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เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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๑ 

 

ณัฐนรินทร์  เมธุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์.  (๒๕๕๔).  หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ.  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).  
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์: 
อาจารย์ภรพัสุ  สร้อยระย้า. 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัย ๒ ประการคือ ประการแรกเพื่อสร้างหนังสือเรียนหลักการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ และประการที่สองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นมุ่งเน้น
การให้ความรู้ในด้านหลักภาษาที่สัมพันธ์กับกระบวนการอ่านและการเขียน ประกอบด้วยบทเรียนจํานวน ๘ บท 
ได้แก่ บทนํา บทที่ ๑ วรรณยุกต์ บทที่ ๒ ตัวสะกดและมาตราตัวสะกด บทที่ ๓ สระลดรูปและสระเปลี่ยน
รูป บทที่ ๔ อักษรควบ บทที่ ๕ อักษรนํา บทที่ ๖ คําที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ และบทที่ ๗ 
คําที่ใช้สระ ไ_ และ ใ_  

 

ผู้วิจัยนําหนังสือเรียนที่สร้างขึ้น ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นนิสิต จํานวน ๑๕ คน  เพื่อ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหนังสือเรียนให้มีประสิทธิภาพ และนําหนังสือเรียนที่
ผ่านการปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน ๕ คน ประเมินประสิทธิภาพ ในด้านรูปเล่มและการพิมพ์  และ
ด้านเนื้อหา จากนั้นจึงประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงหนังสือเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ในด้านรูปเล่มและการพิมพ์ พิจารณาจาก ๒ ประเด็น คือ ลักษณะรูปเล่ม และภาพประกอบ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านลักษณะรูปเล่มอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ จาก
คะแนนรวม ๔  คะแนน และด้านภาพประกอบอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๙ จากคะแนนรวม ๔ 
คะแนน 

 

ในด้านเนื้อหา โดยภาพรวมของหนังสือเรียน พิจารณาจาก ๔ ประเด็น คือ คํานํา คําชี้แจง 
วัตถุประสงค์ และมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญพบว่า เนื้อหาโดยภาพรวมของหนังสือเรียน อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๕ 
จากคะแนนรวม ๔ คะแนน  

 

สรุปได้ว่า หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้ เรียนชาวต่างประเทศ           
ที่สร้างขึ้น  เป็นหนังสือเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างประเทศได้ 
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The purposes of this research are to develop the textbook for teaching Thai 

reading and writing to foreigners, and to analyze the effectiveness of the textbook. By 

analyzing related research studies, the textbook was developed on the basis of the 

grammatical knowledge associated with reading and writing processes.  The textbook 

consisted of 8 chapters: Introduction, Chapter One- Tones, Chapter Two- Final 
Consonants, Chapter Three- The Omission and Replacement of Vowels, Chapter Four- 
Initial Cluster, Chapter Five- Leading Consonants, Chapter Six- The Insertion of the /a/ 

Sound, and Chapter Seven- Words with ไ_ and ใ_. 
 

The researcher interviewed fifteen foreign learners to reflect their attitude 

towards the textbook and provide suggestions to improve the effectiveness of the 

textbook. The revised textbook was evaluated by five experts to find its effectiveness. 

Finally, the comments and suggestions from the experts were taken into consideration to 

improve the textbook. 
 

The research results were:  
 

 The textbook format and printing were classified into two aspects, the textbook 

format and its pictures. The textbook format and the pictures were rated as a very good 

and good one by the experts, obtaining the average score 3.69 and 3.29 out of 4 

consecutively. 
 

 Focusing on the contents, four aspects, namely introduction, directions, learning 

objectives and evaluation, and learners and their self-learning were taken into 

consideration by the experts. The average score was obtained 3.45 out of 4, reaching a 

good level. 
 

In summary, the textbook of basic Thai reading and writing for foreigners was 

effective to be used as a teaching material.  



        อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ  
ได้พิจารณาสารนิพนธ์เร่ือง หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
ของ ณัฐนรินทร์  เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ฉบับน้ีแล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา     
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ           
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได ้
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

  .................................................................................................. 
   (อาจารยภ์รพัสุ  สร้อยระย้า) 
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   (อาจารย์พัธน ี โชติกเสถียร) 

 

..................................................................................................      กรรมการสอบสารนิพนธ ์
   (อาจารย์พัทธยา  จิตต์เมตตา) 
 

อนุมัติให้รับสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ 

 

..................................................................................................      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
   (อาจารย์ ดร.วาณี  อรรจนส์าธติ) 

                วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและความเมตตาของคณาจารย์ บุคลากร 
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และรองศาสตราจารย์อัครา บุญทิพย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
ครูผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้จุดประกายแนวคิดในการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ต้น ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ภรพัสุ 
สร้อยระย้า อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์พัธนี โชติกเสถียร และอาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา 
กรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้คําแนะนําอันมีค่ายิ่ง และตรวจแก้ไขเนื้อหาสาระกับทั้งความ
ถูกต้องของสารนิพนธ์ฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่ และคอยกระตุ้นเตือนให้กําลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยความเมตตา 
ผู้วิจัยจักรําลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ 

 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของผู้เชี่ยวชาญ คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  
เฉลิมกิจ อาจารย์นิจสุดา อภินันทาภรณ์ อาจารย์พัธนี โชติกเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  
รักษ์มณี และรองศาสตราจารย์สุชาวดี เกษมณี ที่กรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของ
หนังสือเรียน ตรวจแก้ไขเนื้อหาสาระ กับทั้งความถูกต้องในด้านต่างๆ  และให้คําแนะนําอันมีค่ายิ่งในการ
ปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน 

  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ    
โสภวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา กาญจนทัต รองศาสตราจารย์
สุภา ปานเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พุทธเมตะ ผู้เป็น  
ปิยาจารย์ประสาทประสิทธิ์วิชาความรู้ และยังห่วงใยไต่ถามถึงความก้าวหน้าของสารนิพนธ์เสมอ 
ขอขอบคุณมวลมิตร พี่ๆ น้องๆ ในหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งลูกศิษย์
ชาวต่างประเทศทุกคน ที่ได้ให้กําลังใจและร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะตราบจนกระทั่งงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ และเจ้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกคน ที่
กรุณาอํานวยความสะดวก และรับติดต่อประสานงานให้ด้วยความยินด ี

 

คุณความดีและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศตา่งดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระคุณของ
อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร ที่กรุณามอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ขอบคุณคุณชิเกยะ    
ฮาทาเคะยามะ คุณฟูมิฮีโร ฟูคากาวา ซึ่งได้มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายบางส่วน และในท้ายที่สุดขอกราบ
รําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ผู้ เฝ้ารอความสําเร็จของลูกมาเนิ่นนาน และขอขอบคุณบุคคลใน
ครอบครัวทุกคน ที่สนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทุกวิถีทาง 

 

ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.  ภูมิหลัง 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทและความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

และต่างภูมิภาค อันเป็นความร่วมมือกันทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี
และสารสนเทศ ฯลฯ ขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลก ก็มีผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างเด่นชัด ทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งผลต่อสถานะและบทบาทของภาษาไทยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด ดังที่ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ ได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า 
 

. . .อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากคือ ฐานะและบทบาทของภาษาไทย แต่เดิมภาษาไทยมีฐานะเป็นภาษาประจําชาติ เป็นภาษา
ราชการ มีหน้าที่และบทบาทในการใช้สื่อสารกันระหว่างชนในชาติ มาวันนี้บทบาทของภาษาไทยเปลี่ยนไป มีชาวต่างประเทศ
สนใจเรียนภาษาไทยกันอย่างจริงจัง และเป็นทางการมากขึ้น ผู้สนใจเรียนภาษาไทยไม่ได้จํากัดอยู่แต่ชาวตะวันตก มีชาว

ตะวันออก และประเทศเพื่อนบ้านของไทยจํานวนไม่น้อย ต่างสนใจเรียนภาษาไทยกันมากขึ้นเรื่อยๆ. . . 
๑

 

 

ฐานะและบทบาทของภาษาไทยทวีความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับ ขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลให้ชาว
ต่างประเทศสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์๒ ได้วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลง    
เกี่ยวแก่ฐานะและบทบาทของภาษาไทย ที่ได้รับการส่งเสริมและมีความสําคัญในภูมิภาคและต่างภูมิภาค 
สามารถสรุปความเห็นได้ว่า น่าจะมาจากปัจจัยสําคัญภายนอกที่สําคัญอยู่ ๒ ประการ คือ 

๑.  ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นจุดเร่ิมต้นในการผลักดันให้มีการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยในต่างประเทศ มีผู้สอนที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

๒.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ เป็นปัจจัยสืบเนื่องมาจากปัจจัย
แรก เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศลดลง ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีกําลังขับเคลื่อนไปทั่ว
โลก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีการลงทุน และเป็นแหล่งการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
ยังผลให้ฐานะและบทบาทของภาษาไทยทวีความสําคัญมากขึ้น 

 

ขณะที่ ศรีวิไล พลมณี มีความเห็นเร่ืองความนิยมเรียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเจริญแล้ว และประเทศกําลังพัฒนาสรุปได้ว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาอื่น

                                                        
๑สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธ์.  (๒๕๔๙).  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงฐานะ

และบทบาทของภาษาไทยในกระแสโลก.  ใน  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, หน้า ๑. 
๒แหล่งเดิม, หน้า ๓ – ๔. 



๒ 

 

เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากภาษาแม่ของตนเอง ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้ภาษาและพูดได้หลายภาษา เป็น
ความฉลาดรอบรู้ที่น่ายกย่องอย่างหนึ่ง ผู้ที่พูดได้หลายภาษา จึงมีความมหัศจรรย์ในตน แต่คุณค่าที่แท้จริง
ก็คือ ภูมิปัญญาของเจ้าของภาษาที่ผู้เรียนภาษานั้นๆ ได้รับ ทําให้เป็นคนฉลาดรอบรู้กว้างขึ้นกว่าเดิม ไม่
จํากัดตนอยู่แต่เพียงค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศตนเท่านั้น๓ 

 

นอกจากนี้ ศรีวิไล  พลมณี ยังมีความเห็นสอดคล้องกับ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ที่กล่าวมาข้างต้น
สรุปได้ว่า ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ปัญหาด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจระดับโลก และการข้ามพรมแดน
ทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาชญากรรม ก็มิอาจทํา
ให้จํากัดขอบเขตอยู่แต่เฉพาะในพื้นที่หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ขณะที่ยังมีนักศึกษา นักวิชาการ และ
นักวิจัยบางคน สนใจเรียนรู้และอ่านมาก คนกลุ่มนี้ก็มักจะเรียนภาษาไทย เพราะเพ่งเล็งเห็นประโยชน์ว่า
การเรียนภาษาไทย จะเป็นประดุจดังหน้าต่างและประตู เผยให้เห็นโฉมของประเทศไทยได้หลายแง่มุมมาก
ขึ้น๔ 

 

การสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ แม้ว่าจะได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศ 
และเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนสอนภาษา และสถาบันค้นคว้าวิจัยอยู่มากหลายแห่ง ทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยมากมักจะมีสภาพการขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน         
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาหลายด้าน สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ได้สรุปสภาพของปัญหาไว้    
๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านแนวคิด ทฤษฎีและวิธีสอน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การวัดและการประเมินผล และด้านตําราเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านตําราเรียนนั้น พบว่าตํารา
เรียนที่จัดสร้างขึ้นโดยสถาบันที่เปิดสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ทั้งในระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง  โดยมากมักจะเผยแพร่อย่างจํากัดภายในสถาบัน มีเพียงบางเล่มเท่านั้น ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
สถาบันสอนภาษาไทยแห่งอื่นๆ ด้วย แต่ละสถาบันมักจะกําหนดเร่ืองที่ให้เรียนแตกต่างกันไป ตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของผู้เรียน ตําราดังกล่าวจึงมีเนื้อหาสาระแตกต่างกันพอสมควร นอกจากนี้ยัง
มีตําราที่สร้างขึ้นสําหรับใช้ในสถาบันการศึกษาบางแห่งในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ มักจะเขียนด้วยภาษาแม่ของผู้เรียน จึงมีข้อจํากัดสําหรับผู้สอนที่เป็นคนไทยหรือ
ผู้เรียนจากประเทศอื่นๆ ไม่สามารถนําไปใช้ได้ ทั้งนี้หากจะมองในภาพรวมแล้ว จํานวนของตําราและ
หนังสือเรียนก็ยังถือได้ว่ามีอยู่ค่อนข้างจํากัด๕ 

  

                                                        
๓ ศรีวิไล  พลมณี. (๒๕๔๕). พื้นฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, หน้า ๓๘. 
๔ แหล่งเดิม, หน้า ๓๘. 
�

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธ์.  (๒๕๔๙).  เล่มเดิม, หน้า ๑๐ – ๑๕. 



๓ 

 

ปัญหาการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ เท่าที่ประมวลมาตามข้อสังเกตของ
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ที่ได้สรุปไว้ข้างต้นนี้  หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดย
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การเปิด
สอนเป็นหลักสูตรเฉพาะในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ มีความมุ่งหมายที่สําคัญก็คือ
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านบุคลากรหรือครูผู้สอน ปัญหาด้านตําราเรียนหรือสื่อการ
สอน ปัญหาด้านแนวคิด ทฤษฎีและวิธีสอน ปัญหาด้านการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ
ปัญหาด้านการวัดผลประเมินผล๖  

 

ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าหนังสือเรียนหรือตําราเรียน ที่ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอนเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง การสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียนในระดับ
ใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องใช้หนังสือเรียนประกอบการเรียน ใช้ในการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และใช้ใน
การวัดผลประเมินผลความรู้ความเข้าใจของตนเอง หนังสือเรียนยังอาจจะใช้เป็นตัวชี้วัดว่า ผู้เรียนมีความรู้
ตามกรอบที่หลักสูตรแต่ละระดับกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แล้วครูผู้สอนจะใช้หนังสือเรียน   
ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ในการเรียนการสอน ระยะเวลาในการเรียนการสอน 
พื้นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน เนื้อหาของบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ทฤษฎีและวิธี
วิทยาที่ใช้ในการเรียนการสอน  สื่อประกอบการเรียนการสอน และกระบวนการวัดผลประเมินผล จากที่
กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 

ในงานวิจัยของ วันเพ็ญ  สกุลทอง ผู้วิจัยได้สํารวจและรวบรวมรายชื่อหนังสือเรียนที่ใช้สอน
ภาษาไทย หรือให้ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ ที่ใช้ในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งที่จัดพิมพ์เผยแพร่หรือจําหน่ายในตลาด สามารถจัดกลุ่มหนังสือเรียนที่สํารวจพบ
เป็น ๓ กลุ่ม คือ 

                                                        
๖แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปิดสอนสาขาวิชาการ

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาโท เพื่อสร้างบุคลากรด้านการสอน และเป็น
ศูนย์กลางการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการสอบวัดระดับความรู้การใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุดมศึกษา
อีกหลายแห่ง บรรจุรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศไว้ในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา เป็นต้นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ  



๔ 

 

๑.  หนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศที่ผลิตในยุโรปและอเมริกา พบว่ามีจํานวน
มากกว่า ๑๘ รายการ 
 ๒.  หนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศที่ผลิตในเอเชีย พบว่ามีจํานวนมากกว่า ๕ 
รายการ 
 ๓.  หนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทย พบว่ามีจํานวนมากกว่า 
๑๕ รายการ๗ 
 

แม้ว่าสถาบันสอนภาษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศจะสร้าง
หนังสือเรียนหรือตําราขึ้นใช้สําหรับการสอนเป็นจํานวนมาก จากการสัมภาษณ์ อัครา บุญทิพย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แสดงทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า        
ในปัจจุบันแม้สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษา หรือโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ จะสร้างหนังสือเรียนขึ้น
เป็นจํานวนมาก แต่หนังสือเรียนเหล่านั้น บางเล่มยังมิได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพของหนังสือ
เรียน ยังมิได้มีการทดลองใช้ หรือมิได้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เหล่านี้ล้วนทําให้
คุณภาพและมาตรฐานของการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศมีความแตกต่างกัน๘  

 

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งเป็น
ชาวต่างประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับ
เบื้องต้น ที่มุ่งเน้นทักษะด้านการอ่านและการเขียนยังมีจํานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเรียนที่มุ่ง
สอนทักษะด้านการฟังและการพูด ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญที่ว่าการวิจัยกับการสร้างหนังสือเรียนหรือ
ตําราเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน ผลการวิจัยจะเป็นรากฐานในการสร้างหนังสือเรียนที่มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูง จึงสนใจสร้างหนังสือเรียนที่ให้ความรู้ด้ายการอ่านและการเขียนภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพ
และผ่านกระบวนการวิจัย นอกจากจะได้หนังสือเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว งานวิจัยนี้
น่าจะเป็นแนวทางในการสร้างหนังสือเรียน ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เป็นการเฉพาะ หรือเป็น
แนวทางในการสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนสําหรับใช้สอนภาษาไทยในระดับสูงต่อไป 

 

 

                                                        
๗ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันเพ็ญ  สกุลทอง.  (๒๕๕๒).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองพยัญชนะ

