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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย
เบื้องต้น  ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย
เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนด้วยหนังสือ
เรียนภาษาไทยเบื้องต้น 

ที่มาของการวิจัยครั้งนี้เนื่องมาจากภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยที่คนไทยทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้  หากประชาชนคนไทย
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมาก ย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ นับเป็นการอนุรักษ์และธ ารงไว้ซึ่งภาษาของ
ชาติให้ด ารงคงอยู่อย่างงดงามต่อไป  

จากการศึกษาเก่ียวกับภาษาไทยกับประชาคมอาเซียนพบว่า ภาษาไทยมีการสอนน้อยแต่มีชาว
ต่างประเทศจ านวนหนึ่งที่สนใจเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ท าให้ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆทั่วโลกเปิดหลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาจีน ร่วมกับกลุ่มวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสาขากับนักศึกษาจีนเป็น
ประจ าทุกปี  จึงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาจีน  หากมีการสร้างหนังสือ
เรียนภาษาไทยที่รวบรวมเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนย่อมช่วยให้การเรียนการสอน
ภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติบรรลุผลส าเร็จได้ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงเนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  คุณความดีใดๆที่เกิดจากการท าวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ทุกท่าน จนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้จนสามารถท าวิจัยส าเร็จลงได้ จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้  ณ 
โอกาสนี้  

           ตรึงตา  แหลมสมุทร 
กันยายน 2556 
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บทคัดย่อ 
 

รหัสโครงการ : Learn 014/2556 
ชื่อโครงการ : การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น  ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ชื่อผู้วิจัย    : ผศ. ตรึงตา  แหลมสมุทร   
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนด้วยหนังสือเรียน
ภาษาไทยเบื้องต้น 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชาวต่างชาติ ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 10 คน โดยสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ขึ้น จากนั้นน าไปทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 3 คน แล้วไปน าไปทดสอบกลุ่ม
เล็กกับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 15 คน แล้วจึงน าไปทดสอบสนามกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน 
10 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบสอบถามความต้องการที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทย
เบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติ  2) แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของ
นักศึกษาชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อ
หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 10 บทเรียน ได้แก่ 

สัญลักษณ์ของเสียง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  ไวยากรณ์พ้ืนฐาน สี ร่างกาย อาหารไทย วัน เดือน 
และเวลา ครอบครัวไทย การเดินทาง และพจนานุกรมฉบับกระเป๋า 

2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาตินี้ มี
เนื้อหา ภาษา และแบบฝึกท้ายบทอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านรูปแบบการน าเสนออยู่ในระดับดี  

3) นักศึกษาต่างชาติมีความคิดเห็นกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี
มาก 
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Abstract 
 

Code of  project : Learn 014/2556 
Project  name    : Construction  of  Introduction  to  Thai  Language  Textbook   for  
Foreign  Students 
Researcher  name :  Asst.prof. Trungta    Lamsamoot   
 

The purposes of this study were to synthetic Thai language content to create 
the introduction to Thai  language  textbook   for  foreign  students and study on the 
opinions of foreign  students towards the introduction  to Thai  language  textbook. 

The target population used in the research was 10 foreign students in Huahin 
Prachuapkhirikhan. Create the introduction to Thai language textbook for foreign  
students. Then test one by one with 3 foreign students, and then test small groups 
with 15 foreign students field test with 10 foreign students. 

 The research instruments were 1) the neediness questionnaire of foreign  
students towards the introduction to Thai language textbook 2) the appraise of 
introduction to Thai  language  textbook questionnaire by the experts 3) the opinions 
questionnaire of foreign students towards the introduction to Thai language textbook. 

The  results  of  the study  revealed  that : 
1)  The Thai language textbook for foreign  students have 10 lessons : Sound 

symbols, Introductions, Basic Thai grammar, Color, Bodies, Thai food, Time and day, 
Thai family, Travel and mini dictionary.   

2)  The experts appraise of introduction to Thai language textbook about 
content and language was very good, the structure of presentation was good 

3) The foreign students opinion of introduction to Thai language textbook about 
content and language was very good 

 

 

 

 

Keywords : Thai  Language  Textbook    

E-mail  Address    :  trungta@rmutr.ac.th 
Period  of project :  October 2012  – September  2013  

mailto:trungta@rmutr.ac.th


 ง 

สารบัญ 
 

                               หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ......................................................... ..............................................             ก 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................. ..........................................             ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................              ค 
สารบัญ ……………..........................................................................................................              ง 
สารบัญตาราง ……....................................................................................................... ..              ฉ 
สารบัญภาพ ……...................................................................................................... ......              ช 
 
บทที ่1   บทน า  ...................................................................  .........................................            1 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ..................................................               1 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ............................................................................             2 
3. ขอบเขตงานวิจัย ......................................................................................               3 
4. สมมติฐานการวิจัย ..................................................................................                 3 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ.................................................................... .................                3 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ....................................................................                 3 
 

บทที ่2    ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง .................................................................. .              4 
   1. เอกสารเกี่ยวกับหนังสือ ..........................................................................                4 
            2. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง  ......................................................            10 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...................................................................................              13 
 

บทที ่3    ระเบียบวิธีการวิจัย ...........            ........................................................              14 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา .....................................................................               14 
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  .......................................................................              14 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย  .............................................................................. ..               15 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ..................................................................                17 
 

บทที่ 4   ผลการวิจัย  .......…...........................................................................                        20 
1. ผลการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ …                20 
2. ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่าง           21 
   ชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทย 22 
   เบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 



 จ 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
                               หน้า 

 
บทที่ 5   สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................           ................................          24 

1. สรุปผลการวิจัย  ...........................................................................................          24 
2. อภิปรายผลการวิจัย  ......................................................................... ............         24 
3. ข้อเสนอแนะงานวิจัย  ..................................................................................          25 
 

บรรณานุกรม .......................................................................................................           27 
ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา                                                     29 
ภาคผนวก ข  หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ                               32 
ภาคผนวก ค  แบบสอบถาม                                                                108 
 
ประวัติผู้วิจัย ............................ ..............................................................................          115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                            หน้า 
 

1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษา          21 
            ต่างชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญ  

2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษา                    22 
  ไทยเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ช 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                                หน้า 
 

        1 แผนภูมิแสดงวิธีการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น  ...............................            6 
        2 แผนภูมิในการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ        16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 บทที่ 1 
บทน ำ  

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด เพ่ือใช้สื่อความหมาย ท าความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจตรงตามจุดมุ่งหมาย และ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ความต้องการและความรู้สึก  ท า
ให้สามารถท างานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคน
ไทยที่คนไทยทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้  ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราช
วินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2502 มีความว่า “...ในปัจจุบันนี้
ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยค าออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออก
เสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี  ถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ภาษาของเราก็จะมีแต่ทรุดโทรม ชาติไทยเรามี
ภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้ว  เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงต้องมีหน้าที่
ต้องรักษาไว้...” 

จากพระราชด ารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ในด้านการใช้ภาษาไทยเป็น
อย่างยิ่ง  ดังนั้นเราเป็นคนไทยต้องให้ความส าคัญในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน  ได้มาตรฐานไม่
ผิดเพ้ียน  เพราะถ้าชาติใดมีภาษาที่ได้มาตรฐานย่อมแสดงให้เห็นว่าชาตินั้นมีวัฒนธรรมสูง การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องสื่อสารให้ได้อย่างชัดเจน  เข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน  หากประชาชนคนไทยใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมาก ย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ นับเป็นการ
อนุรักษ์และธ ารงไว้ซึ่งภาษาของชาติให้ด ารงคงอยู่อย่างงดงามต่อไป  

แต่ในปัจจุบันเป็นยุคที่เครื่องมือและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท าให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดข้ึนจากประเทศหนึ่งเข้าไปสู่ประเทศอ่ืนๆได้อย่างรวดเร็ว โดยมีภาษาเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารเพ่ือแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับแล้วน ามาใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้ประเทศนั้นมีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้แต่ละประเทศจึงเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาที่สองเพ่ือ
น าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารให้เข้าใจกันมากกว่าการใช้ภาษาสากลเพียงอย่างเดียว ดังที่ Krashen 
(1982) ได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอ่ืนเพ่ือจุดประสงค์ในการ
ติดต่อสื่อสารทางการเมือง ศิลปวัฒนธรรม การค้า ฯลฯ ดังนั้นการเรียนภาษาที่สองจึงมีความส าคัญ
มาก ในการที่จะใช้พัฒนาตนเองและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ” 

ภาษาไทยนับเป็นภาษาที่มีผู้สนใจเรียนเป็นภาษาที่สองเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากมีการเปิดสอน
ภาษาไทยในประเทศต่างๆ เช่น เยอรมัน อเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จากการศึกษา
เกี่ยวกับภาษาไทยกับประชาคมอาเซียนพบว่า ภาษาไทยมีการสอนน้อยแต่มีชาวต่างประเทศจ านวน
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หนึ่งที่สนใจเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็น ลาว กัมพูชา และพม่า ท าให้ปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วโลกเปิดหลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษามากข้ึน เช่น หลักสูตรเอเชียศึกษา 
ในทวีปเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา และออสเตรเลีย  ซึ่งยังไม่รวมศูนย์สอนภาษาและโรงเรียนสอนภาษาที่
สอนในเชิงธุรกิจ ซึ่งนับว่าเติบโตพอสมควร ศรีวิไล พลมณี (2545:14-15) แต่สถาบันหรือมหาวิทยาลัย
บางแห่งมีครูผู้สอนที่มีความรู้ในวิชาภาษาไทย หรือครูผู้สอนจากประเทศไทยไปสอนยังประเทศนั้น 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้มาเรียนรู้ภาษาไทยในประเทศไทยเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม 
ประเพณีควบคู่ไปกับการเรียนภาษาไทยด้วย 

การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
บทบาททางสังคม โดยฝึกฝนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังที่ ชนิกา  ค าพุฒ. (2545:2) 
ได้กล่าวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ไว้ว่า “มีสามประการ คือ 
1) เรียนเพ่ือการใช้ซึ่งเน้นหนักทางการฟังและการพูด 2) เรียนเพ่ือการใช้เพื่อเน้นหนักทางการอ่านและ
การเขียน 3) เรียนเพ่ือความถนัดหรือความสามารถดีเยี่ยมท้ังสองวัตถุประสงค์ข้างต้น” 

นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกับกลุ่มวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของสาขากับนักศึกษาจีนเป็นประจ าทุกปี  จึงจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทย
เบื้องต้นให้แก่นักศึกษาจีน  เมื่อนักศึกษาจีนเหล่านี้มาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยย่อมหลีกเลี่ยงการสนทนา
กับคนไทยไปไม่ได้ เพราะในแต่ละสังคมต้องมีการพบปะพูดจาสนทนากันเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จึงต้องการที่จะสื่อสารและสื่อความหมายตามความต้องการ และอาจน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ได้อีกด้วย  แต่ในปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญในการสอนอ่านภาษาไทยน้อยมาก  เพราะธรรมชาติ ขององค์
ความรู้ในกลุ่มวิชาภาษาไทยจะมีเพียงความรู้อย่างเดียวมิได้  แต่ต้องมีประสบการณ์ด้านทักษะ
ภาษาไทยมามากพอ หากมีหนังสือเรียนที่รวบรวมเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนย่อมช่วยให้
การเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติบรรลุผลส าเร็จได้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ือ
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการของนักศึกษา
ต่างชาติต่อการเรียนภาษาไทยเพ่ือน ามาวิเคราะห์สร้างเป็นหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งเนื้อหาในหนังสือจะ
เป็นหลักการอ่านเบื้องต้นโดยฝึกอ่านจากเรื่องราวการสนทนาในชีวิตประจ าวันจ านวน 10 บทเรียน 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการสนทนาภาษาไทยและพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้
อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่สอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา นักศึกษา  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านวิชาการของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทางหนึ่ง 

2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
2.2 เพ่ือสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
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3.ขอบเขตของกำรวิจัย   
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเพ่ือสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  โดย

แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 
3.1 ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ เป็นการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษา

ต่างชาติเท่านั้น  
3.2 ขอบเขตในด้านเนื้อหา  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการอ่านเบื้องต้นโดยฝึกอ่านจากเรื่องราว

การสนทนาในชีวิตประจ าวันจ านวน 10 บทเรียน  
3.3  ขอบเขตในด้านผู้รับการถ่ายทอด ได้แก่ ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2555  จ านวน 10 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

4.สมมุติฐำน  
การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น  ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ แบ่งสมมุติฐานได้ดังนี้ 
4.1  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยในชีวิตประจ าวันที่สังเคราะห์

ขึ้นอยู่ในระดับดีมาก 
4.2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี

มาก 
4.3  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นที่สร้าง

ขึ้นอยู่ในระดับดีมาก  

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
5.1  หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น คือ หนังสือที่ประกอบด้วยบทสนทนาภาษาไทยใน

ชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย ค าศัพท์ ค าอธิบาย ภาพประกอบ ข้อแนะน า และค าชี้แจงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกอยู่ในภาษาเพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาไทยให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ภาษาไทยในระดับสูงต่อไปได้ 

5.2  นักศึกษาต่างชาติ  คือ นักศึกษาชาวต่างชาติ ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี
การศึกษา 2555 ที่เรียนสนทนาภาษาไทย 
 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ได้ทราบความต้องการเนื้อหาของนักศึกษาต่างชาติมาสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น  

6.2 ได้หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
6.3 ได้แนวทางในการจัดท าหนังสือเรียนภาษาไทยในระดับสูงต่อไป 

 
 



 

 

บทที่  2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย เรื่องการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น  ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ผู้วิจัยได้ศึกษา

ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวกับหนังสือ 

1.1 ความหมายของหนังสือ 
หนังสือเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนในสถานศึกษา เพราะฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงต้องให้

ความส าคัญกับหนังสือเรียนทุกเล่ม ถ้าเลือกไม่เหมาะกับผู้เรียนแล้วจะท าให้มีปัญหาทางการเรียนได้  
ผู้สอนควรเลือกดูหนังสือ ศึกษาหนังสือเรียนให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้หนังสือเรียนที่ตรง
กับวัตถุประสงค์การเรียนและเหมาะสมกับผู้เรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งเกี่ยวกับเรื่อง
การใช้และควบคุมการใช้หนังสือ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาว่า ประเภทของหนังสือ
ที่ใช้ในโรงเรียนโดยจ าแนกตามลักษณะของหนังสือ ซึ่งแต่เดิมเคยเรียนหนังสือแบบเรียนนั้น ได้
ก าหนดให้ เ รียกเสีย ใหม่ว่ า “หนั งสือ เรี ยน”นอกจากนี้ ความหมายของหนั งสื อเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังหมายถึง “หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ส าหรับการเรียนมีสาระ
ตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจจะมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่นหรือเป็นชุด ก็ได้”แต่
หนังสือเรียนอาจจะมีชื่อแตกต่างกัน ได้แก่ แบบเรียน แบบสอนอ่าน หนังสืออ่าน หนังสืออ่านประกอบ 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยของใช้ค าว่า “หนังสือเรียน” ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกหนังสือให้ใช้ในสถานศึกษาจะต้อง 
เลือกจากบัญชีที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่ต้องพิจารณา
เลือกลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี และเหมาะสมที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุดส าหรับให้ผู้เรียน
หลักเกณฑ์ในการเลือกหนังสือเรียน มีดังนี้  

1) ควรมีเนื้อเรื่อง ค าอธิบาย รูปภาพ กิจกรรม และแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิชานั้นๆ 

2) ควรมีเนื้อเรื่องครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อความกะทัดรัด ค าอธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย 

3) ส านวนโวหารที่ใช้สละสลวยเหมาะกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  มีการจัดระเบียบ วางล าดับ
บทเรียนก่อนหลังตามหลักวิชา เพ่ือความสะดวกแก่การเรียนการสอน แบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยๆ มี
เนื้อหาวิชาเหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจในแต่ละหน่วยได้ในเวลาอันเหมาะสม มีเวลา
ทบทวนและหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
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4) แนวการเขียน ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ ใช้ถ้อยค าน่าสนใจชวนอ่าน 
ข้อความที่ใช้มีความหมายแจ่มแจ้ง ศัพท์ที่ใช้เหมาะกับระดับที่ใช้แบบเรียน ให้ความคิดรวบยอด อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย 

5) แบบเรียนควรมีรูปเล่มที่สวยงาม ใช้กระดาษที่มีคุณภาพ ตัวหนังสืออ่านง่าย ขนาดรูปเล่ม
กะทัดรัด และปกมีสีสวยงาม  

6)  มีเอกสารอ้างอิงและมีที่มาของข้อมูล มีสารบัญ ค าน า ค าอธิบายศัพท์ และดัชนี  

จากหลักเกณฑ์การเลือกหนังสือที่ได้กล่าวไว้ เป็นแนวทางในการคัดเลือกหนังสือดี มีประโยชน์ 
ต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาแบบเรียน 

1.2 วิธีการสร้างหนังสือ 
หนังสือจัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันตลอดเล่ม โดยเย็บรวมเป็นรูปเล่มถาวร และ

ต้องมีส่วนประกอบของรูปเล่มที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ปกหน้า ปกใน ค าน า  สารบัญ เนื้อเรื่อง 
บรรณานุกรม เป็นต้น การออกแบบหนังสือ เป็นการก าหนดความคิดรวบยอดการวางแผนและก าหนด
โครงสร้างทางกายภาพของหนังสือโดยค านึงถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆของหนังสือให้เป็นรูปร่าง
และได้สัดส่วนของหนังสือที่ออกมาเป็นระเบียบสวยงาม อ่านง่ายและมีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือนั้นๆด้วย 

การออกแบบหนังสือจะต้องหาวิธีชี้ชวนให้ผู้อ่านติดตามอ่านหนังสือเล่มนั้นตั้งแต่ปกหน้าไป
จนถึงปกหลังด้วยความสนใจ ซ่ึงดูจากรูปเล่มของหนังสือที่น่าจับต้องหรือไม่ มีการจัดวางองค์ประกอบ
น่าอ่านน่าสนใจเพียงใด ผลงานออกแบบนั้นจะต้องไม่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกสับสนหรือเบื่อหน่าย และใช้
ความพยายามที่จะท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสะดุดตาในรูปเล่มทางกายภาพ  และเมื่อพลิกเข้าไปด้าน
ในควรเกิดความรู้สึกอยากติดตามอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือ การออกแบบและจัดท าหนังสือที่ดีควรท าให้
ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นต่อไปได้อย่างสบายตา มีความเข้าใจเนื้อหา
ประโยคต่อประโยค  ย่อหน้าต่อย่อหน้าเรื่องต่อเรื่องสัมพันธ์กันไปตลอดทั้งเล่ม 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและจัดท ารูปเล่มหนังสือให้มีลักษณะแตกต่างกันนั้นมีดังนี้ 
1) ปัจจัยด้านความงาม (beauty) และการรับรู้ (perception) ของมนุษย์โดยหลักการของ

