรายการ 

จากนี้ไปเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติ  ชุด  พลังขอแผํนดิน  ตอนที่  26  กลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ 

  ทํานผู๎ ฟัง  (คํะ/ครับ)  จากการที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ได๎เข๎าโครงการ

พระราชด าริ  ท าให๎ลดการใช๎ปุ๋ย ลดต๎นทุนการผลิต  ทุนดังกลําวคือการน าไปซื้อและเปลี่ยนพันธุ์ข๎าว  

ดังนั้น  เรามีแนวคิดท าแปลงปลูกกันเอง  ตามทฤษฎีของในหลวงเพ่ือรักษาพันธ์ข๎าวไว๎  นอกจากเรียนรู๎

การท านาแบบอินทรีย์แล๎ว  กลุํมธารทิพย์  ยังได๎รับความรู๎การแปรรูปข๎าว  เพ่ิมเติมจากการขาย

ข๎าวเปลือกโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลคําทั้งการท าข๎าวกล๎องงอก  ข๎าวซ๎อมมือมะลิแดง  ขนม

จ าพวกคุกกี้  เค๎ก  ทองม๎วน  กะหรี่ปั๊บ  ที่ได๎จากแปูงข๎าวกล๎อง  และยังมีการแปรรูปให๎เป็นเครื่องดื่ม

รสธรรมชาติอยํางน้ าข๎าวกล๎อง  การแปรรูปข๎าวสารธรรมดาๆ  สามารถสร๎างรายได๎มากกวําการขาย

เปลือกถึง  3  เทําตัว  ทุกวันนี้สมาชิกกลุํมธารทิพย์  มีความเป็นอยูํที่สุขสบาย  ปูาส ารวยบอกวํา  หาก

เกษตรกรท านาแบบอินทรีย์  และน าข๎าวที่ได๎มาแปรรูปแบบนี้  อีก  100  ปี  ก็ไมํมีวันจน  การได๎มี

โอกาสเข๎าไปอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ๎อน  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และน๎อมน าการ

ท าเกษตรแบบทฤษฎีใหมํของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาใช๎ท าให๎สมาชิกกลุํมธารทิพย์ได๎สืบทอด

วิถีชีวิตการปลูกข๎าวให๎คงอยูํ  และผู๎ซื้อยังมั่นใจที่จะบริโภคข๎าวโดยปลอดสารพิษ.... 

สวัสดี  (คํะ/ครับ) 
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