สําหรับชาวต่างชาต,ิ หน้า ๒ – ๖. ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการสํารวจของวันเพ็ญ สกุลทอง ยังมิได้
รวบรวมข้อมูลและรายชื่อของหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ ที่จัดทําขึ้นในรูปเอกสาร
ประกอบการสอน ของสถาบันสอนภาษาเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย 

๘อัครา  บุญทิพย์ .  (๒๕๕๓, ๑๔ ตุลาคม).  สัมภาษณ์โดย ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์         
ภาณุภัทรธนวัฒน์ ที่ห้องพักคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



๕ 

 

๒.  ความมุ่งหมายในการวิจัย 
๒.๑ เพื่อสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

๒.๒ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับ
ผู้เรียนชาวต่างประเทศ   

 

๓.  ความสําคัญของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้จะได้หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว

ต่างประเทศ ซึ่งมีประสิทธิภาพตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ กับทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน
ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ในการสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศต่อไป 

 

๔.  ขอบเขตของการวิจัย 
๔.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียดดังนี ้
๔.๑.๑  นิสิตชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนเรียนภาษาไทย ระดับต้น ภาคปรกติและภาค

พิเศษ ในโครงการสอนภาษาไทยพื้นฐานแบบเข้มให้แก่ชาวต่างชาติของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน ๔ คน 

๔.๑.๒  นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ในโครงการเตรียมความพร้อมการใช้
ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยพูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน ๖ คน  

๔.๑.๓  ผู้จัดการบริษัทซัมซุง สาธารณรัฐเกาหลี ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตร “ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม” จํานวน ๕ คน 

๔.๒  เนื้อหาของหนังสือเรียนที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ เนื้อหาของหนังสือเรียนได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการสอนและหนังสือเรียน
ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ นํามาออกแบบเนื้อหาของหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ และขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยบทเรียน
จํานวน ๘ บท ได้แก่ บทนํา บทที่ ๑ วรรณยุกต์ บทที่ ๒ ตัวสะกดและมาตราตัวสะกด บทที่ ๓ สระลดรูป
และสระเปลี่ยนรูป บทที่ ๔ อักษรควบ บทที่ ๕ อักษรนํา บทที่ ๖ คําที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
และบทที่ ๗ คําที่ใช้สระ ไ_ และ ใ_  



๖ 

 

๕.  วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยเลือกนําเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตารางและสถิติ มี

วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
๕.๑  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๕.๒  กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 

๕.๓  สร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ เพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดลอง 

๕.๔  สร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน  
๕.๕  นําเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน และหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

๕.๖  นําหนังสือเรียนและแบบสัมภาษณ์ ไปสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนําความ
คิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงหนังสือเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕.๗  นําหนังสือเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพหนังสือ
เรียน และขอคําเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพหนังสือเรียน 

๕.๘  นําข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ และผลการประเมินประสิทธิภาพมาวิเคราะห์ตามกระบวนการ
ทางสถิติ 

๕.๙  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะการวิจัย 

๕.๑๐  จัดพิมพ์รายงานการวิจัย นําเสนอเป็นรูปเล่ม โดยนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ประกอบตารางและสถิต ิ

 

๖.  สมมุติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ คือ หนังสือเรียนหลักการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศได้ 
 

 



บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเร่ือง หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ผู้วิจัย
ได้ศึกษา กับทั้งสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 

 

๑.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๑  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรียน 

 ๑.๑.๑  ความหมายของคํา “หนังสือเรียน” 
 ๑.๑.๒  ประโยชน์และความสําคัญของหนังสือเรียน 
 ๑.๑.๓  ลักษณะของหนังสือเรียนที่ด ี
 ๑.๑.๔  รูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียน 
 ๑.๒  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านและเขียน 
  ๑.๒.๑ หลักการสอนอ่านและวิธีการสอนอ่าน 
  ๑.๒.๒ หลักการสอนอ่านและวิธีการสอนอ่านให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
  ๑.๒.๓ หลักการสอนเขียนและวิธีการสอนเขียน 
  ๑.๒.๔ หลักการสอนเขียนและวิธีการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
 ๒.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๑  งานวิจัยเกี่ยวแก่การวิเคราะห์หนังสือเรียน 
 ๒.๒  งานวิจัยเกี่ยวแก่การสร้างสื่อการเรียนรู้การสอนอ่านและการสอนเขียนภาษาไทย

สําหรับชาวต่างประเทศ 
 

 รายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยได้นํามาเรียบเรียงดังจะได้
กล่าวถึงต่อไปนี ้
 

๑.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและตําราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนภาษาไทย มาเรียบเรียง

นําเสนอ ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่ หัวข้อแรกคือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรียน และหัวข้อที่สองคือ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านและการเขียน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

 

 

 



๘ 

 

๑.๑  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรียน 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวแก่การวิเคราะห์หนังสือเรียน และแนวทางในการวิเคราะห์หนังสือเรียนนั้น 
ผู้ที่จะศึกษาวิเคราะห์ควรมีความรู้เบื้องต้นในด้านต่างๆ ได้แก่ ความหมายของหนังสือเรียน ประโยชน์และ
ความสําคัญของหนังสือเรียน  เกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียน องค์ประกอบของหนังสือเรียน และ
คุณลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี ซึ่งผู้วิจัยจะได้นําเสนอดังต่อไปนี ้

 

     ๑.๑.๑  ความหมายของคํา “หนังสือเรียน” 

  การเรียนการสอนวิชาใดๆ ก็ตาม สิ่งที่ครูและผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นสื่อการเรียน    
การสอนเป็นลําดับแรกคือ “หนังสือเรียน” คํานี้นักวิชาการส่วนใหญ่ใช้คําเรียกแตกต่างกัน เช่น แบบเรียน 
หนังสือเรียน ตํารา และหนังสือแบบเรียน ฯลฯ ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้คําเรียกว่า “หนังสือเรียน” 
เพียงคําเดียว เพราะเป็นคําที่กระทรวงศึกษาธิการ๑ ได้ใช้เรียกหนังสือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทุกรายวิชา ในท่ีนี้
ผู้วิจัยจะได้นําเสนอนิยามความหมายของคําว่า “หนังสือเรียน” ที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้นําเสนอไว้ 
โดยคัดเลือกเฉพาะที่นิยามที่น่าสนใจมานําเสนอ ดังนี ้

 

 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความหมายของ “หนังสือเรียน” สรุปได้ว่า คือ หนังสือที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ใช้สําหรับการเรียน มีสาระตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง  
อาจจะมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่น หรือเป็นชุดก็ได้ หนังสือเรียนอาจมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ดังนี้ หนังสือ
เรียน แบบเรียน แบบสอนอ่าน หนังสืออ่าน หนังสือประกอบการเรียน เป็นต้น๒ 

 

                                                        
๑ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (๒๕๕๓, ๕ พฤศจิกายน).  

การอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย. สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความและการลงนามในประกาศอนุญาตให้ใช้

หนังสือหรือคู่มือในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในประกาศฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้ใช้คําเรียก 
“สื่อการเรียนรู้” ประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือ

ส่งเสริมการอ่าน 
๒กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๓๘).  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๒๒๙/๒๕๓๘ เร่ืองการ

กําหนดหนังสือสําหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓), หน้า ๕๐.   



๙ 

 

 โกชัย  สาริกบุตร และสมพร  สาริกบุตร ให้ความหมายของหนังสือเรียน โดยใช้คําเรียก 
“แบบเรียน” ว่า  หมายถึง “หนังสือที่บรรจุเนื้อหาตามหลักวิชา และกําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสําหรับ
การเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน” ๑ 

  

 จินตนา  ใบกาซูยี กล่าวถึงความหมายของหนังสือเรียนไว้สรุปได้ว่า หนังสือเรียนคือหนังสือ
ประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมวิชาความรู้เป็นหมวดหนึ่ง มีเนื้อเร่ืองตรงตามที่หลักสูตรกําหนดไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน  หนังสือเรียนมีจุดมุ่งหมายในการใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ จึงมีกฎเกณฑ์การเขียนเป็น
พิเศษ เช่น เขียนเป็นรายวิชาสําหรับเรียนตามระดับชั้นต่างๆ มีความยากง่ายตามวัยของผู้เรียน  มีลักษณะ
การเรียบเรียงเป็นพิธีการเชิงวิทยาการ  ให้แต่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเที่ยงธรรม เมื่อจบบทเรียนแต่ละบท 
ท้ายเล่มมักมีกิจกรรมเสนอแนะการเรียนการสอน๒ 

 

 ธวัช  ปุณโณธก  ให้นิยามความหมายของหนังสือเรียน โดยใช้คําเรียกว่า “แบบเรียน” ว่า 
หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ หลักการ และวิธีการเรียนการสอน ที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้สําหรับการเรียน
ในระดับชั้นใดระดับชั้นหนึ่ง ฉะนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า หนังสือเรียนคือหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนใน
ทุกสาขาวิชาการ ถ้าเป็นวิทยาการที่มีระดับสูงมักจะใช้คําว่า “ตํารา”๓ 

 

 บันลือ  พฤกษะวัน แสดงทรรศนะเกี่ยวแก่ความหมายของหนังสือเรียน โดยใช้คําเรียกว่า 
“แบบเรียน” ไว้ดังนี้  

 

. . .แบบเรียน หมายถึง หนังสือที่กระทรวงกําหนดประกาศบังคับใช้  โดยกําหนดว่าผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆ จะต้องมีเพื่อจะได้ฝึก
อ่านเป็นพื้นฐานของชั้นนั้นๆ ตามที่เนื้อหาของหลักสูตรได้กําหนดไว้ให้  ทั้งนี้  ให้นับรวมทั้งหนังสือเรียน คือ แบบสอนอ่านประจํา
วิชาต่างๆ เช่น สังคม วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และอื่นๆ ด้วย ส่วนตํารานั้นมีความหมายในทํานองเดียวกับแบบเรียนด้วยส่วนหนึ่ง 
และควรจะเป็นหนังสือนอกเหนือจากที่กระทรวงประกาศบังคับใช้ แต่มีลักษณะเนื้อเรื่องเนื้อหาที่ปรากฏในหลักสูตรเฉพาะเรื่องที่

เด็กสามารถใช้ค้นคว้า และครูอาจใช้เป็นแนวทางในการอ้างอิงในการสอนได้เช่นกัน. . .

๔ 
 

 เบ็ญจวรรณ  สุนทรากูล ได้ศึกษาเกี่ยวแก่นิยามความหมายและการใช้คําเรียก “หนังสือ
เรียน” แล้วได้สรุปลงความเห็นว่า  คําดังกล่าวนี้ในหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ 
บางแห่งจะใช้ว่าแบบเรียน บางแห่งใช้ว่าสมุดแบบเรียน สันนิษฐานได้ว่าในสมัยนั้นวิชาการต่างๆ คงจะ
เขียนในสมุด และคําว่าตําราเรียนคงจะเป็นคําที่ใช้สลับกับคําว่าแบบเรียน  และต่อมาในพ.ศ. ๒๔๙๔  

                                                        
๑โกชัย สาริกบุตร; และสมพร  สาริกบุตร.  (๒๕๒๐). แนวการวิเคราะห์และประเมินผล

แบบเรียน, หน้า ๖.    

๒จินตนา  ใบกาซูยี.  (๒๕๒๐).  การเขียนสื่อการเรียนการสอน, หน้า ๒๐.  
๓ธวัช  ปุณโณธก.  (๒๕๔๔).  ววิัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย, หน้า ๓. 
๔บันลือ  พฤกษะวัน.  (๒๕๒๔).  วรรณกรรมกับเด็ก, หน้า ๔๗.   



๑๐ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการศึกษาแบบใหม่ว่าด้วย “หลักสูตรแบบเรียน”  ซึ่งไม่มีคําว่าตํารา
ปรากฏอยู่  คําว่าตําราคงจะเป็นคําที่ใช้ในสมัยก่อนที่จะใช้แบบเรียน  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  คําว่าตําราเป็น
คําเก่ากว่าคําว่าแบบเรียน  ต่อมาคําทั้งสองนี้ได้ใช้ปะปนกัน และเวลาล่วงต่อมาจนถึงในปัจจุบัน คําว่า
ตําราและแบบเรียนมีความหมายต่างกัน  คือ ตําราหมายถึงหนังสือที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วนแบบเรียน
หมายถึงหนังสือที่ให้นักเรียนเรียนในชั้นต่างๆ๑

  

 

 ประภาศรี  สีหอําไพ ให้ความหมายของหนังสือเรียนไว้ว่า คือ หนังสือที่บรรจุเนื้อหาตาม
หลักสูตร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการออกใบอนุญาต กําหนดให้เป็นหนังสือที่ใช้เรียนในระดับชั้นต่างๆ หรือเป็น
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ใช้สอนได้  โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือเรียบเรียงเนื้อหาถูกหลักวิชา    
ตรงตามหลักสูตรประมวลการสอน  และมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น  นักเรียนได้ใช้หนังสือ
แบบเรียนทั้งในชั้นและด้วยตนเอง  มีความสะดวกที่จะค้นเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้อย่างมีระเบียบ  ให้
นักเรียนรู้ตามหน้าและสารบัญที่กําหนดไว้  วิธีอ่านก็แล้วแต่ความต้องการ  คือบางคนอาจย้ําเน้นเนื้อหา  
ตัวอักษร  และภาพประกอบ ตลอดจนตาราง ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับมโนทัศน์  และเนื้อหาอย่าง
แจ่มแจ้งรวดเร็ว มีกิจกรรมเสนอแนะและแบบฝึกหัดประเมินตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน๒

 

 

 ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคํา “หนังสือเรียน” โดยใช้คํา “ตํารา” ไว้ใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าหมายถึง “แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ”๓

 

 

 จากนิยามความหมายของคํา “หนังสือเรียน” ของนักวิชาการต่างๆ ดังที่ได้ประมวลมานี้  
จึงอาจสรุปได้ว่า หนังสือเรียน คือหนังสือที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นหนังสือที่มี
การประเมินคุณภาพให้ใช้ในการเรียนการการสอนได้ รวมทั้งยังหมายถึงหนังสือที่ครูและผู้เรียนใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งร่วมกัน มีเนื้อหา การใช้ภาษา รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ เหมาะสมแก่ระดับ
และวัยของผู้เรียน  
 

 ๑.๑.๒  ประโยชน์และความสําคัญของหนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มีประโยชน์และความสําคัญ
หลายประการ ดังที่ กอง  เคลือบพณิชกุล กล่าวไว้สรุปได้ดังนี ้
 

 

                                                        
๑เบ็ญจวรรณ  สุนทรากูล.  (๒๕๒๕).  วิวัฒนาการของแบบเรียนไทย, หน้า ๑ – ๒.   
๒ประภาศรี  สีหะอําไพ.  (๒๕๒๔).  วิธสีอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา, หน้า ๔๔. 
๓ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๔๖).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๔๖๓.   



๑๑ 

 

 ๑.  หนังสือเรียนช่วยจัดลําดับและรวบรวมเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน 
 ๒.  หนังสือเรียนเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรกําหนดขึ้น เพื่อให้
นักเรียนศึกษาหาความรู้ได้เต็มตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  และตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา  ดังนั้นหนังสือเรียนจึงมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและปรับปรุงหลักสูตร 
 ๓. หนังสือเรียนจะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และฝึก
ทักษะในการอ่านเพิ่มเติม  เพื่อกระตุ้นและฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล  วิจารณ์  เปรียบเทียบ  สรุป
ความจริงที่ศึกษาค้นคว้า  ทําให้เข้าใจว่าส่วนใดของหนังสือเรียนเป็นความคิดส่วนตัวของผู้แต่ง  ส่วนใด
เป็นความจริง   
 ๔.  หนังสือเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เรียนร่วมใน
เร่ืองเดียวกัน 
 ๕. หนังสือเรียนเป็นคู่มือแนะนําการทํากิจกรรมเพิ่มเติม  และทําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน กับทั้งยังช่วยวางโครงการเกี่ยวแก่การทํางานของนักเรียนในห้องเรียน 
 ๖. หนังสือเรียนส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้  ช่วยสรุปเนื้อหาให้ง่ายเหมาะแก่วัยและความ
สนใจของผู้เรียน 
 ๗.  หนังสือเรียนช่วยสื่อความหมายให้ครูและนักเรียนเข้าใจเนื้อหาเร่ืองเดียวกันได้ตรงกัน 
เพื่อดําเนินการเรียนการสอนให้บรรลุผลสําเร็จ๑

 

 

 นอกจากนี้  ประภาศรี  สีหอําไพ ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวแก่ความสําคัญของหนังสือเรียนไว้
เช่นเดียวกัน สรุปได้ว่า 
 ๑.  หนังสือเรียนช่วยการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของ
ตนเองตามความสนใจ เพื่อจะได้เลือกอ่านตามที่ตนต้องการ 
 ๒. หนังสือเรียนช่วยในด้านเศรษฐกิจ  เนื่องจากหนังสือเรียนมีเนื้อหามาก มีภาพประกอบ 
แผนภูมิ แผนที่ ตาราง เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ แล้วจะเห็นว่าหนังสือเรียนจะมีราคาถูกกว่า
มาก 
 ๓.  หนังสือเรียนช่วยแนะนําวิธีสอนหลากหลายรูปแบบ  เพราะในหนังสือเรียนจะมีเนื้อหา
ประกอบเกี่ยวแก่กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งมีรายละเอียดของหนังสืออยู่ในบรรณานุกรมสําหรับให้
ผู้เรียนที่สนใจในการอ่านได้ค้นคว้าต่อไป 
 

                                                        
๑กอง  เคลือบพณิชกุล.  (๒๕๑๖).  การศึกษาเร่ืองความเหมาะสมของเนื้อหาในแบบเรียน

วรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หน้า ๓.   