การรับรู้ของมนุษย์ในแต่ละเพศแต่ละวัย แตล่ะระดับการศึกษายอ่มมีการรับรู้ทางความงามแตกต่างกัน 
เช่น เด็กเล็กๆจะชอบสีสันที่สดใสแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่จะหันมาชอบสีที่คล้ าหม่นลงหรือเด็กอาจชอบ
รูปภาพง่ายๆแบบการ์ตูนแต่ผู้ใหญ่จะชอบรูปภาพที่มีรายละเอียด เช่น ภาพถ่าย ดังนั้นผู้จัดท าหนังสือ
จึงจ าเป็นต้องออกแบบหนังสือให้มีความเหมาะสมกับความสนใจของผู้อ่านหนังสือเป็นส าคัญ  

2) ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอย (function) หนังสือที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น หนังสือ
ต าราวิชาการกับหนังสือพจนานุกรมซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้ต่างกัน ย่อมมีผลต่อการออกแบบและจัด
รูปเล่มต่างกัน  โดยหนังสือต าราผู้อ่านจ าเป็นต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายตามล าดับ การ
ออกแบบตัวหนังสือหรือภาพประกอบจ าเป็นต้องจัดท าให้ลักษณะที่อ่านได้ง่าย แต่ในกรณีพจนานุกรม
นั้นผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องอ่านทุกหน้าแต่จะมุ่งอ่านเฉพาะค าศัพท์ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจึงอาจใช้
ตัวอักษรเล็กๆเพ่ือจะท าให้สามารถบรรจุค าจ านวนมากๆได้  นอกจากนี้ปัจจัยด้านประโยชน์ใช้สอยยัง
มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุในการพิมพ์ด้วย เช่น หนังสือพิมพ์มีอายุในการอ่านสั้น กระดาษที่ใช้จึงเป็น
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กระดาษชนิดราคาถูก  ส าหรับต าราเป็นหนังสือท่ีผู้อ่านย่อมเก็บรักษาเปน็เวลานานกระดาษที่ใช้จึงควร
ใช้กระดาษชนิดดี  เป็นต้น 

ผู้วิจัยสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติตามวิธีการสร้างที่พัฒนามา
จากระบบของ Seels and Glasgow Model (อ้างถึงในวิลักษณ์ ศรีป่าซาง,2549) ดังภาพที่ 1  

 
 
ขั้นวิเคราะห์ 

 
 

 
ขั้นออกแบบ 

 
 
 
 
 

   
 
 
    ขั้นพัฒนา 

 
 

 
 
ขั้นทดลองใช้ 

 
 
 
 

 
 ขั้นประเมินผล 

 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงวิธีการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 

วิเคราะหผ์ู้เรียน 

วิเคราะหเ์นื้อหา 

ก าหนดวัตถุประสงค ์

ออกแบบแบบประเมินคุณภาพ
หนังสือเรียน 

ออกแบบหนังสือเรียนภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษาต่างชาต ิ

สร้างแบบประเมินคุณภาพ
หนังสือเรียน 

สร้างหนังสือเรียนภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษาต่างชาต ิ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

ทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง 

ทดสอบกลุม่เล็ก 

ทดสอบสนาม 

แปลผลและสรุปผลการทดลอง 
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1.3 ส่วนประกอบของหนังสือ   
การสร้างหนังสือมีหลักการเหมือนกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ซึ่งมีส่วนประกอบของหนังสือ

ทีส่ าคัญแต่ละส่วน มีดังนี้ 
1) ปกหน้า เป็นหน้าที่ส าคัญท่ีสุด ท าหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ในขณะเดียวกันปกหน้า

ของหนังสือยังท าหน้าที่สื่อสารให้เห็นถึงความคิดเบื้องหลัง รวมทั้งบุคลิกลักษณะของเนื้อเรื่องภายใน
หนังสือด้วย เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทั้งสองส่วนนี้ผู้สร้างหนังสือจะต้องออกแบบส่วนต่างๆในปก
หน้าของหนังสือ ดังต่อไปนี้ 

 ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องเป็นองค์ประกอบในส่วนของตัวอักษรที่จะต้องได้รับการออกแบบให้ดู
โดดเด่นกว่าตัวอักษรอ่ืนๆ ขนาดของตัวอักษรที่ใช้เป็นชื่อหนังสือนี้มักจะมีขนาดใหญ่เพ่ือให้เห็นได้
เด่นชัด  ส่วนรูปแบบของตัวอักษรนั้นจะต้องสะท้อนบุคลิกภาพของหนังสือว่าเนื้อเรื่องมีลักษณะเป็น
ประเภทใด เช่น หากเป็นนวนิยายรักหวานชื่นก็อาจจะใช่ตัวอักษรที่มีรูปแบบโค้งมนและมีการลากหาง
ยาวๆ เป็นต้น ส่วนต าแหน่งของชื่อหนังสือนี้อาจจะอยู่ที่ใดในปกหน้าก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมวางไว้
ในส่วนบนของหน้าเพราะเป็นต าแหน่งที่ผู้พบเห็นจะมองก่อนส่วนอื่น 

 ชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้แปล เป็นองค์ประกอบในส่วนของตัวอักษรที่มีความส าคัญลงมาจากชื่อ
หนังสือและในกรณีท่ีผู้แต่งหรือผู้แปลมีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามผลงานเป็นประจ า จ าเป็นที่จะต้องท าให้
องค์ประกอบในส่วนนี้มีความเด่น แต่ต้องไม่เด่นไปกว่าชื่อหนังสือ ดังนั้นขนาดของตัวอักษรที่เป็นชื่อนี้
จึงควรจะมีขนาดเล็กกว่าตัวอักษรที่เป็นชื่อหนังสืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพ่ือไม่ให้แย่งกันเด่น  

 ภาพประกอบปกหน้าเนื่องจากในปกหน้านั้นไม่มีส่วนที่เป็นข้อความอะไรที่จ าเป็นนอกจาก
ชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง จึงมีการน าเอาส่วนประกอบที่เป็นภาพเข้ามาใช้เพ่ือท าให้เนื้อหาหน้ากระดาษ
น่าสนใจยิ่งขึ้น ภาพประกอบปกหน้านี้มีลักษณะที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นและต้อง
สื่อสารความคิดเบื้องหลังรวมทั้งบุคลิกลักษณะของเนื้อเรื่องให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  

 ข้อความประกอบหน้าปก เป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวอักษรอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งอาจมีใน
หนังสือบางเล่มเพื่อให้รายละเอียดที่ส าคัญเพ่ิมเติม เช่น เป็นหนังสือในชุดที่มีหลายเล่มหรือเป็นหนังสือ
ที่ได้รับรางวัล เป็นต้น ข้อความเหล่านี้ควรได้รับการออกแบบให้มีความส าคัญรองจากชื่อหนังสือและ
ชื่อผู้แต่งหรือผู้แปลทั้งในด้านขนาดและรูปแบบ ส่วนต าแหน่งก็มักจะอยู่เหนือชื่อหนังสือเช่นที่มุมขวา
บนเป็นต้น 

 ตราสัญลักษณ์ของส านักพิมพ์ หน่วยงาน หรือสถาบัน เป็นองค์ประกอบซึ่งอาจจะอยู่ที่ปก
หน้าหรือในส่วนอื่นๆ เช่น สันหนังสือโดยมักไม่ให้มีขนาดใหญ่มากนักและวางอยู่ในต าแหน่งที่แยกออก
จากองค์ประกอบอื่นๆอย่างชัดเจน 

2) ใบหุ้มปก หนังสือบางเล่มอาจมีใบหุ้มปกการออกแบบใบหุ้มปกให้ใช้หลักการเดียวกันกับการ
ออกแบบปกหน้าที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนใหญ่ส าหรับหนังสือที่มีใบหุ้มปกนั้น  ตัวปกจริงจะไม่มี
องค์ประกอบอะไรมากนอกจากชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง 

3) หน้าลิขสิทธิ์ เป็นหน้าที่ถือว่าเป็นทางการที่สุดของหนังสือ เนื่องจากเป็นหน้าที่มีรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกับหนังสือเป็นข้อมูลที่จะต้องถูกต้องและน ามาไปอ้างอิงได้ทั้งในทางวิชาการและทาง
กฎหมายในการออกแบบหน้านี้จึงควรจะเน้นความเรียบง่าย ไม่มีการประดับตกแต่งขนาดตัวอักษรที่
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ระบุข้อมูลต่างๆเป็นตัวอักษรขนาดเล็กกว่าตัวอักษรในหน้าเนื้อเรื่องเล็กน้อยและวางเรียงกันเป็นแถว
จะเสมอหน้าหรือเสมอหลังก็ได้  

4) หน้าค าอุทิศ ผู้เขียนใช้ในการอุทิศหนังสือให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยการจัดวางองค์ประกอบมักเน้น
ความเรียบง่ายเพื่อแสดงความเคารพหรือซาบซึ้งในบุญคุณจึงต้องออกแบบให้มีลักษณะที่ดูจริงใจ ไม่ใช้
องค์ประกอบอื่นใดมาประดับตกแต่ง  

5) หน้าค าน า ประกอบไปด้วยข้อความค าน า ชื่อผู้เขียน และบางครั้งอาจจะมีภาพของผู้เขียน
ด้วย ในส่วนข้อความค าน านั้นมักจะใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวอักษรที่ใช้เป็นเนื้อเรื่องและมี
การจัดเรียงที่ดูเรียบง่ายแบบสุภาพ อาจจะเป็นการเรียงแบบเสมอหน้าหรือแบบเสมอหน้าหลัง ชื่อ
ผู้เขียนก็อาจจะใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยหรือาจจะใช้ลายเซ็นหรือลายมือชื่อจะ
เพ่ิมความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น   