๑๒ 

 

 ๔.  หนังสือเรียนช่วยปรับปรุงการสอน  ทําให้ครูมีทักษะในการสอน และแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยใช้การสื่อความหมายและทฤษฎีของเนื้อหาวิชานั้นได้มากขึ้น๑

  

 จากประโยชน์และความสําคัญของหนังสือเรียนดังกล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่าหนังสือเรียนมี
ความสําคัญ ในฐานะเป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ที่รวบรวมเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน  
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน  กับทั้งยังช่วยแนะกิจกรรม  การจัดทําโครงการสอนของครู  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ รู้จักใช้เหตุผล และสามารถเรียนรู้หรือสรุปความจริงด้วยตนเองได้  
นอกจากนี้ หนังสือเรียนยังมีส่วนสําคัญในการช่วยสื่อความหมาย ให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจเร่ืองเดียวกัน
ได้ตรงกัน  เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืนและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
 

 ๑.๑.๓  ลักษณะของหนังสือเรียนที่ด ี

 นักวิชาการและท่านผู้รู้ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวแก่ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีไว้ด้วยกัน
หลากหลายทรรศนะ ดังนั้นในหัวข้อต่อไปนี้ผู้วิจัยจะได้สรุปลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนว
ทางการจัดสร้างหนังสือเรียนที่ดีสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
  

 ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวแก่ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีว่า หนังสือ
เรียนที่ดีจะต้องมีภาพประกอบ มีแผนผัง หรือแผนภูมิตามความจําเป็น มีการจัดทําดรรชนีและ
บรรณานุกรม บางเล่มที่มีศัพท์มากควรมีอภิธานศัพท์ นอกจากนั้น เนื้อหายังต้องทันสมัย เมื่อจัดทําขึ้น
แล้ว ควรมีการทดลองใช้ก่อนพิมพ์เผยแพร่๒

 

 

 ประภาศรี  สีหอําไพ กล่าวถึงลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีสรุปได้ว่า ควรประกอบด้วย
ลักษณะที่สําคัญ คือ ต้องมีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้ มีคู่มือซึ่งมีรายละเอียดชัดเจน 
มีความยากง่ายเหมาะแก่ระดับชั้นของผู้เรียน มีภาพและกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เขียนต้องรู้หลัก
จิตวิทยาทั่วไป เป็นต้นว่า จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อให้ตรงกับความสนใจตามระดับชั้น
และวัยของผู้เรียน การจัดเล่มจะต้องคงทน มีตัวอักษรที่มีขนาดชัดเจน การสะกดการันต์และการเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องมีการวัดและการประเมินผลกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการจัดทํา
คู่มือประเมินผล และมีแบบฝึกหัดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น๓ 

 
 

                                                        
๑ประภาศรี  สีหอําไพ.  (๒๕๒๔).  เล่มเดิม, หน้า ๒๔.   
๒ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์.  (๒๕๒๗).  บทสคริปต์การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก, หน้า ๑๑๒ – 

๑๓๓. 
๓ประภาศรี  สีหอําไพ.  (๒๕๒๔).  เล่มเดิม, หน้า ๖๔.   



๑๓ 

 

 ๑.๑.๔  รูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียน 

 โกชัย  สาริกบุตร และสมพร  สาริกบุตร ได้สรุปวิธีวิเคราะห์หนังสือเรียนที่นักวิชาการและ
นักวิจัยต่างๆ ได้ทําไว้ว่า มีรูปแบบและแนวทางในการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี ้
 ๑. วิเคราะห์โดยนําหนังสือเรียนของวิชาเดียวกันมาเปรียบเทียบกันทุกเล่ม ตั้งแต่เร่ิมมี
หนังสือเรียนวิชานั้นจนถึงที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อดูพัฒนาการว่าแต่เดิมสอนอะไร  และสิ่งที่นํามา
สอนนั้นให้ประโยชน์ในด้านใด  มากน้อยเพียงใด 

 ๒.  วิเคราะห์โดยนําหนังสือเรียนของวิชาเดียวกัน  ระดับชั้นเดียวกัน  มาเปรียบเทียบกันทุกเล่ม 
(เพราะมีผู้แต่งหลายคน  และแนวแต่งก็แตกต่างกันออกไป)  แต่พิจารณาเฉพาะหนังสือเรียนที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อดูความแตกต่าง  ความคล้ายคลึง  ความเหมือน  หรือจุดเน้นของหนังสือเรียน
เหล่านั้น 

 ๓.  วิเคราะห์โดยสอบถามความเห็นจากผู้เรียนหนังสือเรียนนั้น  โดยเปิดโอกาสให้อภิปราย  
ตอบแบบสอบถาม  หรือสัมภาษณ์ความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งจะวัดความน่าอ่านของหนังสือเรียนได้ด้วย 

 ๔.  วิเคราะห์โดยสอบถามความเห็นจากครูผู้สอนหนังสือเรียนเล่มนั้น  ซึ่งจะวัดความนิยม  
หรือประเมินคุณค่าบางประการของหนังสือเรียนเล่มนั้นได้ 
 ๕. วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีเหตุผล เช่นตั้งเกณฑ์ไว้ว่าหนังสือเรียน
ที่ดี ควรเสนอเนื้อหาตอบสนองความมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาน้ันๆ เป็นต้น  วิธีนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องศึกษา
หลักสูตร  ความมุ่งหมายทั่วไป และความมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองของวิชานั้น เพื่อตั้งเกณฑ์ขึ้นมาอย่างรัดกุม
เพียงพอ๑ 
 

 ในด้านเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียน โกชัย สาริกบุตร และสมพร สาริกบุตร ได้กล่าวถึง
เกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือตลอดเล่มหรือวิเคราะห์ทั้งเล่มว่า ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบทุกส่วน เพื่อ
หาทางขัดเกลาให้ประสานกลมกลืนกัน ดังมีรายละเอียดของเกณฑ์การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านเนื้อเร่ือง ควรมีการจัดหมวดหมู่และเรียงลําดับเรียบร้อย เร่ืองใดควรอยู่หมวดหมู่
เดียวกัน  เร่ืองใดควรอ่านก่อน - หลัง แม้ว่าในการนําหนังสือเรียนไปใช้จริง ผู้สอนอาจจะลําดับเร่ืองใหม่
ตามที่เห็นสมควร แต่ผู้เขียนก็ควรจะมีการลําดับเร่ืองไว้ขั้นหนึ่งก่อน 
 ๒. ด้านสารัตถะของเนื้อหา ควรนําเสนออย่างตรงไปตรงมา ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไร
คือนิยาม (definition) อะไรคือกฎ (law) อะไรคือหลักการ (principle) อะไรคือตัวอย่าง (example) 
อะไรคือความจริง (fact) อะไรคือความคิดเห็น (idea) และอะไรคือการคาดคะเน (prediction) 

                                                        
๑โกชัย  สาริกบุตร; และสมพร  สาริกบุตร.  (๒๕๒๑).  แนวการวิเคราะห์และประเมินผล

แบบเรียน, หน้า ๒๔. 



๑๔ 

 

 ๓. ด้านการใช้ภาษา การใช้ภาษาควรนําไปสู่ความเข้าใจอันถูกต้อง เช่น การใช้ศัพท์ วลี 
ประโยคและส่วนขยายประโยค เป็นต้น๑

 

 

 นอกจากนี้แล้ว ชุติมา  สัจจานันท์ และคณะ ได้ทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินค่าวรรณกรรมไทย” คณะผู้วิจัยกําหนดให้หนังสือเรียนเป็นวรรณกรรมรูปแบบหน่ึง และได้สร้าง
เกณฑ์ในการประเมินค่าหนังสือเรียน มีผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณาเกณฑ์การประเมินค่าหนังสือเรียนจํานวน 
๑๐ คน ซึ่งได้สรุปเกณฑ์การวิเคราะห์หนังสือเรียนว่า ควรจะมีเกณฑ์การประเมิน ๔ ประเด็นใหญ่ ดังนี้ 
 ๑.  ด้านผู้เขียนและผู้จัดพิมพ ์มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  ๑.๑  ผู้เขียนมีวุฒิการศึกษาตรงหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เขียน 
  ๑.๒  ผู้เขียนมีตําแหน่งหน้าที่การงานหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่เขียน 
  ๑.๓  ผู้จัดพิมพ์มีประสบการณ์และผลงานการจัดพิมพ์อย่างเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ 
 ๒.  ด้านเนื้อหาสาระ 
  ๒.๑  เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในรายวิชาของหลักสูตร 
  ๒.๒  เนื้อหาสาระครบถ้วนตามรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด 
  ๒.๓  เนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชา 
  ๒.๔  เนื้อหาสาระเหมาะกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 
  ๒.๕  เนื้อหาสาระพัฒนาความรู้และความคิด 
  ๒.๖  เนื้อหาสาระช่วยเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
  ๒.๗  ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กําหนด 
  ๒.๘  คู่มือครูมีส่วนช่วยให้สามารถใช้หนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

 ๓.  ด้านการนําเสนอ 
  ๓.๑  กิจกรรม 
   ๓.๑.๑  กิจกรรมเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
   ๓.๑.๒  กิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
   ๓.๑.๓  กิจกรรมส่งเสริมทักษะและเจตคติ 
   ๓.๑.๔  กิจกรรมส่งเสริมความช่างสังเกตและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  ๓.๒  แบบฝึกหัด 
   ๓.๒.๑  แบบฝึกหัดเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
   ๓.๒.๒  แบบฝึกหัดช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
   ๓.๒.๓  แบบฝึกหัดคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 

                                                        
๑โกชัย สาริกบุตร; และสมพร สาริกบุตร (๒๕๒๑).  เล่มเดิม, หน้า ๒๖. 



๑๕ 

 

  ๓.๓  ภาษา 
   ๓.๓.๑  ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย 
   ๓.๓.๒  ภาษาถูกต้องตามแบบแผนที่ดี 
   ๓.๓.๓  การใช้ศัพท์ สัญลักษณ์ และสูตรทางวิชาการถูกต้อง 
   ๓.๓.๔  ความยากง่ายของภาษาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   ๓.๓.๕  การอธิบายขยายความ และการยกตัวอย่างช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
   ๓.๓.๖  การลําดับเนื้อหาสอดคล้องและต่อเนื่องกัน 
   ๓.๓.๗  การนําเสนอเนื้อหาสมเหตุสมผล 
   ๓.๓.๘  ความสั้นยาวของสาระที่นําเสนอเหมาะสมกับผู้เรียน 
   ๓.๓.๙  การนําเสนอมีการตั้งคําถามที่ชวนให้คิดหรือนําไปสู่ข้อสรุป 
 ๔.  ด้านรูปเล่มและการพิมพ์ 
  ๔.๑  ชื่อเร่ืองน่าสนใจและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
  ๔.๒  ปกทนทานและเหมาะสมกับขนาดของหนังสือ 
  ๔.๓  การออกแบบปกเร้าความสนใจและเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา 
  ๔.๔  การเย็บเล่มเหมาะสมและทนทาน 
  ๔.๕  สว่นประกอบของหนังสือครบถ้วนและจัดหน้าได้เหมาะสม สะดวกในการอ่าน 
  ๔.๖  การพิมพ์ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และข้อความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  ๔.๗  กระดาษที่ใช้มีคุณภาพดี 
  ๔.๘  ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพสื่อความหมายได้ชัดเจน 
  ๔.๙  ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี

ยิ่งขึ้น 
  ๔.๑๐  ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพมีคําอธิบายที่เหมาะสมกับ

เนื้อหา 
  ๔.๑๑  ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพน่าเชื่อถือ 
  ๔.๑๒  ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพมีความทันสมัย 
  ๔.๑๓  ปริมาณภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ และแผนภาพสอดคล้องกับสาระ

และเหมาะสมกับวัย๑

 

 

                                                        
๑ชุติมา  สัจจานันท์ และคณะ.  (๒๕๔๓).  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย, หน้า 

๒๓๕ – ๒๔๐. 



๑๖ 

 

 นอกจากเกณฑ์ที่ได้เสนอมาข้างต้นแล้ว สมถวิล  วิเศษสมบัติ ยังได้เสนอเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยไว้อีกแนวทางหนึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ๑.  การวิเคราะห์ลักษณะทั่วๆ ไปของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ในด้านการจัดรูปเล่ม  
และการจัดเร่ืองในเล่ม จะมุ่งพิจารณาภาพรวมของหนังสือเรียน ได้แก ่

  ๑.๑  ด้านการจัดรูปเล่ม มีหัวข้อการวิเคราะห์คือ  
      ๑.๑.๑  ขนาดของรูปเล่มหนังสือแบบเรียน 
  ๑.๑.๒  ความสวยงามน่าสนใจ  
  ๑.๑.๓  คุณภาพของปก  
  ๑.๑.๔  การจัดย่อหน้า และการเว้นช่องไฟ  
  ๑.๑.๕  ความทนทานของหนังสือ  
  ๑.๑.๖  จํานวนภาพประกอบ  
  ๑.๑.๗  ขนาดและความชัดเจนของตัวอักษร  
  ๑.๑.๘  การพิมพ์  
  ๑.๑.๙  เชิงอรรถ 
  ๑.๒  ด้านเนื้อหาสาระโดยทั่วไปของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย มีหัวข้อการวิเคราะห์

ดังต่อไปนี้ คือ 
   ๑.๒.๑  จํานวนเร่ือง  
   ๑.๒.๒  สัดส่วนระหว่างร้อยแก้วและร้อยกรอง  
   ๑.๒.๓  ความเหมาะสมด้านเนื้อหากับระดับชั้นเรียน  
   ๑.๒.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวรรณคดีกับหลักภาษาและการใช้ภาษา  
   ๑.๒.๕  ความเหมาะสมด้านลักษณะการแต่งกับสภาพสังคมปัจจุบัน  
   ๑.๒.๖  การตัดตอนเนื้อเร่ืองจากวรรณคดีและวรรณกรรม  
   ๑.๒.๗  การเรียงลําดับเร่ือง 
   ๑.๒.๘  ความเหมาะสมกับเวลาเรียนที่กําหนดให้  
   ๑.๒.๙  คําแนะนําในการใช้หนังสือเรียน  
   ๑.๒.๑๐  ความเหมาะสมของบทนําเร่ือง  
   ๑.๒.๑๑  ความเหมาะสมของประวัติผู้แต่ง  
   ๑.๒.๑๒  ความเหมาะสมของคําอธิบายศัพท์  
   ๑.๒.๑๓  ความเหมาะสมของกิจกรรมเสนอแนะ  
   ๑.๒.๑๔  เนื้อเร่ืองโดยทั่วไปมีคุณค่าด้านต่างๆ ได้สัดส่วนกัน 



๑๗ 

 

  ๒.  การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียนภาษาไทยแต่ละเร่ือง จะพิจารณาความ
สอดคล้องของหนังสือเรียนกับหลักการเรียนการสอนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งจะวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

   ๒.๑.  บทนําเร่ือง 
   ๒.๒  รูปแบบ 
   ๒.๓  เนื้อหาสาระด้านวรรณกรรม  ด้านภาษา 
   ๒.๔  ข้อคิดเชิงวิจารณ์๑ 
 

๑.๒  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการสอนอ่านและเขียน 

การอ่านและการเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ การอ่านมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถรับรู้เร่ือง
หรือสิ่งที่ผู้อื่นต้องการสื่อสารมายังตนเองได้ ส่วนการเขียนมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต เพราะเป็นการ
แสดงความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ แล้วกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ  
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสอนอ่านและเขียน เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการทําวิจัยดังจะได้
กล่าวถึงต่อไปนี ้

 

 ๑.๒.๑ หลักการสอนอ่านและวิธีการสอนอ่าน 

 การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายทฤษฎี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีพัฒนาการ ดังนั้นในการสอนอ่าน 
ผู้สอนจึงต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่างด้วยกัน ซึ่งจะทําให้การอ่านของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างสูงสุด 
  

 วิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน เป็นวิธีการเรียนภาษาไทย   
โดยเน้นพื้นฐานประสบการณ์ (Whole language) ผู้เรียนจะเรียนอ่าน เขียน ฟัง พูด จากประสบการณ์
และสิ่งที่เด็กคุ้นเคยตามวัย การสอนอ่านผู้สอนจึงควรใช้วิธีอ่านทั้งคําหรือสอนคําให้คุ้นตา แล้วให้เด็กออก
เสียง คําคุ้นตาอาจมาจากคําพูดของเด็กเองหรือสิ่งพิมพ์ ซึ่ง บําเพ็ญ การพาณิชย์ ได้นํามาทดลองจัด
กิจกรรมการอ่านด้วยการสนทนาและสร้างความคุ้นตาเกี่ยวแก่คําที่เรียน สามารถพัฒนาการอ่านให้กับเด็ก
ได้สูงขึ้นและแตกต่างจากกลุ่มเด็กที่สอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้วิจัยเน้นว่าคําคุ้นตามีผลต่อการ
พัฒนาการอ่านมาก หลักการสอนอ่านของเด็กเร่ิมจากการให้เด็กเห็นคํา เข้าใจ ความหมายแล้วสร้าง

                                                        
๑สมถวิล  วิเศษสมบัติ.  (๒๕๒๔).  การศึกษาแบบเรียนภาษาไทย (ประถม – มัธยม), หน้า ๒๐๗.   