6) หน้ากิตติกรรมประกาศ มีเพ่ือให้ผู้เขียนหรือส านักพิมพ์ใช้ในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มี
ส่วนในการจัดท าหนังสือหรือเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ในการจัดวางองค์ประกอบมักเน้น
ความเรียบง่ายเพ่ือแสดงความขอบคุณ เน้นลักษณะที่ดูจริงใจในลักษณะเดียวกับหน้าค าอุทิศ 

7) หน้าค านิยม เป็นหน้าที่ผู้เขียนหรือส านักพิมพ์ขอให้ผู้อ่ืนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านที่
เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น เขียนขึ้นเพ่ือแนะน าหนังสือหรือแนะน าผู้ เขียน มีหลักการในการใช้
องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับค าน า 

8) หน้าสารบัญ เป็นหน้าที่เน้นด้านประโยชน์ใช้สอยเพ่ือบ่งบอกเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือว่าเรื่องใด
หรือตอนใดอยู่ที่หน้าไหน  การออกแบบหน้าสารบัญจึงต้องเน้นความสะดวกรวดเร็วในการอ่านเป็น
หลัก  องค์ประกอบในหน้านี้จึงมีเฉพาะส่วนที่เป็นชื่อตอนและเลขหน้า ไม่ควรตกแต่งมาก เพราะท าให้
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ยากขึ้น การออกแบบหน้าสารบัญของหนังสือมักจะออกแบบให้มีระเบียบและ
อ่านง่ายค านึงถึงความสะดวกของผู้อ่านในการค้นหาเรื่องราวภายในเล่มหนังสือ 

9) หน้าเนื้อเรื่อง หนังสือเป็นส่วนที่มีเนื้อเรื่องมากที่สุด มีการแบ่งออกเป็นบทตามล าดับมาก
น้อยตามแต่ผู้เขียนจะต้องการน าเสนอ อาจแบ่งในเชิงองค์ประกอบได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 หนังสือที่ไม่มีภาพประกอบหน้าเนื้อเรื่อง  คือในหน้าเนื้อเรื่องทั้งหมดจะมีแต่องค์ประกอบที่
เป็นตัวอักษรของข้อความเนื้อเรื่องเท่านั้นขนาดของตัวอักษรก็จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และกลุ่มผู้อ่านที่
ต้องการจะสื่อสารด้วย ปกติแล้วตัวอักษรที่ง่ายต่อการอ่านเป็นปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง  

 หนังสือที่มีภาพประกอบในหน้าเนื้อเรื่องทั้งหมดหรือบางหน้า จะมีองค์ประกอบที่เป็นภาพ
รวมอยู่กับเนื้อเรื่องด้วยต าแหน่งของภาพประกอบนี้ควรจะได้รับการวางให้อยู่ใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับภาพให้มากที่สุด  นอกจากนี้การใส่ค าบรรยายภาพจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจและเสริม
ความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่อง  โดยค าบรรยายภาพจะเป็นตัวอักษรที่แตกต่างจากเนื้อเรื่อง ต าแหน่ง
ของค าบรรยายภาพควรอยู่ใต้หรืออยู่ใกล้ภาพที่จะบรรยายให้มากท่ีสุด การจัดวางองค์ประกอบในหน้า
เนื้อเรื่องประเภทนี้มักจะมีความหลากหลาย ในแต่ละหน้าต้องค านึงถึงจังหวะในการน าเสนอเนื้อหา 
เช่น อาจมีภาพใหญ่เต็มหน้าจากนั้นเป็นเนื้อเรื่องกับภาพเล็กๆอีกสิบหน้า แล้วค่อยเป็นหน้าที่มีภาพ
ใหญ่อีกครั้ง เป็นต้น การออกแบบหนังสือในลักษณะนี้ให้สวยงามควรให้โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะตัว  

การออกแบบหน้าเนื้อเรื่อง เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของหนังสือ เพราะเป็นส่วนที่ผู้อ่าน
สนใจติดตามและน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าส่วนอ่ืนๆของหนังสือ ผู้สร้างหนังสือจึงต้องค านึงถึง
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หลักการอ่านง่ายเป็นหลักเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในหนังสือนั้นได้ดีและรวดเร็วที่สุด เช่น การใช้
ขนาดตัวอักษรช่วยเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ท าให้ผู้อ่านทราบถึง
โครงสร้างของเนื้อหา และใช้การย่อหน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆเพ่ือให้ผู้อ่านได้พักสายตา ใช้ความ
หนาและความเข้ม หรือลักษณะที่แตกต่างกันของตัวออักษรเพ่ือเน้นข้อความ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ผู้สร้างหนังสือต้องค านึงถึงเอกภาพของการออกแบบให้เป็นแนวทางเดียวกันตลอดเล่ม 

10) หน้าภาคผนวก เป็นส่วนของหนังสือที่แยกไว้ท้ายเรื่องทั้งหมด ในภาคผนวกนี้หากมีเนื้อหา
จ านวนมากผู้สร้างอาจลดขนาดตัวอักษรให้เล็กลงกว่าที่ใช้ในหน้าเนื้อเรื่องได้  

11) หน้าบรรณานุกรม เป็นหน้าที่บอกแหล่งการอ้างอิงของหนังสือเล่มนั้น ควรศึกษาระเบียบ
วิธีการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 

12) ปกหลังเป็นหน้าที่อาจเว้นว่างไว้หรือใส่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนหนังสือ เช่น ประวัติหรือ
ผลงานในอดีตซึ่งอาจจะมีไว้ในปกหลังด้านในก็ได้  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและจัดท าหนังสือการสร้างสรรค์รูปแบบหนังสือเล่มนั้นต้อง
สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้งานการผลิตหนั งสือเล่มนั้นเป็นที่
ประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้อ่าน 

1.4  การประเมินหนังสือเรียน 
เมื่อสร้างหนังสือเสร็จแล้ว ก่อนจะน าไปใช้จริงผู้วิจัยควรประเมินหนังสือเรียนก่อนจะได้แก้ไข

ปรับปรุงให้ดีขึ้น การประเมินหนังสือเรียนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ อาจท าได้ 2 วิธี คือ(ประหยัด  สาย
วิเชียร,2527:176) 

วิธีการประเมินหนังสือเรียนโดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล (Rational  or  Logical  Approach) 
เป็นวิธีประเมินที่ต้องก าหนดเกณฑ์ในการประเมินก่อน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความเป็นปรนัย
กับทั้งจะต้องมีการให้นิยามเกณฑ์ส าหรับประเมินหนังสือเรียน ผู้ที่จะท าหน้าที่ประเมินได้จะต้องเป็น
คณะบุคคล เพราะจะช่วยให้โอกาสในการประเมินจากบุคคลเพียงคนเดียว 

วิธีการประเมินหนังสือเรียนโดยการทดลองใช้หนังสือเรียน (Empirical  Approach) เป็นการ
น าหนังสือเรียนไปทดลองใช้ก่อนที่จะน าไปใช้จริง เพ่ือดูว่าหนังสือเรียนนั้นมีจุดเด่น จุดด้อย อย่างไร
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

การประเมินหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นจากการทดลองใช้หนังสือเรียนเป็นการประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงหนังสือเรียนเป็นส าคัญ จึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะเป็นการน าหนังสือเรียน
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาต่างชาติจริง ดังนั้นผู้วิจัยต้องระวังในการใช้ภาษา การแปลความให้ถูกต้อง 
โดยค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   

ดังนั้นการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นจะต้องมีวิธีการสร้างและประเมินผลที่เป็นไปตาม
รูปแบบของวิธีวิจัย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและ
ความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษาชาวต่างชาติอีกด้วย 

1.5  หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าของหนังสือเรียน 
หนังสือเรียนเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาวิชาการ เขียนขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับ

ครูและนักเรียน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามรายละเอียดของหลักสูตร  ปัจจุบันมีการผลิตหนังสือเรียน
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โดยผู้เขียนที่มีความรู้ตามสาขาวิชาต่างๆมากมาย  กรมวิชาการได้เสนอหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่า
หนังสือเรียน ดังนี้ (ดวงจันทร์  รัตนากร  และสุภัทรา  ฉัตรเงิน, 2529:69) 

1) เนื้อหา  
- ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 
- ต้องมีความครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชา 
- มีความถูกต้องตามหลักวิชา 
- มีการเรียงล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ 
- ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคาบเวลาเรียน 
- มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น 

2) กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สอดคล้องกับเนื้อหา 
- เหมาะสมกับระดับชั้น 
- พอเหมาะกับคาบเวลาเรียน 
- ล าดับขั้นตอนของกิจกรรมที่เหมาะสม 
- เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า 
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมได้เหมาะสม 

3) การเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษา 
- ใช้ภาษาถูกต้องตามลักษณะของภาษา 
- สื่อความหมายได้ชัดเจนข้อความไม่สับสน 
- มีความเหมาะสมของภาษาเทียบกับระดับชั้นเรียน 
- ถ้าต้องใช้ศัพท์เฉพาะต้องใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4) ภาพ ตาราง และค าอธิบาย 
- มีการใช้ภาพที่สื่อความหมายและชัดเจน 
- ตารางเสนอให้เข้าใจง่ายและมีคุณค่า 
- มีค าอธิบายประกอบ 

5) ลักษณะของหนังสือโดยหนังสือส่วนรวม 
- มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว 
- ไม่มีลักษณะซ้ าซ้อนกับแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนแล้ว 

ในการประเมินคุณค่าของหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามการประเมินคุณค่า
ของหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นโดยใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ในงานวิจัยนี้ 

2. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพราะ

มนุษย์ทุกยุคสมัยย่อมถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนผ่านทางภาษา โดย
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ส่งผ่านสื่อไปยังผู้รับสาร ภาษาจึงเป็นตัวกลางท าหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ
สาร  นับได้ว่าภาษาเป็นสื่อของทุกสิ่งทุกอย่างในอารยธรรมของมนุษยชาติ ภาษาเป็นส่วนส าคัญในการ
สื่อสารเนื่องจากภาษาท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน และสามารถ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมในสังคมของตนให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไป  

ก าชัย  ทองหล่อ (2540: 1) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า “ภาษา เป็นค าสันสกฤต (บาลีเป็น
ภาสา) มาจากรากเดิมว่าภาษ แปลว่า กล่าว พูด หรือ บอก เมื่อน ามาใช้เป็นค านาม มีรูปเป็นภาษา 
แปลตามรูปศัพท์ว่าค าพูด หรือ ถ้อยค า แปลเอาความว่า เครื่องสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ ให้
สามารถก าหนดรู้ความประสงค์ของกันและกันได้ โดยมีระเบียบค าหรือจังหวะเสียงเป็นเครื่องก าหนด”  

นอกจากนี้ ก าชัย ทองหล่อ (2540 : 3) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาพอสรุปได้ว่า ภาษา
ที่ใช้ในเวลานี้มีมากมายหลายชนิด บางภาษาเป็นที่รู้และนิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก บางภาษานิยมใช้
กันแต่ในเชื้อชาติของตน บางภาษาสูญหายตายจากไปจากโลก เพราะชนในชาตินั้นสูญพันธุ์หรือถูก
กลืนชาติเปลี่ยนใจไปนิยมใช้ภาษาอ่ืน บางภาษาก็เป็นภาษาตายแต่ยังไม่สูญสลายไปจากโลก เพราะ
เป็นภาษาของชนชาติที่เคยเจริญรุ่งเรืองในทางศิลปะวิทยาการมาแล้วในสมัยอดีต และยังคงใช้เป็นมูล
รากส าคัญของภาษาในปัจจุบันหรือเป็นแม่ของภาษาปัจจุบัน จึงยังได้รับการประคับประคองให้คงเค้า
รูปภาษาอยู่ แต่ไม่มีทางจะคลี่คลายขยายตัวให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป มีแต่จะคงตัวอยู่หรือเสื่อมทรุด
สูญสลายไปเท่านั้น เพราะไม่มีผู้นิยมใช้ทั้งในการพูดและการเขียน ภาษาชนิดนี้ได้แก่ ภาษาบาลี
สันสกฤต และลาติน โดยทั่วไป ภาษา หมายถึง ระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร
ท าความเข้าใจระหว่างมนุษย์ ซึ่งท าได้หลายวิธีทั้งโดยใช้เสียง กิริยาท่าทาง ถ้อยค า ตัวอักษร ฯลฯ ที่
สามารถใช้สื่อสารได้ อย่างไรก็ดี วิธีการเหล่านี้ต้องมีระเบียบและการก าหนดรู้ความหมายเป็นข้อตกลง
ร่วมกันจึงจะนับว่าเป็นภาษา การศึกษาเรื่องธรรมชาติของภาษาจึงเป็นการศึกษาความเป็นไปของ
ภาษาว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือน าภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนท าให้ผู้ศึกษามีความระมัดระวัง
ในการใช้ภาษาอีกด้วย ธรรมชาติของภาษามีหลายประการ ดังนี้ 

1)  ภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคม ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ ถ่ายทอดจากบุคคลใน
สังคมเดียวกัน มิใช่เกิดจากสัญชาตญาณหรือพันธุกรรม เช่น เด็กไทยไปอยู่กับครอบครัว ชาวอังกฤษ
ตั้งแต่เป็นทารก ก็จะพูดภาษาอังกฤษเหมือนบุคคลในครอบครัวนั้น 

2) ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ มนุษย์ก าหนดภาษาขึ้นใช้เพ่ือความหมายระหว่าง
มนุษย์  ถ้ามนุษย์ไม่มีภาษาแล้วก็คงติดต่อกันล าบาก ดังที่ เจียรนัย  ศิริสวัสดิ์ ( 2534 : 26) ได้กล่าวไว้
ว่า "การที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ภาษาขึ้นใช้ท าให้มนุษย์สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนปัจจุบัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบความคิดให้มนุษย์คิดเป็นภาษา และใช้ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดให้เป็นระบบ
ระเบียบ"  มนุษย์ใช้ภาษาบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ให้คนรุ่นหลังเพ่ือใช้ความรู้ ความคิดในการพัฒนา
สังคมต่อไป  นอกจากนี้ภาษายังเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึก ความต้องการของ
บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งท าให้เกิดความเข้าใจกัน การสื่อสารของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การ
พูด การอ่าน หรือการเขียนต้องอาศัยภาษาทั้งสิ้น หากปราศจากภาษาแล้วมนุษย์คงจะไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได ้
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3) ภาษามีโครงสร้างที่เป็นระบบระเบียบ มีโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ มีระบบกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนซึ่งท าให้มนุษย์เข้าใจและเรียนรู้ภาษานั้นๆได้ และสามารถสื่อความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนได้โดยใช้
ระบบสื่อสารเดียวกัน การศึกษาโครงสร้างของภาษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น แอนดรู พิธีกรชาว
ออสเตรเลีย แม้ว่าเขาจะเติบโตที่ประเทศออสเตรเลีย แต่เมื่อเขาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง 
กฎเกณฑ์ หลักภาษาไทยเพียงพอแล้ว เขาย่อมฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ เป็นอย่างดีจนสามารถ
ท างานเป็นพิธีกรในประเทศไทยได้ 

4)  ภาษาประกอบไปด้วยเสียงและความหมาย เสียงที่มนุษย์ได้ยินมีทั้งที่มีความหมายและไม่
มีความหมาย เฉพาะเสียงที่มีความหมายจึงนับว่าเป็นภาษา เนื่องจากความหมายเป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดภาษา   เช่น  เสียงเดาะปากในภาษาไทยอาจไม่มีความหมาย   แต่ในภาษาของคนป่า   
บางเผ่าอาจมีความหมายสามารถสื่อสารกันได้ตามกฎเกณฑ์ของภาษานั้น จึงนับได้ว่าเสียงเดาะปาก
เป็นภาษาของชาวป่าเผ่านั้นได้ แต่ลักษณะในข้อนี้จะไม่รวมไปถึงภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ภาษามือ
ของคนหูหนวก หรืออักษรเบลล์ของคนตาบอด 

5)  ภาษาผูกพันกับวัฒนธรรมในสังคม เนื่องจากภาษาถูกก าหนดโดยคนในสังคม ดังนั้นภาษา
จึงมีลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมนั้น เช่น ในสังคมไทยมีระบบอาวุโส ภาษาไทยจึงมีเรื่อง
ระดับของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกได้ว่าภาษามีความผูกพันกับวัฒนธรรมอย่างแยกกันไม่ออกทีเดียว 

6) ภาษามีการเปลี่ยนแปลงได้ ภาษาอาจเกิดขึ้นใหม่ตามความนิยมตามวัฒนธรรมหรือ
วิทยาการใหม่ๆ อาจเกิดจากการสร้างค า การยืมค า ฯลฯ ท าให้มีค าใช้ในภาษามากขึ้น และหากภาษา
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีผู้ใช้สืบต่อกันมาก็จะตายไป เช่น ภาษากรีก ภาษาสันสกฤต เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายที่ใช้ในการสื่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ
ระหว่างกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนมากกว่าหนึ่งภาษา การเรียนอีกภาษาหนึ่งจึงเป็นภาษาที่สองของ
บุคคลนั้น ดังที่ อรุณี  วิริยะจิตรา (2532:4) ได้กล่าวถึงความหมายของ ภาษาที่สอง ไว้สรุปได้ว่า 
หมายถึงภาษาอ่ืนที่ใช้เรียนรองจากภาษาแรกของผู้เรียน ภาษาท่ีสองอาจเป็นภาษาราชการ หรือภาษา
ที่ใช้ในการสื่อสารในการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ เป็นอาณานิคม ส่วนความหมายของ
ภาษาต่างประเทศ อรุณี  วิริยะจิตรา (2532:5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นภาษาอ่ืนที่ผู้เรียนเรียนเพ่ือ
ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ภาษานั้น ทั้งนี้อาจเพื่อจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ เพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือ
เหตุผลทางการเมืองหรือการค้า ฯลฯ เช่น คนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือจีนเป็นภาษา 
ต่างประเทศ เป็นต้น การเรียนภาษาต่างประเทศอาจเริ่มเรียนในระดับประถม มัธยม และ
ระดับอุดมศึกษาหรือจะมาเริ่มเรียน เมื่อเป็นผู้ใหญ่เพราะต้องการเรียนรู้ภาษานั้นก็ได้ 

ในการสอนภาษาที่สอง ผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2538:62) ได้กล่าวพอสรุปได้ว่า การ
พัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ งโดยทั่วไปหมายถึง
ความสามารถในสามประการ คือ 1) ความสามารถทางไวยากรณ์ ซึ่งรวมถึงเสียง ค า โครงสร้าง 
ประโยค และความหมาย 2) ความสามารถทางการใช้และเข้าใจภาษาที่มีเนื้อความต่อเนื่อง มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้การสื่อสารบรรลุตามความมุ่งหมายของผู้ใช้ภาษา ทั้งนี้รวมถึงภาษาพูด
และภาษาเขียน 3) ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และบทบาทของสังคม 
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การเรียนภาษาต่างประเทศนั้น ผู้เรียนจะมีพ้ืนเพความรู้ภาษาแม่ของตนอยู่บ้างแล้ว ดังนั้น
หลักการถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer of  Learning) จึงเป็นประเด็นแรกที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