๑๘ 

 

ความคุ้นเคยด้วยการเห็น การอ่านและฝึกให้ทํา จะทําให้เด็กพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ เด็กจะ
สามารถอ่านได้ต้องมีการฝึกใช้คําในกิจกรรมการพูด การเล่าเร่ือง เล่นคําคล้องจอง๑ 
 

 ศุภวัฒน์ ชื่นชอบ กล่าวถึงหลักในการสอนอ่านที่ครูควรคํานึงถึงมีดังต่อไปนี้   
 ๑. ผู้สอนควรใช้วิธีสอนที่มีกระบวนการที่ถูกต้อง ศึกษาถึงสถานการณ์ในการจัดสภาพการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กเพื่อลดอุปสรรค
ที่จะสกัดกั้นไม่ให้การสอนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งครูอาจจะต้องใช้วิธีสอนหลายๆ แบบผสมกัน 

 ๒. ผู้สอนควรมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการสอนอ่าน กล่าวคือ รู้ว่าการอ่านเป็น
กระบวนการที่พัฒนาและต่อเนื่องเร่ือยไป รู้ว่าการสอนอ่านในระยะใดจะจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
อย่างไร 
 ๓. ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้วิธีการสอนอ่านที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดที่
กว้างไกล ไม่จํากัดอยู่เฉพาะการจํา การเห็น หรือการแปลความจากสัญลักษณ์ตัวอักษรเท่านั้นแต่ต้องรู้จัก
นําเอาความคิดรวบยอดที่ได้จากการอ่าน ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่เหมาะสมได้๒ 
 

 สุขุม เฉลยทรัพย์ ได้ให้แนวการสอนอ่าน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การสอนอ่านแก่เด็กต้องมีจุดหมาย เพื่อให้เด็กได้ประโยชน์จากการอ่าน มิใช่เพื่อให้อ่าน
ออกเท่านั้น แต่รู้ความหมายด้วย 

 ๒. การสอนอ่านต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกวิชาต้องมีการอ่านจึงมีโอกาสที่จะ
ดําเนินการสอนอ่านในทุกวิชาได ้

 ๓. ผู้สอนต้องเข้าใจพัฒนาการทางสมองในการอ่านของเด็กแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกัน    
บางคนอ่านได้ช้า บางคนอ่านได้เร็ว ครูจึงต้องแบ่งเป็นหมู่ๆ และสอนตามกําลังสมองของเด็กซึ่งเด็กบางคน
ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

 ๔. ผู้สอนควรหาวิธีสอนหลายๆ แบบมีอุปกรณ์มาเสริม เช่นหนังสืออ่านประกอบ หรือการ
เล่าเร่ืองให้เด็กฟังเพื่อจะได้กระตือรือร้นที่จะอ่านเร่ืองที่เล่า 
 ๕. เด็กที่ยังไม่พร้อมจะอ่าน ไม่ควรจะไปบังคับฝืนใจเด็กให้อ่าน เพราะจะทําให้เด็กทั้งไม่
สนุกและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการอ่าน แต่ควรจะหาสิ่งเร้ามาจูงใจและยั่วยุให้เด็กอยากอ่าน เช่นให้ดูภาพ   
เล่าเร่ืองย่อๆ ให้ฟัง เป็นต้น 
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๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓, จาก http://www.km.neo-2.net. 
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๑๙ 

 

 ๖. สร้างความสนใจขั้นแรกให้เด็กรู้สึกอยากอ่าน โดยการสอนอ่านเป็นประโยคเพื่อให้เด็กรู้
เร่ืองราวในหนังสือก่อน 

 ๗. ผู้สอนควรสอนอ่านออกเสียงและอ่านในใจพร้อมกันไป โดยสอนเป็นกลุ่มๆ ดีกว่าสอน
ทีเดียวทั้งชั้น ทั้งนี้จะต้องมีวิธีการควบคุมเด็ก ให้รู้จักทํางานด้วยตนเอง แม้ว่าในระยะแรกอาจจะเกิดความ
วุ่นวายบ้าง แต่ถ้าอดทนปล่อยนานๆ ไปจะดีขึ้น 

 ๘. ถ้าเป็นเด็กเล็ก ผู้สอนต้องไม่จู้จี้มากเกินไป แต่จะคอยช่วยเหลือให้เด็กรู้วิธีอ่านที่ถูกต้อง
และเหมาะสมตามควรแก่วัย 

 ๙. ควรมีการทดสอบความสามารถในการอ่านเป็นระยะๆ เด็กที่บกพร่องในการอ่านต้อง
ได้รับการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
 

 จากหลักการและแนวทางการสอนอ่านที่กล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นได้ว่าการสอนอ่านเป็นสิ่งที่
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนต้องรู้จักนําทฤษฎีทาง
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการสอนอ่าน เพื่อที่จะให้ผลของการสอนประสบความสําเร็จมากที่สุด๑ 
 

 นอกจากแนวทางการสอนอ่านและหลักการสอนอ่าน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว บันลือ 
พฤกษะวัน ได้นําเสนอวิธีการสอนอ่านไว ้๓ วิธีดังต่อไปนี ้
 ๑. วิธีสอนอ่านแบบสะกดตัวผสมคํา (Discarded of Synthetic Method) เป็นวิธีสอน
อ่านที่เร่ิมจากการออกเสียง พยัญชนะ สระ ตัวสะกด ซึ่งนักเรียนจําเป็นจะต้องท่องจํา พยัญชนะ สระ ให้
ได้แม่นยําเสียก่อน แล้วจึงนํามาผสมกันให้อ่านแบบสะกดคําเป็นคําๆ ไป การสอนอ่านแบบนี้มีวิธีแยกย่อย
ลงไปอีกคือ 

   ๑.๑ ให้อ่านแบบแยกสะกดตัวผสมคํา โดยแยกกันเด็ดขาด สําหรับเร่ิมต้นฝึกวิธีอ่าน 
แบบนี้คือ เทียน = ทอ เอีย เทีย     เทีย นอ เทียน 

   ๑.๒ ให้อ่านพยัญชนะ และสระควบแล้วสะกดคํา วิธีนี้ใช้สําหรับฝึกเมื่อเด็กอ่านแบบ
แรกคล่องแล้ว วิธีอ่านแบบนี้คือ เทียน = เทีย นอ เทียน 

   ๑.๓ ให้อ่านแบบผสมพยัญชนะ กับสระและตัวสะกด ซึ่งต้องอ่านจากสื่อหรืออุปกรณ์
ประเภทซองเลื่อนคํา สมุดผสมคํา  
 

 การสอนอ่านแบบสะกดตัวผสมคํา หรือการสอนอ่านแบบแจกลูกนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
หากนําวิธีนี้มาใช้ครูต้องพยายามดึงส่วนดีมาพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้อง
พยายามจัดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับเด็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได ้
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๒๐ 

 

 ๒. วิธีสอนแบบอ่านเป็นคําเป็นประโยค (Basal Reader’s Approach) วิธีสอนอ่านแบบนี้
มุ่งให้อ่านเฉพาะคําหรือเร่ืองราวที่มีความหมายใช้ภาพเป็นเคร่ืองล่อใจ วิธีสอนอ่านวิธีนี้สอดคล้องกับ
จิตวิทยาในการสอนทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory) ที่ว่าการเรียนรู้เป็นส่วนรวมคืออ่านเป็นคําๆ เป็น
ประโยค แล้วจึงแยกสะกดตัวผสมคําทีหลัง นั่นคือ เมื่อเด็กมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับคําพอสมควร แล้วจึง
นําคําเหล่านั้นมาฝึกอีกคร้ัง ในรูปของการแจกลูกผสมอักษร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
ของภาษาหลังจากเรียนรู้ความหมาย 

 ๓. วิธีการสอนอ่านแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ (Experience Approach) วิธีสอนอ่าน
แบบนี้คือ การนําเอาประสบการณ์จากที่เด็กเล่า มาเรียบเรียงเป็นบทอ่าน โดยขัดเกลาสํานวนคําหรือ
ภาษาให้เป็นที่เข้าใจสําหรับเด็ก แล้วเขียนเป็นแผนภูมิให้เด็กอ่าน หลักการของวิธีสอนแบบนี้คือการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี ควรเร่ิมจากสิ่งที่เด็กรู้ มีการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ดี คือการถ่ายโยงจาก
ประสบการณ์เก่าของเด็กมาใช้กับประสบการณ์ใหม่๑ 

 

 ๑.๒.๒ หลักการสอนอ่านและวิธีการสอนอ่านให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

 การสอนอ่านภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ ให้คําแนะนํา
ในการสอนอ่านไว้สรุปได้ว่า การสอนอ่านภาษาไทยเบื้องต้น ต้องเร่ิมต้นด้วยการสอนอักษรไทยทั้งหมด 
บางคนจะตัดภาษาไทยแบ่งส่วนออกเป็น ๓ หมู่ และค่อยๆ สอนทีละหมู่ โดยเร่ิมจากอักษรกลางก่อน 
เพื่อให้สามารถผันวรรณยุกต์ทั้ง ๕ เสียงได้ตรงกับเคร่ืองหมายวรรณยุกต์ อักษรกลางได้แก่ ก จ ด ต บ ป 
อ เว้นอักษรของวรรค ฏ เพื่อลดความยากในการจํา และวรรคนี้ยังใช้น้อยมากในการเรียนระดับเบื้องต้น 
จากนั้นจึงสอนอักษรสูง และอักษรต่ําที่มีลักษณะเป็นอักษรคู่ คือออกเสียงเหมือนกันมีจํานวนเคร่ืองหมาย
วรรณยุกต์ที่ใช้ได้เท่ากัน แต่ต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์ เช่น อักษรสูง ข ฉ ถ ส ห อักษรต่ํา ค ช ท ซ ฮ เมื่อ
ได้อักษรแล้วก็เร่ิมแนะนําสระเพื่อให้สามารถนํามาประสมกับอักษรได้ เอาสระเดี่ยวประสมกับคําที่มี
ความหมายที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้ว การสอนเช่นนี้ทําให้น่าสนใจได้ด้วยใช้บัตรคําให้มาก และให้ผู้เรียนอ่าน
ตามบัตรคําที่ยกให้ดู อาจทําเป็นเกมให้เล่นกันในห้องก็ได้ และอาจฝึกแบบเขียนตามคําบอกก็ได้ จากนั้น
จึงค่อยแนะนําวรรณยุกต์เข้ามาผันกับคําต่างๆ และให้ผู้เรียนหัดอ่านจากบัตรคํา เช่นเดียวกัน จนแน่ใจว่า
ผู้เรียนจําได้แม่นยําขึ้น จึงเร่ิมสอนคําที่มีตัวสะกดที่เป็นคําเป็น คือคําที่ลงท้ายหรือสะกดด้วยแม่กง แม่กน 
แม่กม แม่เกย เป็นต้น เพราะยังคงมีลักษณะเหมือนคําเป็นที่เรียนมาแล้ว และค่อยแนะนําคําตายที่สะกด
ด้วยแม่กก แม่กด และแม่กบ ต่อไป๒
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๒๑ 

 

 

 การใช้สื่อการสอนประกอบการสอนอ่าน สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธ์ แสดงทรรศนะไว้ว่า สื่อ
การสอนสําหรับการสอนอ่านเป็นสิ่งจําเป็น นอกจากบัตรคําที่เตรียมไว้แล้ว ควรพยายามใช้คําที่เรียน
มาแล้วให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเน้นย้ําความจําคําเก่าๆ ขณะเดียวกันก็อาจมีรูปถ่ายปกหนังสือ โปสเตอร์ 
หนังสือพิมพ์ ประกาศต่างๆ มาให้นักศึกษาใช้เป็นแบบฝึกอ่าน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นสําหรับ
กิจกรรมในห้องเรียน และฝึกหัดให้ผู้เรียนเขียนชื่อและนามสกุลตนเอง และชื่อนามสกุลเพื่อนหรือสมาชิก
ของครอบครัวหรือคนรู้จักก็ได้  ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนนั้น ให้นักศึกษาไปคัดลอกป้ายชื่อมหาวิทยาลัย 
คณะ ถนน ป้ายชื่อร้าน และป้ายบอกทางต่างๆ ที่พบเห็น นํามาเขียนบนกระดานดําและอ่านให้เพื่อนฟัง 
เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนแต่ละคนได้ ส่วนการสอนหลักภาษานั้น บางเร่ือง
เป็นสิ่งที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจได้ยาก เป็นต้นว่าการสอนอักษรนําและคําควบกล้ํา มีกฎเกณฑ์และหลักการ
ผู้สอนสามารถหาอ่านได้ในตําราหลักภาษาไทยหรือไวยากรณ์ไทย แต่ต้องนํามาย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการจํา
ว่า ห – นํามีหลักอะไร ควบกล้ํามีอักษรอะไรบ้างควบได้กล้ําได้ และ อ – นํามีกี่คํา เป็นต้น แม้แต่เร่ืองคํา
ที่เขียนแตกต่างไปจากปกติและออกเสียงไม่ตรงตัวก็ค่อยๆ แทรกเข้ามา เลือกเฉพาะตัวที่สําคัญและจําเป็น
เท่านั้น เช่น คําว่า จริง ทราบ เป็นต้น และคําบาลี สันสกฤตในภาษาไทย ก็เลือกมาเฉพาะที่ผู้เรียนพบ
มาแล้วเท่านั้น๑

  

 

 จากหลักการและวิธีการสอนอ่านดังที่ได้ประมวลมาพอสังเขปข้างต้นนี้ อาจจะสรุปได้ว่า 
การสอนอ่านมีหลักการและวิธีการหลากหลายวิธี ดังนั้นการสอนอ่านภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศจึงควรมีการผสมผสานการเรียนการสอนอ่านในรูปแบบต่างๆ โดยดึงข้อเด่นของแต่ละวิธีออก
มาแล้วสร้างความสมดุลเพื่อให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุด 

 

 ๑.๒.๓ หลักการสอนเขียนและวิธีการสอนเขียน 

 การเขียนเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นเคร่ืองหมายที่สามารถ
มองเห็นได้ ปรีดาวรรณ พรหมดํา กล่าวว่า การสอนเขียนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ตามลักษณะของผู้เรียน 
ได้แก่การสอนเขียนให้แก่เด็กเร่ิมเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน และการสอนเขียนให้แก่เด็กที่มี
ความพร้อมในการเขียนแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนนําทักษะการเขียนไปใช้ในการเรียนทักษะด้านอื่นๆ และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วย๒

  

  

                                                        
๑

 สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธ์. (๒๕๓๕).  เร่ืองเดิม, หน้า ๑๓๒. 
๒ปรีดาวรรณ พรหมดํา.  (๒๕๓๔).  การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทย

ตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจํา จังหวัดเพชรบูรณ์, หน้า ๓๒. 



๒๒ 

 

 ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการสอนเขียน นักวิชาการหลายคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการ
สอนเขียนจะต้องเร่ิมต้นมาจากการสอนอ่านสะกดคํา เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านสะกดคําได้แล้ว ก็จะสามารถ
เขียนคํา เขียนประโยค หรือเขียนข้อความต่างๆ ได้ ดังความเห็นของ บรรเทา กิตติศักดิ์ ซึ่งกล่าวไว้ใน
แนวทางเดียวกันว่า การสะกดคําและการอ่านสะกดคําเป็นวิธีการหนึ่งของการเขียน และเป็นพื้นฐานที่
สําคัญที่สุดของทักษะการเขียน การสอนเขียนที่ดีมีพื้นฐานมาจากการสอนสะกดคํา ซึ่งจะต้องเร่ิมจากการ
เรียนรู้จํารูปและสียงพยัญชนะก่อน แล้วจึงเรียนรู้สระเดี่ยวง่ายๆจึงประสมคําอ่านและนํามาเขียนได้๑ 

  

 บันลือ พฤกษะวัน ได้นําเสนอวิธีการสอนเขียนไว ้๕ แบบสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การสอนเขียนแบบใช้เสียงพาไป การสอนเขียนแบบนี้ใช้ความดีเด่นของภาษาไทยที่มี

เสียงคงที่ และความสัมพันธ์ของการฝึกอ่านแบบสะกดตัวกับการเขียนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ตัวอย่างเช่น ครูบอกคําที่จะให้เขียน มานี เด็กจะไล่สะกดพร้อมกัน มอ – อา – มา, นอ – อี – นี มานี  
การสอนเขียนแบบนี้ จะทําให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการเขียนให้เป็น 
ประโยชน์เพราะเสียงพาไปอย่างกลมกลืนกันด ี

 ๒. การสอนเขียนให้เห็นรูปคําก่อน การสอนแบบนี้มุ่งให้เด็กฝึกเขียนคําใหม่ในบทเรียนได้
แม่นยําขึ้น และยังมุ่งให้เข้าใจความหมายของคําในรูปประโยคซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ที่เด็กได้เห็นรูป
ประโยคในการใช้คํานั้นๆ นอกเหนือจากการแปลความหมายเฉพาะคํานั้นเท่านั้น โดยมีวิธีสอนดังนี ้       
ครูเขียนประโยคแล้ววงเล็บคําใหม่ในบทเรียนดังนี้ ให้นักเรียนอ่านเป็นประโยคก่อน แล้วให้อ่านคําใน
วงเล็บแบบสะกดตัว แล้วลบในวงเล็บออกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วให้นักเรียนอ่าน หลังจากนั้นให้
นักเรียนคัดลอกข้อความในวงเล็บให้ถูกต้อง 

 ๓. การฝึกไล่สะกดคําในขณะที่ครูสอน นักเรียนเขียนข้อความบนกระดานดํา หรือแผนภูมิ
ประสบการณ ์โดยครูเขียนข้อความลงบนกระดาษ หรือแผนภูม ินักเรียนก็ไล่สะกดตัวทีละตัว 

 ๔. การเขียนโดยใช้บันทึกแบบอย่าง วิธีสอนโดยครูทําแถบประโยคที่เลื่อนได้ โดยให้
นักเรียนอ่านประโยค แล้วค่อยๆ ปิดประโยคจนมิด นักเรียนจึงเขียนประโยคนั้นลงไป วิธีการสอนแบบนี้
เป็นการฝึกทักษะการอ่านเร็วสัมพันธ์กับการกวาดสายตาไปด้วย 

 ๕. การเขียนตามคําบอก เป็นวิธีสอนเขียนใช้กันมาก และยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
จําเป็นต้องฝึกเสมอ ใช้เป็นกิจกรรมในการสอนเขียนสลับกันไปกับแบบอื่นๆ เพื่อล่อใจไม่ให้เด็กเบื่อการ
สอนเขียนตามคําบอกจึงเป็นการฝึกสมาธิและความจําจากการฟัง พร้อมทั้งฝึกเขียนข้อความตามคําสั่ง๒

 

 

                                                        
๑บรรเทา  กิตติศักดิ์.  (๒๕๔๕).  การสอนภาษาไทยและรูปแบบการสอนภาษาไทยในหนังสือ

เรียนชุดพื้นฐานทางภาษา, หน้า ๔๔. 
๒บันลือ พฤกษะวัน.  (๒๕๓๓ก).  พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์, หน้า ๓๒. 