 การถ่ายทอดความรู้เก่าชนิดส่งเสริมความรู้ใหม่ (Positive Transfer) คือ ภาษาต่างประเทศ
มีหน่วยเสียง หน่วยค า และไวยากรณ์คล้ายคลึงกับภาษาพ้ืนเมืองของผู้ เรียน จึงช่วยให้เรียน
ภาษาต่างประเทศได้ดี  

 การถ่ายทอดความรู้เก่าชนิดไม่ส่งเสริมความรู้ใหม่ (Negative Transfer) คือ คนไทยชิน
ช านาญกับภาษาไทยซึ่งเป็นประเภทภาษาค าโดด เรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนที่เป็นประเภท
ภาษามีวิภัตติปัจจัย มีโครงสร้างต่างกันจะท าให้เรียนรู้ได้ยาก 

3.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรียา  หิรัญประดิษฐ์ (2545) ได้วิเคราะห์หนังสือที่ใช้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 32 

ชื่อ พบว่า ในหนังสือเรียนด้วยตนเอง 21 ชื่อ เรียนในชั้นเรียน 11 ชื่อ ทั้งนี้หนังสือเรียนที่ใช้เรียนในชั้น 
ผู้แต่งบางท่านต้องการให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนเนื้อหาในหนังสือแต่ละชื่ อมีความแตกต่างกันอยู่ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ ผู้แต่ง ผู้เรียน จ านวนเวลาที่ใช้สอนและสถานการณ์ต่างๆ ผู้วิจัยจะ
น าประเด็นเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดมาจ าแนกและเปรียบเทียบ เพ่ือก าหนดประเด็นที่ควรน ามาสอน
โดยแยกเป็น ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   

เพลินจิตร  ภูดี (2546) ศึกษาภาษาไทยตามแนวคิดทางภาษาศาสตร์สังคมเพ่ือการสอนภาษา
และวัฒนธรรมไทยส าหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้เพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมในสังคมภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมไทย การสอนควรเน้นกิจกรรมการสื่อสารโดย
เน้นการใช้ภาษาของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ในสังคม  
โดยอาศัยหลักการทางภาษาศาสตร์สังคม  หลักทฤษฎีและปรัชญาซึ่งประกอบด้วย จิตวิทยาการรู้คิด 
หลักการได้มาซึ่งภาษาท่ีสอง และหลักทางวัฒนธรรม 

ธิติญา  แสงมณี (2549) ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ชาวต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ว่า กลุ่มหัวข้อที่น่าสนใจและอยากเรียนมากที่สุด ใน
ระดับต้นเกี่ยวกับทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเน้นการพูดเกี่ยวกับกริยากับ
ประโยคมากที่สุด  ในระดับกลางต้องการเรียนเกี่ยวกับทัศนศึกษา กีฬา และงานอดิเรก สัตว์และการ
นับเลข ผลไม้อาหาร และการซื้อของ นอกจากนี้นักเรียนอยากให้มีเวลาในการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้นมี
กิจกรรมให้ท าหลากหลายเน้นการอ่านการเขียนมากกว่าการฟังครูอย่างเดียว และไม่อยากให้ครู
คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ในระดับเดียวกันหมด 

วิลักษณ์  ศรีป่าซาง (2549) ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนชาวต่างชาติ พบว่า บทเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 10 บท มีเนื้อหา ภาษา และรูปแบบการ
น าเสนออยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี นับเป็นการสร้างสื่อการ
สอนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่างชาติที่ต้องการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับคนไทยในชีวิตประจ าวัน 

 



 
 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนด้วยหนังสือเรียน
ภาษาไทยเบื้องต้น มีล าดับการด าเนินการดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชาวต่างชาติ ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2555 ที่เรียนสนทนาภาษาไทย จ านวน 10 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้มี 3 ชนิด และมีการด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
2.1 แบบสอบถามความต้องการที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษา

ชาวต่างชาติ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแบบสอบถาม 
2.1.2 จัดท าแบบสอบถามโดยให้นักศึกษาชาวต่างชาติจัดอันดับหัวข้อบทเรียนการสนทนา

ภาษาไทยในบทเรียนเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนระดับพ้ืนฐาน 12 บทเรียน ตั้งแต่อันดับที่ 1-12 ตามความ
ต้องการว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมในการน ามาสร้างเป็นบทเรียน 

2.2 แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินคุณค่าหนังสือเรียน 
2.2.2 จัดท าแบบประเมินคุณค่าหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดให้มีคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพครบถ้วนต่างองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ มี

ความถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพครบถ้วนต่างองค์ประกอบ มีความถูกต้อง 

เหมาะสม และชัดเจนดีมาก 
คะแนน 3 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพปานกลาง ไม่ครบตามองค์ประกอบมี

ความถูกต้องปานกลาง ยังไม่ชัดเจน 
คะแนน 2 หมายถึง รายการที่ประเมินมีคุณภาพเล็กน้อย ไม่ครบตามองค์ประกอบ ยังไม่

เหมาะสม และไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร ไม่มีความชัดเจน 
คะแนน 1 หมายถึง รายการที่ประเมินยังไมม่ีคุณภาพไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้อง 
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ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  รายการที่ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 4.49 หมายถึง  รายการที่ประเมินอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  รายการที่ประเมินอยู่ในระดับดีปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  รายการที่ประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง  รายการที่ประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

และให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของ
นักศึกษาชาวต่างชาติในตอนสุดท้ายของแบบประเมิน 

2.2.3 น าแบบประเมินคุณค่าหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติที่
สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสร้างหนังสือตรวจสอบความถูกต้อง 

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
2.3.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

ชาวต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
2.3.2 จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการอ่านหนังสือเรียนภาษาไทย

เบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยสอบถามตามสภาพการใช้จริงของนักศึกษา และมีเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

2.3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียน
ภาษาไทยเบื้องต้นที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยตรวจสอบความถูกต้อง 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย   
3.1 การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาทฤษฎีเรื่องการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ และข้อมูลการ
ใช้ภาษาไทยในการพูดของนักศึกษาชาวต่างชาติ 

3.1.2 ศึกษาเก่ียวกับการสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
3.1.3 ศึกษาวิธีการสร้างหนังสือจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนภูมิในการ

สร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  
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               ศึกษาองค์ประกอบของหนังสือเรียน 

 
 

             ก าหนดรูปแบบของหนังสือเรียน 
 
 
             ก าหนดรูปแบบของหนังสือเรียน 
 
 
 
            ก าหนดรูปแบบของหนังสือเรียน 
 
 
            ก าหนดรูปแบบของหนังสือเรียน 

 
 
 
            
           สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น  
 

 
 

       ประเมินคุณค่าของหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมิในการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
 

3.2 ศึกษาองค์ประกอบของหนังสือเรียน และก าหนดรูปแบบของหนังสือเรียน  
3.3 ก าหนดเนื้อหาในหนังสือเรียน โดยแบ่งเป็น 

3.3.1  ก าหนดบทสนทนาในแบบฝึกอ่าน   
3.3.2  ก าหนดจ านวนค าศัพท์และความหมาย 
3.3.3  ก าหนดไวยากรณ์เบื้องต้น 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษา 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การสร้างหนังสือ 

ปรับปรุงหนังสือให้สมบูรณ์ 



17 
 

3.4  สร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบในด้านการเนื้อหา 

และรูปภาพประกอบ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มเล็กต่อไป  
3.4.2 น าไปทดสอบกลุ่มเล็ก จ านวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบในด้านการเนื้อหา และรูปภาพ

ประกอบว่าเหมาะสมกับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือไม่ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข   
3.4.3 น าไปทดสอบสนามโดยก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน 10 คนแล้วน าหนังสือ

เรียนไปทดลองใช้เรียนเป็นเวลา 2 เดือน 
3.4.4 ประเมินผลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
3.4.5  สรุปผลการวิจัย  

 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
4.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

                                  x100
n

f
P   

 

เมื่อ P    แทน ค่าร้อยละ 
 f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
 n แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 
4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) (ประคอง, 2542 : 68)  

 

เมื่อ  =   ค่าคะแนนเฉลี่ย 

   X =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 n  =   จ านวนคน 
 
 
 
 
 
 

n

X
X




X
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ขอบเขตของค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ประคอง, 2542 : 73) 

ค่าน้ าหนัก   ความหมาย 

4.50 – 5.00      ดีมาก 
3.50 – 4.49     ดี 
2.50 – 3.49     ปานกลาง 
1.50 – 2.49     พอใช้ 
1.00 – 1.49   ควรปรับปรุง 
 

 4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน : S.D.  
 

   
  เมื่อ S.D. =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 X2  =  ผลบวกของก าลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
 X =  ผลบวกของคะแนนแต่ละตัว 
 n =  จ านวนคน 

 

)1(

)( 2







nn

XXn
S.D.