๒๓ 

 

 ๑.๒.๔ หลักการสอนเขียนและวิธีการสอนเขียนให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

 การสอนเขียนสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ ์ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวแก่
เทคนิคการสอนไว้ว่า เมื่อผู้เรียนได้ฝึกหัดอ่านจนค่อนข้างแม่นยําและได้เขียนคําและประโยคสั้นๆ มาได้
ระดับหนึ่งแล้ว ผู้สอนสามารถแนะนําคําที่จําเป็นสําหรับการเขียนได้ เช่น คําเชื่อม เป็นต้น เช่น เมื่อแล้วก็
พอ จน จนกระทั่ง ถ้า แม้ว่า ฯลฯ เมื่อถึงจุดนี้ผู้เรียนจะมีคําถามถึงปัญหาการใช้คําที่ถูกต้องและเหมาะสม
ปัญหาหลัก ๓ ประการที่พบบ่อยในงานเขียนของผู้เรียนระดับเบื้องต้น  

 ๑. การเขียนสะกดการันต์ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากภาษาไทยมีวิธีการเขียนได้หลายอย่างแม้จะ
ออกเสียงแบบเดียวกัน เช่น ใน นัย และไน ใจ ไจ และ จัย  ฆ่า – ข้า – ค่า นอกจากนี้สระสั้นยาว เสียง   
จ – ช    ด – ต – ท    ก – ค ฯลฯ เหล่านี้จะปรากฏให้เห็นบ่อยมาก หากผู้เรียนไม่แม่นเร่ืองเสียงและการ
สะกดคํา วิธีแก้ไขก็คือต้องทําบัตรคําให้อ่าน ฝึกเขียนตามคําบอกให้มาก เพื่อให้มีประสบการณ์ทาง
ภาษาสูงขึ้น และมีการบ้านให้ทําทุกวันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเขียน  

 ๒. การเลือกคําไม่เหมาะสม อันเนื่องจากยังไม่เข้าใจความหมายของคําอย่างแท้จริง และ
มักจะเลือกคําผิดจากพจนานุกรม ในกรณีที่พจนานุกรมมีคําที่มีความหมายมากกว่า ๑ ความหมายและมี
หลายคํา ลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงพบในผลงานของผู้เรียนระดับเบื้องต้นเท่านั้น แต่จะพบมากในผลงานของ
ผู้เรียนระดับกลางเช่นเดียวกัน  

 ๓. การแทรกแซงของภาษาแม่ในรูปของโครงสร้างระดับไวยากรณ์ เช่น การวางคําขยาย 
การนําคําขยายไว้หน้าคําหลัก การนําคํานามที่เป็นกรรมไว้หน้ากริยา เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้เป็นเร่ืองปกติ
ในระยะแรก เพราะผู้เรียนยังคิดเป็นภาษาแม่ และพยายามแปลเป็นภาษาไทย ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้
ง่าย ต่อไปหากได้เรียนภาษาไทยมากขึ้น ก็จะทําให้คิดเป็นระบบหลักภาษาไทยได้๑ 

 

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ประมวลมาสังเขปนี้สรุปได้ว่า การสอนการอ่านและเขียนภาษาไทย
สําหรับชาวต่างประเทศนั้น จะต้องมีการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๒ ทักษะเข้าด้วยกัน โดยเน้นการ
เรียนที่มีความหมายต่อผู้เรียน มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความสําคัญกับผู้เรียน ผู้เรียนควรมีการฝึกฝน
และเลือกในสิ่งที่ตนต้องการ อีกทั้งผู้สอนเองก็มีส่วนสําคัญในการเลือกหนังสือ สื่ออุปกรณ์ และกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียนของตน เพื่อให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด หลักการและวิธีการสอนอ่านและ
เขียนวิธีหนึ่งอาจจะใช้ได้ผลดีกับผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้  ผู้สอนจึงควร
ศึกษาหลักการสอนและวิธีการสอน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเอง 

 

 

 

                                                        
๑สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ.์  (๒๕๔๕).  เร่ืองเดิม, หน้า ๑๔๑. 



๒๔ 

 

๒.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี ้
 

๒.๑ งานวิจัยเกี่ยวแก่การวิเคราะห์หนังสือเรียน 

การวิจัยเกี่ยวแก่หนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวไทย กล่าวได้ว่ามีผู้ศึกษาวิจัยไว้เป็นจํานวนมาก  
มีทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา ภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลีลาการเขียน และรูปเล่ม  ผู้วิจัยได้
สํารวจงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวแก่การวิเคราะห์หนังสือเรียน พบว่ามีงานวิจัยในกลุ่มนี้จํานวนมาก ผู้วิจัยจึง
ได้คัดสรรมานําเสนอเฉพาะบางเล่มที่น่าสนใจ เพื่อให้เป็นพื้นฐานการวิจัยเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

นงค์ลักษณ์  ชายหาด ทําวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์หนังสืออ่านเพิ่มเติมและส่งเสริมการอ่าน  
หมวดภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หนังสืออ่านเพิ่มเติมและส่งเสริม
การอ่าน หมวดภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านเนื้อหา ลีลาการเขียน และรูปเล่ม  ผลการวิจัย
พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น มีความทันสมัย ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้รักการอ่าน ในด้านลีลาการ
เขียนและรูปเล่ม พบว่ามีลีลาการเขียนและรูปเล่มเหมาะสม๑

 

 

ประสม  นนทสุวรรณ ทําวิจัยเร่ือง “การศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยใช้หนังสือเรียน
ภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขต
การศึกษา ๓” การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวแก่การเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยใช้หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  เขตการศึกษา ๓  ในด้านการใช้หลักสูตร การเตรียมการสอน  การดําเนินการสอน การใช้
อุปกรณ์การสอน การจัดกิจกรรม และการวัดผล รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของครูผู้สอนและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนวิชาภาษาไทยส่วนมากใช้หลักสูตรโดย
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และวิธีสอนใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนตามแนวคู่มือการสอน
หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์ เล่ม ๒ โดยวางแผนร่วมกับครูในโรงเรียนเดียวกัน และเร่ิมจัดทํา
โครงการสอนก่อนเร่ิมปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนครูได้แยกสอนเป็นรายวิชาวรรณคดี การใช้
ภาษา แต่พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กัน ในด้านวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย เพื่อค้นหาข้อบกพร่องด้านการเรียนของนักเรียน เพื่อจัดการสอนเสริมต่อไป เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียนว่านักเรียนมีสัมฤทธิผลในการเรียนวิชานั้นหรือไม่  ในด้าน

                                                        
๑นงค์ลักษณ์  ชายหาด.  (๒๕๒๔).  การวิเคราะห์หนังสืออ่านเพิ่มเติมและส่งเสริมการอ่าน  หมวด

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, หน้า ๕๔ – ๖๑.   



๒๕ 

 

การประเมินผลพบว่าวิธีที่ครูนิยมใช้มากที่สุดคือการให้ตอบคําถามปากเปล่าในชั้นเรียน ครูผู้สอนมักมี
ปัญหาในเร่ืองคําแนะนําที่ระบุไว้ในคู่มือซึ่งยากแก่การปฏิบัติ ไม่มีเวลาเตรียมการสอน และนักเรียนไม่มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขาดงบประมาณจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น๑

 

 

สุระ  ดามาพงษ์ ทําวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์  เล่ม ๒     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.๕)” ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ความเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวแก่
หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนพอใจบทเรียนต่างๆ ในหนังสือเรียนเล่มนี้ ในระดับปานกลาง  ส่วนครูมีความ
พอใจหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างมาก  และมีความเห็นสอดคล้องกันว่ากิจกรรมด้านการอ่านในหนังสือเล่มนี้มี
อย่างพอเพียง ส่วนกิจกรรมด้านการพูด การเขียน และการฟังมีค่อนข้างน้อย ในด้านประโยชน์ของหนังสือ
มีความเห็นร่วมกันว่า หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมาก 
ช่วยให้รู้จักคิดหาเหตุผลด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น๒

 

 

วิเชียร  จันทะชารี ทําวิจัยเร่ือง “วิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา: ดรุณศึกษา” 
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์หนังสือเรียนดรุณศึกษาของเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์  ซึ่งเป็น
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา โดยวิเคราะห์ในด้านกลวิธีการนําเสนอหนังสือเรียน  เนื้อหาในบท
อ่านประกอบ  การใช้ภาษา  ทั้งนี้หนังสือที่นํามาวิเคราะห์มีทั้งหมด ๕ เล่ม จํานวน ๒๘๔ บท  ผลการวิจัย
พบว่า  หนังสือเรียนดรุณศึกษามีลําดับขั้นตอนการสอนจากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก  เล่ม ๑ และเล่ม ๒ 
สอนอักขรวิธีเบื้องต้น  เล่ม ๓ และเล่ม ๔ เป็นการสอนอ่านเขียนคําที่ยากขึ้น  มีแบบฝึกอ่านที่ช่วยสร้าง
ความแม่นยําทางอักขรวิธีทั้งด้านการอ่านและการเขียน  ส่วนเล่ม ๕ มุ่งสอนการใช้ภาษาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  
ในด้านความสอดคล้องระหว่างการใช้ภาษาและเนื้อหาในบทอ่านพบว่ามีความสอดคล้องกันดี ผู้แต่งนําคํา
ที่นักเรียนเรียนมาแล้ว มาแต่งเป็นเร่ืองสําหรับอ่าน  ในด้านเนื้อหาในบทอ่านพบว่า  บทอ่านมุ่งสอนเร่ือง
รอบตัว  ซึ่งเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บางเร่ืองเป็นเร่ืองที่แต่งขึ้น  โดย
ดัดแปลงให้เข้ากับความเข้าใจและวัยของผู้เรียน  นอกจากนี้ยังสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  และการดูแล
สุขภาพอนามัยให้แก่ผู้เรียนด้วย  ในด้านการใช้ภาษาพบว่า  ผู้แต่งสามารถใช้ภาษาได้อย่างเจ้าของภาษา  

                                                        
๑ประสม  นนทสุวรรณ.  (๒๕๒๔).  การศึกษาการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยใช้หนังสือเรียน

ภาษาไทยชุดทักษะสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขต
การศึกษา ๓,  หน้า บทคัดย่อ. 

๒สุระ  ดามาพงษ์.  (๒๕๒๗).  การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์ เล่ม ๒       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.๕),  หน้า บทคัดย่อ. 



๒๖ 

 

แม้จะใช้คําเก่าและสํานวนเก่าปนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การเข้าใจ  เนื่องจากนักเรียนสามารถ
เข้าใจเนื้อความได้จากบริบท  และคําเก่าเหล่านี้ยังมีประโยชน์แก่ผู้เรียนในการสังเกตการใช้ภาษา๑

 

 

สถิต  แตงเกษม  ทําวิจัยเร่ือง “วิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนดรุณศึกษา”  ใน
งานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนดรุณศึกษา  เพื่อให้เห็นจริยธรรมที่
ปรากฏในหนังสือเรียนดรุณศึกษาทั้ง ๕ เล่ม  ที่ใช้ในโรงเรียนอัสสัมชัญและในโรงเรียนเครือข่ายทั่ว
ประเทศ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร  ผลของการวิจัยพบว่า  หนังสือเรียนดรุณศึกษาได้สอดแทรกจริยธรรม
ที่พึงเสริมสร้างให้แก่เด็กครบทั้ง ๑๓ ด้านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ ความใฝ่รู้ ความขยัน ความอดทน  
ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความเสียสละ. 
ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความยุติธรรม ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี จากการวิเคราะห์พบว่าจริยธรรมเหล่านี้กระจายอยู่ในเร่ืองที่ใช้ประกอบ การ
สอนฝึกอ่านของหนังสือเรียนดรุณศึกษาทุกเล่ม  แต่จะมีปริมาณไม่เท่ากัน นอกจากจะปรากฏจริยธรรม
ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้ว  ยังปรากฏจริยธรรมด้านอื่นๆ อีกหลายประการ เป็นต้นว่า  ความ
รอบคอบ การไม่ยกตนข่มท่าน การรู้จักไตร่ตรอง ความไม่ประมาท ความกล้าหาญ การสร้างมิตรไมตรี  
และการเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น๒

 

 

 นอกจากงานวิจัยที่มุ่งหมายวิเคราะห์หนังสือเรียนของผู้เรียนชาวไทยดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยังได้
สํารวจและศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย หรือการวิเคราะห์หนังสือที่ให้
ความรู้เกี่ยวแก่ไวยากรณ์ไทยแก่ชาวต่างประเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่มุ่งศึกษาวิจัยการสร้างหนังสือเรียน
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ จากการสํารวจในเบื้องต้นพบว่ายังมีจํานวนค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยบางฉบับ และนําเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 

ประภัสร  ห่อนาค ทําวิจัยเร่ือง “วิเคราะห์หนังสือ Thai: Essential Grammar.” มีความมุ่ง
หมายเพื่อวิเคราะห์หนังสือ Thai: Essential Grammar ของ Dr.David Smyth ซึ่งเป็นหนังสือสอน
ไวยากรณ์ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือดังกล่าวในเร่ืองเสียง 
คํา ประโยค และกลวิธีการนําเสนอ ผลการวิจัยพบว่าหนังสือไวยากรณ์ไทยเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยว
แก่ไวยากรณ์ไทยเป็นสําคัญ จะมีคําอธิบายและการยกตัวอย่างประกอบ การให้ความรู้เกี่ยวแก่เสียงใน
ภาษาไทย ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย พยัญชนะควบกล้ํา เสียงสระเดี่ยว สระประสม 

                                                        
๑วิเชียร  จันทะชารี (๒๕๔๕).  วิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา: ดรุณศึกษา, 

หน้า บทคัดย่อ. 
๒สถิต  แตงเกษม.  (๒๕๔๘).  วิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรียนดรุณศึกษา, หน้า 

บทคัดย่อ.   



๒๗ 

 

เสียงวรรณยุกต์ และการออกเสียงคําและพยางค์ในภาษาพูด  การให้ความรู้เกี่ยวแก่คําในภาษาไทย 
ประกอบด้วยลักษณะและกฎเกณฑ์การใช้คําชนิดต่างๆ ในภาษาไทย การให้ความรู้เกี่ยวแก่ประโยคใน
ภาษาไทย ประกอบด้วยลักษณะและโครงสร้างของประโยคชนิดต่างๆ ในภาษาไทย รวมทั้งอนุพากย์และ
ประโยคย่อยรูปแบบต่างๆ  ในด้านกลวิธีการนําเสนอพบว่าเป็นการนําเสนอแบบนิรนัย และอธิบายเนื้อหา
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนตัวอย่างภาษาไทยจะใช้สัทอักษรกํากับและมีคําแปลเป็นภาษาอังกฤษ๑

 

 

ปรียา  หิรัญประดิษฐ์  ทําวิจัยเร่ือง “สถานภาพการเรียนและการสอนภาษาไทยให้แก่ชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยประการหนึ่ง คือ เพื่อศึกษาเนื้อหาที่ใช้สอน
ภาษาไทย ทั้งจากตําราที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอนในสถาบันการศึกษาและตําราที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จํานวนทั้งสิ้น ๓๒ ชื่อ ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า หนังสือเรียนที่นํามาศึกษา
วิเคราะห์จะเนื้อหาเกี่ยวแก่การสอนฟัง – พูด ได้แก่ การออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ การทักทาย 
การขอโทษ การขอบคุณ ตัวเลข ครอบครัว ที่พัก การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การเดินทาง การ
บอกทิศทาง การพบปะนัดหมาย การจราจร การใช้โทรศัพท์ การซื้อของ การต่อรองราคา การใช้บริการ
ไปรษณีย์ การไปพบแพทย์ การใช้พจนานุกรม และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น  เนื้อหาเกี่ยวแก่การอ่าน ได้แก่ 
การออกเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ การอ่านคํา ประโยค   บทสนทนา ข้อความขนาดสั้น และย่อหน้า 
อ่านบทอ่านแล้วแปลเป็นภาษาของตนเอง เป็นต้น เนื้อหาเกี่ยวแก่การเขียน ได้แก่ การเขียนตัวอักษร การ
ประสมคํา การใช้สํานวน การสร้างประโยค การเขียนคําถามและคําตอบ การเขียนตามคําบอก และการ
แปล  และเนื้อหาเกี่ยวแก่ไวยากรณ์ไทย เป็นการสอนสอดแทรกเนื้อหาของไวยากรณ์ภาษาไทยลงไปใน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื้อหาที่สอนได้แก่ การประสมอักษร การใช้คําแทน การใช้คํา
ขยาย การใช้คําเชื่อม การใช้คําหลัก ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยค
สนทนา การลําดับความในประโยค การละคํา การเรียบเรียงความคิด วลี และสํานวนไทย เป็นต้น๒

 

  

 วีรฉัตร  วรรณดี ทําวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์หนังสือไวยากรณ์ไทยสมัยก่อนการเผยแพร่การศึกษา
วิชาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย” ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกหนังสือไวยากรณ์ไทยที่ชาว
ต่างประเทศเป็นผู้เขียนจํานวน ๒ เล่ม และหนังสือไวยากรณ์ไทยที่คนไทยเป็นผู้เขียนจํานวน ๓ ชุด โดย
การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ระเบียบตัวอักษร ความรู้เร่ืองคํา และความรู้เร่ือง
ประโยค ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ด้านระเบียบตัวอักษรพบว่า หนังสือไวยากรณ์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหา
ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ เช่น สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และการประสมอักษร บางเล่มจะใช้อักษรโรมันใน

                                                        
๑ประภัสร  ห่อนาค.  (๒๕๕๓).  วิเคราะห์หนังสือ Thai: Essential Grammar, หน้า บทคัดย่อ. 
๒ปรียา  หิรัญประดิษฐ์.  (๒๕๔๕).  สถานภาพการเรียนและการสอนภาษาไทยให้แก่ชาว

ต่างประเทศในประเทศไทย, หน้า ข – ค. 



๒๘ 

 

การถ่ายถอดเสียง บางเล่มจะใช้เคร่ืองหมายแสดงลักษณะของเสียง เป็นต้น ด้านความรู้เร่ืองคําพบว่า ส่วน
ใหญ่มักจะใช้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ และแนวเทียบจากภาษาของผู้เขียนมาอธิบายเทียบเคียงกับ
ภาษาไทย รวมทั้งการจําแนกชนิดของคําด้วย และด้านความรู้เร่ืองประโยคพบว่า หนังสือไวยากรณ์
ส่วนมากจะไม่อธิบายเร่ืองโครงสร้างประโยค ชนิดของวลี อนุพากย์ และประโยคโดยละเอียด จะมีเพียง
การอธิบายและยกตัวอย่างประกอบแต่เพียงสังเขปเท่านั้น๑

 

 

 สมทรง  บุรุษพัฒน์ และคณะ ทําวิจัยเร่ือง “สถานภาพงานวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย” ข้อมูลที่ผู้วิจัยเลือกนํามาศึกษาวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ 
และเอกสารต่างๆ เป็นจํานวนมาก และได้พบว่าหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวแก่ภาษาไทย ที่ผู้เรียนชาว
ต่างประเทศสามารถนําไปใช้ศึกษาได้ที่สําคัญ ได้แก ่
 ๑.  Thai Reference Grammar ของ Richard B. Noss  
 ๒.  Inter – Sentence Relations in Modern Conversational Thai ของ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 
หนังสือเล่มนี้ต่อมาได้แปลเป็นภาษาไทยชื่อ “โครงสร้างของภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์” 
 ๓.  Elementary Thai for Foreigners ของ สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ 
 ๔.  Elementary Thai for Foreigners: Drill Workbook ของ สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ 
เป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ประกอบหนังสือ Elementary Thai for Foreigners 
 ๕.  The Thai system of Writing ของ Mary R. Hass๒ 
 

 อัมพร  พงษธา ทําวิจัยเ ร่ือง “การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้ เ ร่ิมเรียนชาว
ต่างประเทศ” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เร่ิมเรียนชาวต่างประเทศ โดยเลือกใช้
หนังสือเรียนชุด A.U.A. Language Center Thai Course มาศึกษาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า  
บทเรียนนี้มีการเรียงลําดับเป็นศัพท์  ไวยากรณ์และเสียงตามลําดับ  มีการฝึกเสียงที่เป็นปัญหาสําหรับชาว
ต่างประเทศ  ฝึกออกเสียงสระและวรรณยุกต์อย่างเพียงพอ จึงสามารถนําไปใช้สื่อสารได้ ทั้งยังสอนศัพท์ที่
เกี่ยวแก่การใช้ชีวิตประจําวัน เน้นสอนแบบสร้างและประโยคภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ส่วนเนื้อหา 
ทางวัฒนธรรมไทยนั้น มีอยู่ในหนังสือเรียนน้อยมาก จนไม่สามารถแสดงให้เห็นลักษณะวัฒนธรรมไทยได้๓ 

                                                        
๑วีรฉัตร  วรรณดี.  (๒๕๔๙).  การวิเคราะห์หนังสือไวยากรณ์ไทยสมัยก่อนการเผยแพร่การศึกษา

วิชาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย, หน้า บทคัดย่อ. 
๒สมทรง  บุรุษพัฒน์ และคณะ.  (๒๕๔๐).  สถานภาพงานวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย, 

หน้า ๑๘๗ – ๑๘๘, ๒๙๒ – ๒๙๓, ๓๑๓. 
๓อัมพร  พงษธา (๒๕๑๘).  การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เร่ิมเรียนชาวต่างประเทศ.  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า บทคัดย่อ. 



๒๙ 

 

 จากงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียน และหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวแก่ไวยากรณ์ไทยสําหรับ
ชาวต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าแม้ในปัจจุบันจะมีหนังสือเรียนภาษาไทย ที่สร้างขึ้นสําหรับชาวต่างประเทศ
เป็นการเฉพาะเป็นจํานวนมาก แต่จํานวนของงานวิจัยที่สนใจศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสือที่ให้
ความรู้ดังกล่าวมีค่อนข้างน้อย อาจจะด้วยเหตุผลที่สําคัญคือ ประการแรกจะต้องรวบรวมหนังสือเรียนหรือ
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวแก่ไวยากรณ์ไทย นํามาศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมด ซึ่งทําได้ค่อนข้างยาก เพราะบาง
เล่มตีพิมพ์ในต่างประเทศ บางเล่มอยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารถ่ายสําเนา จึงทําให้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์เกี่ยวแก่รูปเล่มมิอาจทําได้อย่างสมบูรณ์ และประการที่สอง การศึกษาวิเคราะห์
จะต้องนําหนังสือทั้งหมดมาศึกษาอย่างละเอียด และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันทั้งหมด จึงอาจจะเป็น
อุปสรรคสําหรับนักวิจัย เพราะบางเล่มจะเขียนเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาแม่ของผู้เรียน เช่น 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน และภาษาฝร่ังเศส๑

 เป็นต้น 
   

 ๒.๒  งานวิจัยเกี่ยวแก่การสร้างสื่อการเรียนรู้การสอนอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับชาว

ต่างประเทศ 

นอกจากงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวแก่    
การสร้างหรือการพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ หนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ใน
กลุ่มนี้ ผู้วิจัยได้นํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ บางเร่ืองมี
เนื้อหาเกี่ยวแก่วัฒนธรรมไทย บางเร่ืองเน้นการสอนอ่านและเขียนโดยตรง ดังตัวอย่างที่จะได้ยกมาให้เห็น
พอเป็นแนวทางสําหรับการวิจัย ดังต่อไปนี ้

 

เจิ่น  เกิ่ม ตู๊ ทําวิจัยเร่ือง “ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวเวียดนาม เร่ือง       
วันสําคัญของไทย” การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับ
ชาวเวียดนาม เร่ืองวันสําคัญของไทย ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีจํานวน ๕ ชุดตามจํานวนวันสําคัญ คือวันสงกรานต์ วัน
พืชมงคล วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง และวันพ่อแห่งชาติ แล้วนําชุดการสอนที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาวิชาโทภาษาไทย ซึ่งกําลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย จํานวน ๒๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการ
สอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม

                                                        
๑อัครา  บุญทิพย์.  (๒๕๕๓, ๑๕ กันยายน).  สัมภาษณ์โดย ณัฐนรินทร์  เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 

ที่สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



๓๐ 

 

ตัวอย่างหลังเรียนชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนดังกล่าว
สามารถนําไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ๑

 

 

ทัศวรรณ์  ณ พิกุล ทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทย
เบื้องต้นสําหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในโรงเรียนสอนภาษาวาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่” การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้นสําหรับชาว
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในโรงเรียนสอนภาษาวาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้เรียนจํานวน ๑๐ คน ผู้สอนจํานวน ๑ คน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาไทยให้แก่
ชาวต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอนจํานวน ๕ คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนชาวต่างประเทศ แบบสัมภาษณ์ผู้สอน และแบบประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพระดับดีทุกด้าน แต่มีบางส่วนของหนังสือที่ควรได้รับ
การพัฒนาคือ หน้าปก กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ และแบบฝึกหัด๒

 

 

นิตยา  วิจาระนันท์ ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างแบบเรียนเร่ืองการทําบุญ สําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย เร่ืองการทําบุญ
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด และเพื่อศึกษาความก้าวหน้าของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียนด้วยหนังสือเรียนดังกล่าว เนื้อหาของหนังสือเรียนประกอบด้วย
บทเรียนเกี่ยวแก่การทําบุญจํานวน ๖ บทเรียน ได้แก่ การทําบุญตักบาตร การทําบุญถวายสังฆทาน การ
ทําบุญเลี้ยงพระ การทําบุญปล่อยนกปล่อยปลา การทําบุญทอดกฐิน และการทําบุญทอดผ้าป่า แล้วนํา
หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๐ คน ผลการวิจัยพบว่า
หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด และผู้เรียนมีความก้าวหน้าของสัมฤทธิผล
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ๓ 

 

พรประภา  จัตตุวัฒนา ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างแบบเรียนเร่ืองสระภาษาไทยสําหรับชาว
ต่างประเทศ” การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสือเรียนเร่ืองสระภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับชาวต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษา การสร้างหนังสือ

                                                        
๑เจิ่น  เกิ่ม ตู๊.  (๒๕๕๒).  ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวเวียดนาม เร่ือง วัน

สําคัญของไทย, หน้า บทคัดย่อ. 
๒ทัศวรรณ์  ณ พิกุล.  (๒๕๕๑).  การพัฒนาหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น

สําหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในโรงเรียนสอนภาษาวาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่, หน้า บทคัดย่อ. 
๓นิตยา  วิจาระนันท์.  (๒๕๕๑).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองการทําบุญ สําหรับผู้เรียนชาว

ต่างประเทศ, หน้า บทคัดย่อ. 



๓๑ 

 

เรียน และลักษณะของสระในภาษาไทย จากนั้นจึงดําเนินการสร้างหนังสือเรียนที่มีเนื้อเนื้อหาเกี่ยวแก่สระ
ในภาษาไทย จํานวน ๑๐ หน่วยการเรียน เน้นการแจกรูปสระเดี่ยว สระประสม และสระเกิน ซึ่งจําแนก
ตามฐานตําแหน่งที่ทําให้เกิดเสียง กล่าวคือสระที่เกิดส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลังในระดับต่างๆ ของ
ลิ้น จากนั้นนําเสนอหนังสือเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินประสิทธิภาพของ
หนังสือเรียน ทั้งในด้านเนื้อหา ภาษา และรูปแบบ จากนั้นจึงปรับปรุงตามคําแนะนําให้มีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าหนังสือเรียนดังกล่าว เป็นหนังสือเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศได้๑  

 

มาลินี  ณ นคร๒ ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างแบบเรียนเร่ืองตัวสะกดภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ” 
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสือเรียนเร่ืองตัวสะกดภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น ๙ บท ได้แก่ บทที่ ๑ แม่ ก กา บทที่ ๒ แม่กง บทที่ ๓ แม่
กน บทที่ ๔ แม่กม บทที่ ๕ แม่เกย บทที่ ๖ แม่เกอว บทที่ ๗ แม่กก บทที่ ๘ แม่กด และบทที่ ๙ แม่กบ 
จากนั้นนําหนังสือเรียนที่สร้างขึ้น นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน มีหัวข้อการประเมิน ๒ หัวข้อ ดังนี้ คือ  

๑.  ด้านรูปเล่ม ได้แก่ ขนาดรูปเล่ม ลักษณะตัวพิมพ์ ลักษณะรูปประกอบ ลักษณะสี และลักษณะ
กระดาษ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปเล่มของหนังสือเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี   

๒.  ด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาครอบคลุมจุดมุ่งหมายของบทเรียน เนื้อหาถูกต้อง ตารางแจก
มาตราตัวสะกดถูกต้อง ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้ระดับของผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมาย ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหาของหนังสือเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 

รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง๓ ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างสื่อภาพประกอบคําศัพท์สําหรับผู้เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมุดภาพประกอบคําศัพท์
สําหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นปีที่ ๕ 
(Year 5) ของโรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่ กรุงเทพฯ ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ จํานวน ๖ คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคร้ังนี้คือ 
สมุดภาพประกอบคําศัพท์ ๒ ภาษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ 

                                                        
๑พรประภา  จัตตุวัฒนา. (๒๕๕๓).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองสระภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ.  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า บทคัดย่อ.  
๒มาลินี  ณ นคร.  (๒๕๕๓).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองตัวสะกดภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า บทคัดย่อ. 
๓รุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาดํารง. (๒๕๕๒).  การสร้างสื่อภาพประกอบคําศัพท์สําหรับผู้เรียนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ, หน้า บทคัดย่อ. 



๓๒ 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สื่อภาพประกอบคําศัพท์สําหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศที่สร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับมากที่สุด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว ้

 

เล เจิ่น หมาก ขาย ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างแบบเรียนความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเร่ืองศิลปะไทย 
สําหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม” การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีความมุ่งหมายการวิจัยเพื่อสร้างหนังสือเรียน
ความรู้ทางวัฒนธรรมไทย เร่ืองศิลปะไทย สําหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม และหาประสิทธิภาพของหนังสือ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื้อหาของหนังสือเรียนมีจํานวน ๕ บท ประกอบด้วย บทที่ ๑ มวยไทย บทที่ 
๒ เคร่ืองดนตรีไทย บทที่ ๓ การแสดงหุ่นละครเล็ก บทที่ ๔ การร้อยมาลัยดอกไม้สด และบทที่ ๕ การ
แกะสลักผักและผลไม้ จากนั้นนําหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาชาว
เวียดนาม ชั้นปีที่ ๓ วิชาเอกภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติโฮจิมินท์ จํานวน ๑๐ คน ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑

 

 

วันเพ็ญ  สกุลทอง๒  ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างแบบเรียนเร่ืองพยัญชนะไทยสําหรับชาวต่างชาติ” 
ความมุ่งหมายของการวิจัยคร้ังนี้ คือ เพื่อสร้างหนังสือเรียนเร่ืองพยัญชนะไทยสําหรับชาวต่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือเรียนมี ๔ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ หน่วยเสียงภาษาไทย หน่วยที่ ๒ 
พยัญชนะไทย หน่วยที่ ๓ อักษรสามหมู่  และหน่วยที่ ๔ อักษรกล้ําและอักษรนํา หลังจากนั้นได้นําหนังสือ
เรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ ในด้านรูปเล่มมีหัวข้อ
การประเมิน ๕ หัวข้อ คือ ขนาดรูปเล่ม ลักษณะตัวพิมพ์ รูปประกอบ ลักษณะสี และลักษณะกระดาษ 
คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับดี  และในด้านเนื้อหามีหัวข้อการประเมิน ๕ หัวข้อ คือ ความ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคําอธิบาย ระดับความยากง่าย และ
แบบฝึกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนรวมที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้นําหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

 

ฮานู ลี ทําวิจัยเร่ือง “การสร้างแบบเรียนการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาเกาหลีใน
สถาบันอุดมศึกษา” การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสือเรียนการเขียนภาษาไทยสําหรับ
นักศึกษาชาวเกาหลีที่เรียนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษา หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นมี ๕ บทเรียน ผ่านการ

                                                        
๑เล เจิ่น หมาก ขาย.  (๒๕๕๓).  การสร้างแบบเรียนความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเร่ืองศิลปะไทย 

สําหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม, หน้า บทคัดย่อ. 
๒วันเพ็ญ  สกุลทอง.  (๒๕๕๒).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองพยัญชนะไทยสําหรับชาวต่างชาติ, หน้า 

บทคัดย่อ. 