2



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ผู้วิจัยเสนอผล

การวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี้ 

1. ผลการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

ผู้วิจัยได้น าหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นมาให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบและร่วมกันประเมิน
คุณภาพของหนังสือเรียน ด้านเนื้อหา รูปภาพประกอบ พบว่า ด้านเนื้อหาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
มาก มีเพียงส่วนน้อยที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอยู่ในระดับดี คือ ในส่วนที่เกี่ยวกับปริมาณของเนื้อหา
และแบบฝึกมีเพียงพอต่อการฝึก ส่วนในด้านรูปภาพประกอบและการออกแบบ โดยส่วนใหญ่จะมี
คุณภาพดีมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีคุณภาพในระดับ ดี ซึ่งได้แก่ รูปภาพประกอบ
สวยงามและน่าสนใจมีความเหมาะสมชัดเจน  

หลังจากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือเรียนที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนั้นไป
ทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือเรียน 3 ขั้นตอน คือ ทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทดสอบกลุ่ม
เล็ก และทดสอบกลุ่มทดลอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบในด้านการ
เนื้อหา และรูปภาพประกอบ และผู้ศึกษาได้สังเกตการใช้หนังสือเรียนของนักศึกษาทั้ง 3 คน พบว่า 
นักศึกษาทั้ง 3 คนรู้สึกตื่นเต้นและตั้งใจฝึกพูดภาษาไทยกับหนังสือเรียนมากในขณะที่ท าการทดลองกับ
นักศึกษานั้น ผู้วิจัยจะคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาแต่ละคนและซักถามปัญหาที่
เกิดข้ึนเมื่อท าการทดลองเสร็จ  จากนั้นก็น าปัญหาและข้อบกพร่องมาท าการปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไป
ทดลองกับกลุ่มเล็กต่อไป  

2. น าหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ปรับปรุงแล้วไปน าไปทดสอบ
กลุ่มเล็กกับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบในด้านการเนื้อหา และรูปภาพประกอบว่า
เหมาะสมกับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือไม่ ผลที่ได้ คือ บทเรียนภาษาไทยจ านวน 10 บทเรียน 
เป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ และความหมาย ไวยากรณ์ไทยที่
แทรกอยู่ในเนื้อหา รวมทั้งแบบฝึกท้ายบท 

3.  จากนั้นจึงน าหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ไปทดสอบสนามกับกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย จ านวน 10 คน โดยน าหนังสือเรียนไปทดลองใช้เรียนเป็นเวลา 2 เดือน  

ผลที่ได้ คือ หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 10 บทเรียน เป็น
บทเรียนที่ประกอบด้วยบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ และไวยากรณ์ไทย รวมทั้งแบบฝึกท้าย
บท รายละเอียดในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

1) สัญลักษณ์ของเสียง ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รวมทั้ง
จ านวนนับในภาษาไทย 
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2) การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน ประกอบด้วยวลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การกล่าวแนะน า
ตนเองและผู้อ่ืนเพื่อใช้ในการสมาคม 

3) ไวยากรณ์พ้ืนฐาน กล่าวถึงไวยากรณ์ไทยพ้ืนฐาน รวมทั้งค าแสดงค าถามและการตอบ
ค าถามในรูปแบบต่างๆ  

4) สี  ประกอบด้วยการเรียกสีแบบไทย และบทสนทนาเกีย่วกับการแต่งกาย 
5) ร่างกาย ประกอบด้วยการเรียกอวัยวะต่างๆในร่างกาย และบทสนทนาเก่ียวกับร่างกาย 
6) อาหารไทย ประกอบด้วยการเรียกอาหารไทย และบทสนทนาในร้านอาหาร 
7) วัน เดือน และเวลา ประกอบด้วยค าศัพท์เก่ียวกับ วัน เดือน และการบอกเวลาแบบไทย 
8) ครอบครัวไทย ประกอบด้วยการเรียกสมาชิกในครอบครัวไทย  
9) การเดินทาง ประกอบด้วยค าศัพท์ที่ใช้ในการเดินทาง และบทสนทนาเกี่ยวกับการ

เดินทางท่องเที่ยว 
10) พจนานุกรมฉบับกระเป๋า เป็นการรวบรวมค าศัพท์ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และตอนที่ 2 เป็นความ
คิดเห็นอื่นๆและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้ 

ตารางที่ 1   ผลการประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย 

ความคิดเห็นด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหาถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 
2. เนื้อหาเหมาะสม 4.50 0.71 ดีมาก 
3. เนื้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.50 0.71 ดีมาก 
ความคิดเห็นด้านรูปแบบการน าเสนอ 
1. บทสนทนาสอดคล้องกับบทเรียน 4.00 0.00 ดี 
2. มีการอธิบายไวยากรณ์ไทยท้ายบท 4.00 0.00 ดี 
3. น าเสนอแนวความคิดที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.00 0.00 ดี 

ความคิดเห็นด้านภาษา 
1. ใช้ภาษาถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ใช้ภาษาเหมาะสม 4.50 0.71 ดีมาก 
3. สามารถน าไปใช้การสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ได้จริง 

5.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย 

ความคิดเห็นด้านแบบฝึกท้ายบท 
1. แบบฝึกสอดคล้องกับบทเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
2. แบบฝึกมีความคิดสร้างสรรค์ 4.00 0.00 ดี 
3. แบบฝึกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

5.00 0.00 ดีมาก 

รวม    

จากตารางที่ 1  แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องส าหรับ
นักศึกษาต่างชาตินี้ มีเนื้อหา ภาษา และแบบฝึกท้ายบทอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านรูปแบบการ
น าเสนออยู่ในระดับดี 

ส าหรับตอนที่ 2   ผู้วิจัยได้น าความคิดเห็นอ่ืนและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาเรียบเรียงได้
ดังนี้ 

1.  เป็นหนังสือเรียนที่ทันสมัย น่าสนใจ ท าให้เข้าใจภาษาไทยที่ถูกต้อง  

2. ควรเพ่ิมแบบฝึกท้ายบทให้หลากหลายแนวทาง เพ่ือกระตุ้นให้สนใจฝึกการใช้ภาษาไทยมาก
ขึ้น   

3. ตัวอักษรบางส่วนไม่ชัดเจน ท าให้อ่านยาก   

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

ผู้วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และตอนที่ 2 เป็นความ
คิดเห็นอื่นๆและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย 
1. มีรูปแบบ(เนื้อหา บทสนทนา ค าศัพท์)ที่
น่าสนใจ 

2.48 0.63 ปานกลาง 

2. รูปภาพประกอบสวยงามและดึงดูดใจ 2.61 0.45 ดีมาก 
3. ภาษาท่ีใช้อ่านเข้าใจง่าย 2.75 0.44 ดีมาก 
4. ค าอธิบายความหมายของค าศัพท์เข้าใจง่าย 2.75 0.44 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย 
5. บทสนทนาเข้าใจง่าย 2.61 0.45 ดีมาก 
6. บทสนทนาท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้
ชัดเจน 

2.59 0.44 ดีมาก 

7. บทเรียนท าให้เข้าใจไวยากรณ์ไทยมากขึ้น 2.48 0.63 ปานกลาง 
8. แบบฝึกท าให้เพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ 2.70 0.46 ดีมาก 
9. สามารถน าบทสนทนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.59 0.44 ดีมาก 
10.หนังสือเล่มนี้เหมาะจะใช้สอนการสนทนา
ภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับชาวต่างชาติ 

2.75 0.44 ดีมาก 

รวม 2.63 0.45 ดีมาก 

จากตารางที่ 2  พบว่านักศึกษาต่างชาติมีความคิดเห็นกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมดีมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นดีมากในด้านภาษา ค าอธิบายความหมายของค าศัพท์ และบทสนทนา เข้าใจง่าย สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งแบบฝึกท้ายบท อยู่ในระดับดีมาก ส่วนความคิดเห็นปานกลาง คือ 
รูปแบบที่น่าสนใจและบทเรียนที่ท าให้เข้าใจไวยากรณ์ไทยมากข้ึน 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ หลังจากผู้วิจัย

ได้ศึกษาและด าเนินตามข้ันตอนต่างๆแล้ว สรุปและอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีดังนี้ 
1. เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
2. เพ่ือสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติต่อการเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชาวต่างชาติ ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในปีการศึกษา 2555 ที่เรียนสนทนาภาษาไทย จ านวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1. หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 10 บทเรียน   

2.  แบบสอบถามความต้องการที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติ   
3. แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 

ผลการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติ 

1. ได้หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีคุณค่าอยู่ในระดับดีมาก 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นดีมากในด้านภาษา ค าอธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ และบทสนทนาเข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งแบบฝึกท้ายบท อยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนความคิดเห็นปานกลาง คือ รูปแบบที่น่าสนใจและบทเรียนที่ท าให้เข้าใจไวยากรณ์
ไทยมากขึ้น 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติมีคุณภาพดี สามารถ
น าไปใช้สอนนักศึกษาชาวต่างชาติได้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างหนังสือตามหลักการสร้างหนังสือที่พัฒนา
มาจากวิธีระบบของ Seels and Glasgow Model (อ้างถึงในวิลักษณ์ ศรีป่าซาง, 2540) เริ่มจาก
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วิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา เพ่ือมาก าหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบและสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย
เบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ แล้วให้ผู้เชี่ยวตรวจสอบ ทดลองใช้ และประเมินหนังสือ 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าหนังสือเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ดี ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยสร้างหนังสือเรียนให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และต้องการ
ให้นักศึกษาได้ใช้หนังสือเรียนฝึกฟังและพูดภาษาไทยเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน  ดังที่สุจริต  เพียรชอบ, สายใจ  อินทรัมพรรย์ (2536) กล่าวไว้สรุปได้ว่าการที่นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมและท ากิจกรรมด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานเรียนรู้ได้มากขึ้น ซึ่งช่วยแก้ปัญหา
การออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้อง ชัดเจน ผู้วิจัยจึงน าคุณสมบัติของหนังสือเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
มาใช้ในการน าเสนอเนื้อหา ในส่วนข้อเสนอแนะน่าจะพัฒนาหนังสือเรียนให้มีภาพสวยงามมากขึ้น  
และปรับปรุงกิจกรรมให้หลากหลายกว่าเดิม  และควรเพ่ิมรายละเอียด เนื้ อหาวิชา ที่น่าสนใจและ
ทันสมัยด้วย  