๓๓ 

 

ประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน ๑๐ คน เพื่อนําข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ แทนการทดลองและทดสอบ เนื่องจากในการวิจัยคร้ัง
นั้น ผู้วิจัยไม่สามารถหาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวเกาหลี และมีความรู้ภาษาไทยในระดับ
เดียวกันกับนักศึกษาในประเทศเกาหลี ที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอกมาเป็นกลุ่มทดลอง เพื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นในประเทศไทยได้ จึงได้นําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงหนังสือเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยโดยสรุปคือ เป็นไปสมมุติฐาน
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ กล่าวคือผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า หนังสือเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพดี
สามารถนําไปใช้กับผู้เรียนซึ่งเป็นชาวเกาหลีและเรียนภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ๑

 

 

จากเนื้อหาที่ประมวลมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
กําลังได้รับความนิยมและมีความสําคัญอย่างมาก  ขณะเดียวกันการพัฒนาสื่อการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หนังสือเรียนภาษาไทยที่เขียนขึ้นสําหรับชาวต่างชาตินั้น กําลังได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  แต่ใน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นแล้วว่า งานวิจัยที่มุ่งสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศยังมีค่อนข้างน้อยมาก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยเร่ืองหนังสือเรียนหลักการ
อ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ น่าจะมีประโยชน์แก่ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างประเทศ สถาบัน หรือโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ กับทั้งจะเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางในการ
สร้างและพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป  

 

                                                        
๑ฮานู  ลี.  (๒๕๒๐).  การสร้างแบบเรียนการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาเกาหลีในสถาบัน 

อุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า บทคัดย่อ.  



บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

๑.  การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 
๒.  การกําหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือเรียน 

๓.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๕.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

 

๑.  การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

๑.  ผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เคยเรียนภาษาไทยในระดับต้น จํานวน ๑๕ คน ทําหน้าที่ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวแก่หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

๒.  ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียน จํานวนทั้งสิ้น ๕ คน ดังนี้  
      ๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ เฉลิมกิจ ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ และการสร้างหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

 ๒.๒  อาจารย์นิจสุดา อภินันทาภรณ์  ผู้อํานวยการสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
และผู้เชี่ยวชาญการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย 

 ๒.๓  อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร  ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวัน 
ออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน
ชาวต่างประเทศ และการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย   

 ๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย      
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และการสอนภาษาไทยให้แก่
ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

 ๒.๕ รองศาสตราจารย์สุชาวดี เกษมณี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และการสอนภาษาไทย 



๓๕ 

 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน จะทําหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหนังสือเรียน 

 

๒.  การกําหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือเรียน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวแก่หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว

ต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยจากเอกสารและตําราต่างๆ โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือเรียนไว้ 
ดังนี้ 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวแก่หลักเกณฑ์และระบบไวยากรณ์ในภาษาไทย  
๓.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะเกี่ยวแก่หลักเกณฑ์และระบบไวยากรณ์ในภาษาไทยใน

ระดับกลางได ้

 

๓.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

๑. หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

๒. แบบประเมินคุณภาพ หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ เป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดําเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
๓.๑  การสร้างหนังสือเรียน 

ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

๑.  ศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ  
๒.  ศึกษาหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทย ตามแนวคิด ทฤษฎีและ

วิธีวิทยาการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

๓.  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวแก่หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย จากเอกสารประกอบการสอน 
ตํารา และคู่มือต่างๆ 

๔.  ศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคในการสอนการอ่านและการเขียนภาษาไทย จากตําราและคู่มือ
ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศเป็นผู้เรียบเรียง 

๕.  ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการสร้างหนังสือเรียน 
 



๓๖ 

 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการสร้างหนังสือเรียน พร้อมทั้ง
ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือเรียนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ และได้กําหนดเนื้อหาหรือบทเรียนของหนังสือเรียนเล่มนี้ 
ไว้จํานวนทั้งสิ้น ๘ บท ดังนี ้

บทนํา  
บทที่ ๑ วรรณยุกต์  
บทที่ ๒ ตัวสะกดและมาตราตัวสะกด 

บทที่ ๓ สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  

บทที่ ๔ อักษรควบ  
บทที่ ๕ อักษรนํา 
บทที่ ๖ คําประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย ์ 

บทที่ ๗ คําที่ใช้สระ ใ_ และ ไ_  
 

๓.๒  แบบประเมินประสิทธิภาพ 

การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ หนังสือการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ เป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลําดับขั้นดังนี้ 

๑.  ศึกษาความหมาย รูปแบบและหลักการรวมทั้งวิธีการสร้างแบบประเมิน จากเอกสาร ตํารา 
และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อกําหนดเนื้อหา 

๒.  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนํามาสร้างแบบประเมิน 

๓.  นําแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้นขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
หลังจากตรวจสอบแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาที่ใช้ แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๔.  นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไข เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง
หนึ่ง 

๕.  ปรับปรุงแบบประเมินแล้วจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้ 
๑. ติดต่อประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 



๓๗ 

 

๒.  นําแบบสัมภาษณ์ และหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ ไปสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ที่เคยเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทย จํานวน ๑๕ 

คน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหนังสือเรียนที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.  นําแบบประเมินประสิทธิภาพ และหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียนที่สร้างขึ้น 

 

๕.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลข้อมูล วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นํามาวิเคราะห์และนําเสนอ
ผลการอภิปรายเชิงพรรณนาประกอบตารางและสถิติ 

๒. นําข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพ หนังสือเรียนหลักการอ่านการเขียนภาษาไทย สําหรับ
ผู้เรียนชาวต่างประเทศ นํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

     ๒.๑ การหาค่าร้อยละของคะแนนประเมินคุณลักษณะโดยภาพรวม  
     ๒.๒ การหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนประเมินคุณภาพเน้ือหาโดยภาพรวม และแยกเป็น

รายบทของแต่ละบทเรียน  
๓. การพิจารณาระดับคุณภาพของหนังสือเรียน ผู้วิจัยจะถือเกณฑ์การตัดสินใจที่ปรับปรุงมาจาก

แบบประเมินคุณภาพของหนังสือ ด้วยการให้น้ําหนักค่าคะแนน (ร้อยละ) ตามรูปแบบที่ หทัย ตันหยงได้
ทําไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์การหามาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท มีการกําหนดค่าคะแนนเป็น ๕ 
ระดับ ดังนี้ 

   ระดับคะแนน ๐.๐๐ – ๐.๕๐ หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยู่ในระดับ ใช้ไม่ได้ 
   ระดับคะแนน ๐.๕๑ – ๑.๕๐ หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช ้

   ระดับคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ระดับคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
   ระดับคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๐๐ หมายถึง หนังสือมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 

 ๔. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สูตรค่าเฉลี่ย (Mean) มีสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 
    X = ∑x 

       N 

       X = ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

    ∑x = ผลรวมของคะแนน 

    N = จํานวนผู้ให้คะแนน 



บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยและจะนําเสนอผลการวิจัย มีการใช้สัญลักษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อ ดังนี ้

๑.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
๓.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๑.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

N แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

X แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยได้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยจําแนกตามรายการ
หัวข้อการประเมิน ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนจํานวน ๘ บท มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

ตอนที่ ๒ การสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ในการปรับปรุงหนังสือเรียน 
โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

๓.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ืองหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

ผู้วิจัยจะได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี ้
 

๓.๑  ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เคยเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยมาแล้ว 
จํานวน ๑๕ คน ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

๑) ลักษณะและขนาดทั่วไปของหนังสือเรียน ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าหนังสือมี
ลักษณะและขนาดเหมาะสมดีแล้ว 



๓๙ 

 

๒) เนื้อหาในหนังสือเรียน ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนน่าสนใจ
เหมาะสมกับระยะเวลาเรียน และระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  

๓) การเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือเรียน  ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เรียนใน
ระดับกลาง และระดับสูง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ผู้เรียนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน อาจจะเรียนลําบากเพราะว่าหนังสือเรียนไม่มีคําอธิบายเนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาแม่ จึง
อาจจะต้องอาศัยผู้สอนช่วยอธิบายเพิ่มเติมในขณะเรียน 

๔) แบบฝึกหัดเสริมบทเรียนในหนังสือเรียน ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าแบบฝึกหัดเสริม
บทเรียนแต่ละบทเหมาะสมดี แต่ควรเพิ่มเติมเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในส่วนท้ายของหนังสือเรียนด้วย 
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนต้องการให้เพิ่มแบบฝึกหัด ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้ใน
การวัดความรู้ความเข้าใจ และความจํา เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ว่า ผู้เรียนสามารถ
เขียนและอ่านได้จริง 

๕) รูปภาพประกอบ ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ารูปภาพในแต่ละบทมีความเหมาะสมดี 
แต่ถ้าสามารถเพิ่มเติมภาพประกอบคําศัพท์บางคํา จะช่วยเสริมความเข้าใจหรือเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมได้ กับทั้งยังช่วยให้ทําความเข้าใจบทเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๖) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหนังสือเรียน ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มคําแปล
หรือเพิ่มคําอธิบายภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนและ
คําศัพท์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  

 

๓.๒  ผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างหนังสือเรียนเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่เป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ
ปรากฏผลดังต่อไปนี ้

 

 ๓.๒.๑  รายละเอียดและผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียน 

  ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียนที่สร้างขึ้น ปรากฏผลดังตารางประกอบ
สถิติ ดังต่อไปนี้ 
 

 

  



๔๐ 

 

ตาราง ๑ แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนโดยภาพรวม 

 

คนที่ ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๑ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๒ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๓ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๔ 

ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ ๕ 

 

X 

ความหมาย 

รูปเล่มและการพิมพ์ ๓.๘๐ ๒.๗๐ ๓.๘๐ ๓.๘๐ ๓.๓๐ ๓.๔๘ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
เนื้อหาโดยรวม ๓.๗๕ ๓.๒๕ ๓.๗๕ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๔๕ อยู่ในเกณฑ์ ดี 

บทที่ ๑ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๒ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๘๗ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๔ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๕ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๖ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๗ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ ๓.๗๗ ๓.๘๔ ๓.๙๒ ๓.๔๔ ๓.๗๕ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

 จากตาราง ๑ จะเห็นได้ว่าผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน
หลักการอ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศโดยภาพรวม จําแนกได้ดังนี้ 
 ๑) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๑ เห็นว่าภาพรวมของหนังสือเรียนเล่มนี้ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

 ๒) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๒ เห็นว่าภาพรวมของหนังสือเรียนเล่มนี้ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๗ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

 ๓) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๓ เห็นว่าภาพรวมของหนังสือเรียนเล่มนี้ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

 ๔) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๔ เห็นว่าภาพรวมของหนังสือเรียนเล่มนี้ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๒ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

 ๕) ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๕ เห็นว่าภาพรวมของหนังสือเรียนเล่มนี้ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 
ดี โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๔ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

 

 ดังนั้นจึงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนได้ว่า หนังสือเรียน
หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย ๓.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 



๔๑ 

 

ตาราง ๒ แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนในด้านรูปเล่มและการพิมพ ์

 

คนที่ ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๑ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๒ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๓ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๔ 

ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ ๕ 

 

X 

ความหมาย 

ลักษณะรูปเล่ม        

  - ปก ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  - การจัดทาํรูปเล่ม ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๘๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  - ขนาดรูปเล่ม ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๘๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  และจํานวนหน้า        

  - ศิลปะการจัด ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  หน้าและรูปเล่ม        

  - ขนาดตัวอักษร  ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๘๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยในด้านลักษณะรูปเลม่ ๓.๖๙ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ภาพประกอบ        

  - ความชัดเจน ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  - ความสัมพันธ์กับ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  ความหมาย        

  - ขนาดของภาพ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  - จํานวนภาพ ๓.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๘๐ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

  - ความเหมาะสม ๓.๐๐ ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
คะแนนเฉลี่ยในด้านภาพประกอบ ๓.๒๙ อยู่ในเกณฑ์ ดี 

คะแนนเฉลี่ยในด้านรปูเล่มและการพิมพ์ ๓.๔๘ อยู่ในเกณฑ์ ดี 

 

 จากตาราง ๒ จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน
หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ในด้านลักษณะรูปเล่ม มีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน และในด้านภาพประกอบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๙ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน ดังนั้นจึงสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนได้ว่า หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนมีประสิทธิภาพในด้านรูปเล่มและการพิมพ์ อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย ๓.๔๘ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

 

 



๔๒ 

 

ตาราง ๓ แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนในด้านเนื้อหาโดยรวม 

 

คนที่ ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๑ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๒ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๓ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๔ 

ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ ๕ 

 

X 

ความหมาย 

- คํานํา ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
- คําชี้แจง ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
- วัตถปุระสงค์ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

- มีการประเมินผล ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 
การเรียนรู้        

คะแนนเฉลี่ยในด้านเนื้อหาโดยรวม ๓.๔๕ อยู่ในเกณฑ์ ดี 

 

 จากตาราง ๓ จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน
หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ในด้านเนื้อหาโดยรวม มีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๕ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน ดังนั้นจึงสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนได้ว่า หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหาโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 

ตาราง ๔ แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนในด้านเนื้อหาจําแนกรายบท 

 

คนที่ ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๑ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๒ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๓ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๔ 

ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ ๕ 

 

X 

ความหมาย 

บทที่ ๑ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๒ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๓.๘๗ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๓ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๔ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๕ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๗๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๖ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๙๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

บทที่ ๗ ๓.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓.๘๙๓ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยในด้านเนื้อหาจาํแนกรายบท ๓.๘๔ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

 จากตาราง ๔ จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียน
หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ในด้านเนื้อหาจําแนกรายบท มี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน ดังนั้นจึง
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คนได้ว่า หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ มีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหาจําแนกรายบท อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
 



๔๓ 

 

 ๓.๒.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน ได้ประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวแก่แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้ 

 ๑) รูปเล่มและการพิมพ์ ในด้านรูปเล่มและการพิมพ์ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า รูปเล่ม 
และสีสันมีความสวยงาม ขนาดของตัวอักษรมีความชัดเจน จํานวนภาพประกอบมีค่อนข้างน้อย หากมี
โอกาสในการปรับปรุงแก้ไข ควรเพิ่มเติมภาพประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพประกอบในแบบฝึกหัด จะ
สื่อความคิดให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ภาพประกอบที่นํามาใช้ถ้าเป็นภาพที่ทําขึ้นมาเองจะดีมาก การ
สะกดการันต์ และพิสูจน์อักษรยังมีที่พิมพ์ผิดพลาด ควรตรวจให้ละเอียด 

 ๒) เนื้อหา คํานําและคําชี้แจง ควรเขียนบอกไว้ให้ชัดเจนว่า เนื้อหาของหนังสือเรียนนี้ 
เหมาะแก่ผู้เรียนระดับใด ส่วนในคําชี้แจงนั้นควรปรับภาษาให้กระชับ ชัดเจน และมุ่งให้คําชี้แจงเกี่ยวแก่
การใช้หนังสือเรียนเร่ืองหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศเป็นสําคัญ 
เนื่องจากหนังสือเรียนนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสารนิพนธ์ฉบับอื่น บางหัวข้อมีผู้ทําวิจัยแล้ว เมื่อตัดเนื้อหา
ออกไป จะทําให้ผู้เรียนสับสน อาจจะเพิ่มเติมด้วยการเขียนบทนําแนะนําพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้
ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของหนังสือเรียนมากขึ้น  

 ๓) เนื้อหาโดยภาพรวม มีความสมบูรณ์และครอบคลุมตามโครงการสารนิพนธ์ที่นําเสนอ 
แต่การตั้งชื่อเร่ืองหนังสือเรียนค่อนข้างกว้าง ควรปรับให้กระชับชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเขียนวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ควรเรียงลําดับใหม่ตามกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสัมพันธ์กับเนื้อหา
ในบทเรียน เนื้อหาในแต่ละบทอาจจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหา เช่น คําที่ใช้สระ ไ_ และ ใ_ ควรจะสอนเร่ือง
คําที่ใช้ อัย ด้วย รวมทั้งเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญ เช่น เร่ืองพยัญชนะ สระ รวมถึงหลักการอ่านและ
การเขียนภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม เมื่อมีโอกาสปรับปรุงหลังจากนําไปใช้
งาน ๑ – ๒ ปีแล้ว จะทําให้หนังสือเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 ๔) ตัวอย่างคําที่ยกมาประกอบบทเรียน ไม่ควรเขียนคําที่มีคําผิดคู่กัน เพราะผู้เรียนจะจด
คําที่ผิดไปใช้ คําศัพท์ที่นํามาเป็นตัวอย่าง อาจจะใช้เทคนิคด้านการพิมพ์ ช่วยเน้นตัวพยัญชนะให้แตกต่าง
กัน หรือให้ผู้เรียนสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําที่มีหลายพยางค์ คําที่มีออกเสียงกึ่งเสียง 
เป็นต้น การให้คําอธิบายต่างๆ บางแห่งยังสื่อความไม่ชัดเจน ควรปรับแก้การใช้ภาษา หรืออธิบายใหม่ 
เช่น คําควบกล้ํา อักษรควบแท้ อักษรควบไม่แท้ อักษรนํา สระประสม เป็นต้น นอกจากนี้ เนื้อหาบางตอน
ควรปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนหรือหนังสืออุเทศของสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 ๕) แบบฝึกหัด ควรเรียงลําดับตามความยากง่าย และเพิ่มเติมแบบฝึกหัดให้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างคําที่นํามาเป็นตัวอย่าง ควรนําไปใช้ในแบบฝึกหัดด้วย รวมทั้งควรพิจารณาเพิ่มเติมคําที่