3. ผู้วิจัยจัดท าหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาตินี้ให้สามารถฝึกใช้
ภาษาไทยซ้ าได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการฝึก ผู้วิจัยสร้างหนังสือเรียนขึ้นจากการศึกษา รวบรวม
เนื้อหาจากต ารา และเอกสารต่างๆเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาไทย เน้นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย
ที่เขียนไว้ออกมาให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งจ าเป็นต้องฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ จะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรงของ ธอร์นไดค์ (Edward Lee Thorndike) ได้กล่าวถึงกฎแห่งการ
ฝึกหัดไว้ว่า  เมื่อต้องการให้ผู้รับการฝึกเกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองต้องการฝึก จะต้องเริ่ม
จากการท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการฝึกเสียก่อน  และควรใช้ทักษะในการฝึกเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง   

จะเห็นได้ว่าการน าเอาหนังสือเรียนมาเป็นสื่อการเรียนการสอน  ผู้สอนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ 
หลักสูตร  การเรียนรู้ของผู้เรียน  การออกแบบสื่อ  เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 
นอกจากนี้ยังต้องท าให้นักศึกษาไม่เบื่อหน่าย  สนใจ กระตือรือร้นที่จะฝึกอย่างสม่ าเสมอ นับเป็น
แนวทางท่ีดีในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  

3. ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติในบางส่วน เพ่ือให้เหมาะสมกับนักศึกษา และสภาพแวดล้อมทั่วไป  ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติจ าเป็นต้องศึกษาหลักการ
สร้างหนังสือ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดย
มีกระบวนการสร้างที่ชัดเจน และด าเนินการสร้างตามข้ันตอนที่ได้วางไว้อย่างละเอียด 

2. หนังสือเรียนที่สร้างนั้น ควรค านึงถึงความเหมาะสมของวัยและระดับชั้นเรียนของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การก าหนดเนื้อหา แบบฝึก การอธิบายความหมายของค าต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียน จะช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

3. บทสนทนาที่ใช้ในบทเรียนควรเป็นประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
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4. ควรสร้างหนังสือเรียนโดยสร้างเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นแบบปลายเปิดเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

5. ควรสร้างซีดีบันทึกเสียงประกอบหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
6. ควรสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสร้างหนังสือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
นางสาวมัณฑนา  เทียมทัด
  

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทย
มากกว่า 10 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

 
 

2 Mrs. Christine  Richter 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาเยอรมัน และภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

 

   
  3 นางสาวกมลพรรณ  บินอิบรอฮีม 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างหนังสือ ประสบการณ์ด้านการสร้างหนังสือ
ในโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นกรรมการจัดท าหนังสือต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ปีการศึกษา 2555 
 

 
 

 

 

 

   ล าดับที่                  ชื่อ - นามสกุล คณะวิชาที่ศึกษาที่ประเทศจีน 
 
1 

 
Ms. ZHANG   WEIYING  

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
2 

 
Ms. CAI   WEIYU 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
3 

 
Ms. DENG   QIUMEI 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
4 

 
Ms. JI   YUEYANG 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
5 

 
Ms. LEI    QIAN 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
6 

 
Ms. YE   XINXIN 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
7 

 
Ms. CHEN   HUIFANG 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
8 

 
Ms. ZHOU   YIYI 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
9 

 
Ms. TAN   SHUFEN 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
10 

 
Ms. CUI   RUIYAO 

 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 

 
11 

 
Mr. PAN   LE 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบ 

 
12 

 
Mr. WU   ZAILEI 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 
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ภาคผนวก ข 

- หนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

- แบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาจากประเทศจีนที่มีต่อหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 
- แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  
- แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  
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แบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาจากประเทศจีนที่มีต่อหนังสือเรยีนภาษาไทยเบือ้งต้น 

ค าชี้แจง แบบสอบถามความต้องการนี้จัดท าข้ึนเพ่ือส ารวจข้อมูลประกอบการท าหนังสือเรียนภาษไทยเบื้องต้น
ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อน าไปเป็นแนวทางปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยกา
เครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

1. เพศ  � 1. ชาย   � 2. หญิง 

2. อายุ  � 1. อายุ 15-19 ปี   � 2. 20-24 ปี  � 3. 25-30 ปี  

3. สัญชาติ   ......................................... 

4. ระดับการศึกษา     � 1. มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า  � 2. อนุปริญญา     � 3. ปริญญาตรี   � 4. สูงกว่า
ปริญญาตรี  

5. เหตุผลที่เรียนภาษาไทย            .......................................... 

6. เป้าหมายในการเรียนภาษาไทย   1. เพ่ือท่องเที่ยว    � 2. เพ่ือศึกษาต่อ      

   � 3. เพ่ือเข้าใจวัฒนธรรมไทย  � 4. เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
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ตอนที่ 2 ความต้องการ 

ค าชี้แจง  ให้ท่านจัดอันดับหัวข้อบทเรียนการสนทนาภาษาไทยในบทเรียนเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนระดับพ้ืนฐาน 
12 บทเรียน ตั้งแต่อันดับที่ 1-12 ตามความต้องการของท่านว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมในการน ามาสร้างเป็น
บทเรียน 
 

เนื้อหา อันดับที ่ ข้อเสนอแนะ 

การแนะน าตนเองและผู้อื่น   
การจองท่ีพัก     
การเดินทาง   
การบอกเวลาและวัน เดือน ปี     
อาหารไทยท่ีควรรู้จัก   
ผลไม้และดอกไม ้   
อวัยวะในร่างกาย   
บทสนทนาในโรงพยาบาล   
การเรียกสมาชิกในครอบครัวไทย   
การเรียกสีในภาษาไทย     
 การสนทนาทางโทรศัพท์   
การตกลงซื้อขาย     
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ค าชี้แจง  : โปรดท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความและข้อเสนอแนะที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

ข้อค าถาม/ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

ความคิดเห็นด้านเนื้อหา      
1. เนื้อหาถูกต้อง      
2. เนื้อหาเหมาะสม      
3. เนื้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์      
ความคิดเห็นด้านรูปแบบการน าเสนอ      
1. บทสนทนาสอดคล้องกับบทเรียน      
2. มีการอธิบายไวยากรณ์ไทยท้ายบท      
3. น าเสนอแนวความคิดทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

ความคิดเห็นด้านภาษา      
1. ใช้ภาษาถูกต้อง      
2. ใช้ภาษาเหมาะสม      
3. สามารถน าไปใช้การสนทนาในชีวิตประจ าวันได้จริง      
ความคิดเห็นด้านแบบฝึกท้ายบท      
1. แบบฝึกสอดคล้องกับบทเรียน      
2. แบบฝึกมีความคดิสร้างสรรค ์      
3. แบบฝึกสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้      
2. ความคิดเห็นอื่นๆ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ค าชี้แจง  : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยเสรี 

ก.  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ............................ 
ข. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินคุณภาพหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นของนักศึกษาชาวต่างชาติส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ค าชี้แจง  : โปรดท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความและข้อเสนอแนะที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ข้อค าถาม/ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. มีรูปแบบ(เนื้อหา บทสนทนา ค าศัพท์)ท่ีน่าสนใจ      
2. รูปภาพประกอบสวยงามและดงึดูดใจ      
3. ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย      
4. ค าอธิบายความหมายของค าศัพท์เข้าใจง่าย      
5. บทสนทนาเข้าใจง่าย      
6. บทสนทนาท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจน      
7. บทเรียนท าให้เข้าใจไวยากรณ์ไทยมากขึ้น      
8. แบบฝึกท าให้เพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ      
9. สามารถน าบทสนทนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
10.หนังสือเล่มนี้เหมาะจะใช้สอนการสนทนาภาษาไทย
เบื้องต้นส าหรับชาวต่างชาต ิ

     

 
2. ความคิดเห็นอื่นๆ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ค าชี้แจง  : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยเสรี 

ก.  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
ข. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................
....................................................................... ...........................................................................................................  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรึงตา   แหลมสมุทร 

 (ภาษาอังกฤษ) Assistant  Professor   Trungta    Lamsamoot 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร และ  E-mail 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)  ถ. เพชรเกษม   
   ต.หนองแก  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110  
   โทรศัพท์ 0-3261-8500    โทรสาร 0-3253-6299    E-mail trungta@gmail.com 
 
4. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2525 จบการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย                   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  
 5. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  การจัดการเทคโนโลยี 
 
 6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

6.1   หัวหน้าโครงการวิจัย :  การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
6.2   งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว:  ศึกษาการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวส าเร็จรูปเชิงอนุรักษ์วรรณคดีไทยใน
จังหวัดสุพรรณบุรี พิมพ์ในปี 2553   ได้เผยแพร่รายงานวิจัยไปยังห้องสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจ าปี 2553 
6.3   งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  การใช้สื่อการสอนออนไลน์เป็นสื่อพัฒนาการอ่าน ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   พิมพ์ในปี  2550   ได้เผยแพร่รายงานวิจัยไปยัง
ห้องสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจ าปี    
2550 
6.4   งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  การใช้สื่อการสอนคาราโอเกะเป็นสื่อพัฒนาการอ่านท านองเสนาะ  
ส าหรับนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา   พิมพ์ในปี  2552   ได้เผยแพร่งานวิจัยในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 "Thailand Research Expo 2009"  ห้องสมุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี    2551   
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก ข
	ภาคผนวก ค
	ประวัติผู้วิจัย