๔๔ 

 

มีความหมายหรือคําที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน จะเป็นการเพิ่มวงศัพท์ให้แก่ผู้เรียนได้มากขึ้น การลําดับ
เนื้อหากับแบบฝึกหัดต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สลับลําดับกัน การใช้คําสั่งต่างๆ ในแบบฝึกหัด ควร
เลือกใช้คําสั่งที่เป็นคํากริยาหรือคํานามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตัวอย่างคําและประโยค
ควรเลือกคําที่ให้ภาพชัดเจน ไม่ใช้คําที่สื่อความหมายไม่ดี หรืออาจจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจภาพลักษณ์ของ
คนไทยผิด 

 ๖) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคร้ังต่อไป ควรปรับปรุงหนังสือนี้โดยเพิ่มเติมเนื้อหา
บางส่วนบางตอนให้มากขึ้น เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงในสารนิพนธ์ฉบับอื่นๆ ควรจะนํามาไว้ในหนังสือเรียนนี้
ด้วย ควรนําหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ไปให้ผู้สอน
และผู้เรียนได้ทดลองใช้ เป็นระยะเวลา ๑ – ๒ ปี แล้วรวบรวมผลการประเมินมาปรับปรุงอีกคร้ังหนึ่งจะ
ทําให้หนังสือเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  

 

 



บทที่ ๕ 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างหนังสือเรียน และได้
สร้างหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ มีความมุ่งหมายในการ
วิจัย ๒ ประการ คือ 

๑. เพื่อสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

๒. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับ
ผู้เรียนชาวประเทศ   
 

๑.  สรุปผลการวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้สร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว

ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศในด้านหลักภาษา ที่สัมพันธ์กับกระบวนการอ่าน
และการเขียน ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้

๑.  ได้หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้ เรียนชาวต่างประเทศ 
ประกอบด้วยบทเรียนจํานวน ๘ บท ได้แก ่

 บทนํา  
บทที่ ๑ วรรณยุกต์  
บทที่ ๒ ตัวสะกดและมาตราตัวสะกด 

บทที่ ๓ สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป  

บทที่ ๔ อักษรควบ  
บทที่ ๕ อักษรนํา 
บทที่ ๖ คําประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย ์ 

บทที่ ๗ คําที่ใช้สระ ใ_ และ ไ_  
 

๒.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียน ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
๕ คน ปรากฏผลดังนี้ คือ ประสิทธิภาพหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างประเทศ ในด้านลักษณะรูปเล่ม มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ 
จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน และในด้านภาพประกอบมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย ๓.๒๙ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน ดังนั้นจึงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ 
คนได้ว่า หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนมีประสิทธิภาพในด้านรูปเล่มและ



๔๖ 

 

การพิมพ์ อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๘ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน ในด้านเนื้อหา
โดยรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๕ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน และใน
ด้านเนื้อหาจําแนกรายบท มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ จากคะแนน
เต็ม ๔ คะแนน ดังนั้นจึงอาจจะสรุปผลการวิจัยได้ว่า หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
๓.๗๕ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน  

 

๒.  อภิปรายผลการวิจัย 
๑.  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวแก่

หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างได้แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ประมวลความคิดเห็นและนําไปปรับปรุงหนังสือเรียน ก่อนที่จะ
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเรียน เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยไม่สามารถ
ทดลองใช้หนังสือเรียนกับกลุ่มตัวอย่างที่มีพื้นความรู้ และมีสามัตถิยะทางการสื่อสารภาษาไทยในระดับ
เดียวกันได้ ดังนั้นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ จึงมีความสําคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเคยผ่านการเรียนภาษาไทยในระดับเบื้องต้นมาแล้วย่อมตระหนักถึงปัญหา
และอุปสรรคในการเรียนการอ่านและการเขียน ที่ประสบจากการเรียนภาษาไทยระดับต้น ระดับกลาง 
และระดับสูง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นสามารถใช้ประกอบการ
เรียนการสอนได้ แต่ไม่เหมาะสมสําหรับผู้เรียนที่เพิ่งเร่ิมต้นเรียนภาษาไทย การเรียนรู้หนังสือนี้จําเป็นต้อง
มีครูสอนหรือมีผู้คอยแนะนํา ควรเพิ่มเติมอภิธานศัพท์เพื่อช่วยผู้เรียนในการค้นหาความหมายของคํา และ
ควรเพิ่มเติมภาพประกอบต่างๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากจะไม่ทําให้ผู้เรียนเคร่งเครียดมากเกินไป การใช้
ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย และชัดเจน 

 

๒.  ผลจากการประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับ
ผู้เรียนชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน ๕ คน ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของหนังสือเรียนในด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่า หนังสือเรียนที่สร้างขึ้นเป็นหนังสือเรียนที่สามารถนําไปใน
การเรียนการสอนภาษาไทยได้ นอกจากนี้ยังอาจจะใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้แก่ผู้ เ รียนชาว
ต่างประเทศที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้แม่นยําขึ้น ในการสร้าง
หนังสือเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ และปรับปรุงหนังสือเรียนตามที่
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คําแนะนํา กล่าวคือ ในด้านการนําเสนอเนื้อหาควรมีการใช้เส้นผังภูมิ การล้อมกรอบ
ข้อความที่สําคัญ มีการสรุปเป็นสูตรคล้ายกับสูตรหรือกฎเกณฑ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือ
เนื้อหาที่นําเสนอจะต้องไม่มีปริมาณมากเกินไป มีคําอธิบายที่สั้นและกระชับ จะช่วยให้ผู้เรียนจดจําได้ง่าย
ขึ้น สอดคล้องกับความเห็นของ ศรีวิไล  พลมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาว



๔๗ 

 

ต่างประเทศ ซึ่งได้แสดงความเห็นเกี่ยวแก่เทคนิคในการสอนอ่านและเขียนให้แก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศว่า
ในการสอนอ่านและเขียน ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิควิธีให้ผู้เรียนท่องจําหรือจดจําสิ่งที่เรียนได้อย่างเร็วที่สุด 
ต้องใช้วิธีที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้เรียนที่สุด และสื่อการสอนที่สร้างขึ้นจะต้องมีการวางแผนหรือออกแบบมา
อย่างดี ผู้เรียนสามารถนําไปฝึกฝนนอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง๑ 
 

๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหนังสือเรียนหลักการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรวบรวม
ความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณา และได้ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไข สรุปได้ดังนี้ 

 ๑) รูปเล่มและการพิมพ์ ในด้านรูปเล่มและการพิมพ์ ได้เพิ่มเติมภาพประกอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาพประกอบในแบบฝึกหัด รวมทั้งได้พิสูจน์อักษร และการสะกดการันต์ที่พิมพ์ผิดพลาด  

 ๒) เนื้อหา คํานําและคําชี้แจง ได้เพิ่มเติมในคํานําและคําชี้แจงว่า เนื้อหาของหนังสือเรียน
นี้ เหมาะแก่ผู้เรียนระดับกลาง ปรับภาษาให้กระชับ ชัดเจน และมุ่งให้คําชี้แจงเกี่ยวแก่การใช้หนังสือเรียน
เร่ืองหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
รวมทั้งเขียนบทนําแนะนําพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียน การตั้งชื่อเร่ือง
หนังสือเรียนค่อนข้างกว้าง รวมทั้งประเด็นเนื้อหาต่างๆ ไม่สามารถปรับแก้ไขได้ เนื่องจากต้องขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสอบโครงการสารนิพนธ์ก่อน ส่วนการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้
เรียงลําดับใหม่ตามกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนมาก
ขึ้น   

 ๓) ตัวอย่างคําที่ยกมาประกอบบทเรียน ได้ตัดคําที่มีคําผิดคู่กันออก เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้เรียนจดคําคําที่ผิดไปใช้ คําศัพท์ที่นํามาเป็นตัวอย่างจะใช้เทคนิคด้านการพิมพ์ ช่วยเน้นตัวพยัญชนะให้
แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําที่มีหลายพยางค์ คําที่มีออกเสียง
กึ่งเสียง เป็นต้น ใช้การเน้นตัวพยัญชนะและการขีดเส้นใต้ให้สังเกตได้ชัดเจนมากขึ้น  

 ๔) การให้คําอธิบายต่างๆ บางแห่งที่ยังสื่อความไม่ชัดเจน ได้ปรับแก้การใช้ภาษา และให้
คําอธิบายใหม่ ให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนหรือหนังสืออุเทศของสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่บางแห่งยังคงไว้ เนื่องจากผู้เรียนชาวต่างประเทศบางคน
อาจจะใช้หนังสือไวยากรณ์หรือหลักภาษาไทย ที่ท่านผู้รู้ต่างๆ อาทิ พระยาอุปกิตศิลปสาร อาจารย์กําชัย
ทองหล่อ ได้เรียบเรียงไว้ 

 ๕) แบบฝึกหัด ได้ปรับย้ายเรียงลําดับตามความยากง่าย และเพิ่มเติมแบบฝึกหัดให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างคําที่นํามาเป็นตัวอย่าง จะเลือกจากคําในบทเรียน คําที่มีความหมายหรือ

                                                        
๑

ศรีวิไล  พลมณี. (๒๕๔๕). พื้นฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, หน้า ๑๔๐. 



๔๘ 

 

คําที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น รวมทั้งปรับการลําดับเนื้อหากับแบบฝึกหัดให้สอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่สลับลําดับกัน  

  

๓.  ข้อเสนอแนะ 
๑.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 ๑.๑  การสร้างหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทย สําหรับใช้สอนผู้เรียนในระดับ
ต่างๆ ผู้สอนควรศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนการสอน และหลักการสร้างหนังสือให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เพื่อให้ได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ และเหมาะแก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศอย่างแท้จริง 

 ๑.๒  การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ในกระบวนการสร้าง
หนังสือเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวแก่เนื้อหา หรือกิจกรรมท้าย
บทเรียนและอื่นๆ 

 ๑.๓  การใช้หนังสือเรียนหลักการการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาว
ต่างประเทศ ผู้สอนหรือผู้สร้างหนังสือเรียนควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหนังสือเรียนอย่างสม่ําเสมอ 

๒.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ๒.๑  ควรมีการสร้างหนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย ที่มุ่งเน้นทักษะการ

สื่อสารด้านต่างๆ สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 ๒.๒  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวแก่การสร้างหนังสือในรูปแบบวิธีการอื่นๆ เช่น หนังสือ
การ์ตูน หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์หรือสร้างในรูปแบบสื่อประสมอื่นๆ 

 ๒.๓  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวแก่การสร้างและการพัฒนาหนังสือเรียน ด้วยวิธีการหรือ
รูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสัมภาษณ ์เช่น การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
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บรรณานุกรม 
 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  (๒๕๔๕).  การเรียนรู้อักษรไทยสําหรับกลุ่มเป้าหมาย/แรงงานมอญ – พม่า 
(ชุดที่ ๑).  กรุงเทพฯ: กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๓๘).  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๒๒๙/๒๕๓๘ เร่ืองการกําหนดหนังสือ
สําหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓).  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

กอง  เคลือบพณิชกุล.  (๒๕๑๖).  การศึกษาเร่ืองความเหมาะสมของเนื้อหาในแบบเรียนวรรณคดีไทยชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย.  ปริญญานิพนธ์ กศ. ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร.  ถ่ายเอกสาร. 

โกชัย  สาริกบุตร; และสมพร  สาริกบุตร.  (๒๕๒๐).  แนวการวิเคราะห์และประเมินผลแบบเรียน.  
เชียงใหม:่ ม.ป.พ. 

จินตนา  ใบกาซูยี.  (๒๕๒๐).  การเขียนสื่อการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
เจิ่น  เกิ่ม ตู๊.  (๒๕๕๒).  ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวเวียดนาม เร่ืองวันสําคัญของไทย.  

สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์.  (๒๕๒๗).  บทสคริปต์การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
ชุติมา  สัจจานันท์ และคณะ.  (๒๕๔๓).  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ: 

สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
ธวัช  ปุณโณธก.  (๒๕๔๔).  วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย.  พิมพ์คร้ังที่ ๘.  กรุงเทพฯ:

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
นิตยา  กาญจนวรรณ.  (๒๕๕๐).  สอนไทยให้ต่างชาต.ิ  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
นิตยา  วิจาระนันท์.  (๒๕๕๑).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองการทําบุญ สําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ.     

สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

นิพนธ์  สุขสวัสดิ์.  (๒๕๒๑).  ว่าด้วยเร่ืองแบบเรียนภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ. 
บันลือ  พฤกษะวัน.  (๒๕๒๔).  วรรณกรรมกับเด็ก.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, ม.ล. (๒๕๑๑).  ปัญหาการสอนภาษาต่างประเทศแก่เด็กไทย. พระนคร: กรมการ

ฝึกหัดครู. 
เบ็ญจวรรณ  สุนทรากูล.  (๒๕๒๕).  วิวัฒนาการของแบบเรียนไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคําแหง. 



๕๑ 

 

ประภัสร  ห่อนาค.  (๒๕๕๒).  วิเคราะห์หนังสือ Thai: Essential Grammar.  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ประภาศรี  สีหอําไพ.  (๒๕๒๔).  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
ปรียา  หิรัญประดิษฐ์.  (๒๕๔๖).  รายงานการวิจัยเร่ืองสถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาว

ต่างประเทศในประเทศไทย.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ถ่ายเอกสาร. 
-------------.  (๒๕๔๘).  พินิจการสอนภาษาพิจารณาวรรณกรรม.  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช. 
พรประภา  จัตตุวัฒนา.  (๒๕๕๓).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองสระภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ. สารนิพนธ์ 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
ฟาง  จื่อหวี่.  (๒๕๕๒).  ชุดทักษะการสอนทักษะการพูดภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สําหรับนักศึกษาจีน.  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

มาลินี  ณ นคร.  (๒๕๕๓).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองตัวสะกดภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ.  สารนิพนธ์ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 

ยศ  พนัสสรณ์.  (๒๕๒๙).  การสํารวจเชิงวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม ๒     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอนภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ถ่ายเอกสาร. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๕๔๖).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ :    

 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
รุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาดํารง.  (๒๕๕๒).  การสร้างสื่อภาพประกอบคําศัพท์สําหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ.  สารนิพนธ์ ศศ.ม.  (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
เล เจิ่น หมาก ขาย.  (๒๕๕๓).  การสร้างแบบเรียนความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเร่ืองศิลปะไทย สําหรับ

นักศึกษาชาวเวียดนาม.  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

วันเพ็ญ  สกุลทอง.  (๒๕๕๒).  การสร้างแบบเรียนเร่ืองพยัญชนะไทยสําหรับชาวต่างชาติ. สารนิพนธ์   
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ถ่ายเอกสาร. 
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ศรีวิไล  พลมณี.  (๒๕๔๕).  พื้นฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ.  เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สมถวิล  วิเศษสมบัติ.  (๒๕๒๔).  การศึกษาแบบเรียนภาษาไทย (ประถม – มัธยม).  กรุงเทพฯ: พิศิษฐ์
การพิมพ์. 

สมทรง  บุรุษพัฒน์  และคณะ.  (๒๕๔๐).  สถานภาพการวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์  และคณะ.  (๒๕๔๕).  แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสําหรับ
ชาวต่างชาต.ิ  เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง. 

------------.  (๒๕๔๕).  คู่มือการสอนภาษาไทยเบื้องต้นแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษา
สําหรับชาวต่างชาต.ิ  เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง. 

------------.  (๒๕๔๙).  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ.  เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง. 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.  (๒๕๓๗).  ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะ และวิทยวิธีทางวิชา

ภาษาไทย.  นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
อัครา  บุญทิพย์.  (๒๕๕๓, ๑๕ กันยายน).  สัมภาษณ์โดย ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์   

ที่สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อัมพร  พงษธา.  (๒๕๑๘).  การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เร่ิมเรียนชาวต่างประเทศ.

กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ ค.ม. (มัธยมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.       
ถ่ายเอกสาร. 

อาทร  จันทวิมล.  (๒๕๔๖).  ความสัมพันธ์ไทยกับนานาชาต.ิ  กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
ฮานู  ลี.  (๒๕๒๐).  การสร้างแบบเรียนการเขียนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษา.  

วิทยานิพนธ์ ค.ม. (มัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  ถ่ายเอกสาร. 
Lado,  Robert.  (1968).  Language Testing.  New York: McGraw-hill, Inc. 
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จดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจยั                                   
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จดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินประสิทธิภาพหนังสือเรียนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ คน 
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แบบประเมินชุดที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ เฉลิมกิจ 
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อาจารย์นิจสุดา  อภินันทาภรณ ์
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อาจารย์พัธนี  โชติกเสถียร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณ ี
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รองศาสตราจารย์สุชาวดี  เกษมณี 
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หนังสือเรียนหลักการอ่านและการเขียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
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