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 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือสร้าง แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็

ชาวตา่งชาติ  ระดบัประถมศกึษา  แล้วนําไปหาประสทิธิภาพชดุการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  

แบบเรียนท่ีสร้างขึน้  มีจํานวน 10 บทเรียน คือ สวสัดีคณุครู น่ีอะไร คณุช่ืออะไร วนันีว้นัอะไร ชอบสีอะไร  

กินอะไร จะไปไหน  กําลงัทําอะไร  เป็นอะไรไมส่บายหรือ   และบ้านอยูท่ี่ไหน  ผู้ วิจยันําไปทดลองใช้ กบั

กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 และประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียน

ภาษาไทยเป็นปีแรก  โรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย  กรุงเทพฯ  จํานวน 8 คน 

 ผลการศกึษา  พบวา่  แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

มีประสิทธิภาพ  96.32/ 95  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  แสดงวา่แบบเรียนสนทนาภาษาไทย สําหรับ

เดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  สามารถนําไปใช้จริงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 This study was conducted with the purpose of constructing a Thai Conversation 

Textbook for Young Learners that would achieve an efficiency rating of 80/80 in the standard 

index. 

The Conversation Textbook for Young Learners includes 10 lessons such as “Hello,  

teacher!”, “What’s this?”,   What’s your name?”, What day is it today?”, “What  colour do you 

like?” What would you like to eat?”, “ Where are you going?”, “What are you doing?” “What’s 

the matter, are you sick?” and “Where do you live?”. The Textbook was tried out with 8 first 

year Thai Language Year 2 and 3 students in the academic year 2010 at New International 

School of Thailand. 

The data analysis revealed that the Conversation Textbook for Young Learners  

attained an  efficiency rating of 96.32/ 95. The results of the study prove that the 

Conversation Textbook for Young Learners is an efficient book to teach from. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  และคณะกรรมการสอบ  

ได้พิจารณาสารนิพนธ์เร่ือง  แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา   

ของ  พชิานนั  เพง็ลี  ฉบบันีแ้ล้ว เห็นสมควรรับเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร  

ปริญญาศิ ลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 
 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

 

 ………………………………………………… 

 (อาจารย์พทัธยา  จติต์เมตตา) 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 

 ………………………………………………… 

 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภสินธุ์  แผลงศร) 
 

คณะกรรมการสอบ 

 

 ………………………………………………...ประธาน 

 (อาจารย์พทัธยา  จติต์เมตตา) 

 

 ………………………………………………...กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

 (อาจารย์พธันี  โชตกิเสถียร) 

 

 ………………………………………………...กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

 (อาจารย์ภรพสั ุ สร้อยระย้า) 
 

อนมุตัใิห้รับสารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ  ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 ……………………………………………….รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 (รองศาสตราจารย์สภุา  ปานเจริญ)  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

     วนัท่ี ……. เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จส มบรูณ์ได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์พทัธยา  จติต์เมตตา   

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ซึง่ได้ชีแ้นะแนวทาง ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทัง้ให้คําแนะนําตา่งๆ  

อนัเป็นประโยชน์ ทัง้ในการสร้างแบบเรียนและการจดัทําสารนิพนธ์ ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู

ในความเอาใจใสอ่ยา่งดีของอาจารย์มาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคณุรองศาตราจารย์ ดร. มลวิลัย์  ลบัไพรี อาจารย์ฉวีวรรณ วอสโก และอาจารย์   

เตือนตา โจฮารี   ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการทดลอง  ซึง่อาจารย์ทัง้สามทา่นได้สละเวลาอนัมี

คา่ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ให้ข้อคดิเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้ อบกพร่องตา่งๆ  ของ

เคร่ืองมือการทดลอง  อนัสง่ผลให้สารนิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ 

 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ อาจารย์พธันี  โชตกิเสถียร และอาจารย์ภรพสั ุ 

สร้อยระย้า  ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่ให้ข้อคดิเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ 

ในสารนิพนธ์ฉบบันี ้ 

 ขอขอบพระคณุคณาจารย์คณะมนษุยศาสตร์ทกุทา่นท่ีอบรม ให้ความรู้ ให้กําลงัใจและความ

เมตตาแก่ผู้ วิจยัตลอดระยะเวลาท่ีศกึษา  ณ มหาวิทยาลยัแหง่นี ้ 

 ขอขอบพระคณุ คณุพอ่ คณุแม ่พ่ีสาว ญาติ  และมติรสหายทกุทา่น ท่ีได้ให้ความรัก ให้การ

สนบัสนนุ ให้ความชว่ยเหลือและเป็นกําลงัใจให้แก่ผู้ วิจยัเสมอมา   

 ขอขอบพระคณุพ่ีสาวของข้าพเจ้า ดร.ณฐิักา เพง็ลี อยา่งมากเป็นพเิศษ ท่ีได้ให้ความชว่ยเหลือ  

เสียสละเวลาและกําลงักาย  ในการวาดภาพประกอบทัง้หมดในแบบเรียนเลม่นี ้

 

 

        พิชานนั  เพ็งลี 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทท่ี                     หน้า 

 1  บทนํา   1  

   ภมูิหลงั   1 

   ความมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า   3 

   ความสําคญัของการศกึษาค้นคว้า   3 

   ขอบเขตของการศกึษาค้นคว้า   4 

   ข้อตกลงเบือ้งต้น   5 

   นยิามศพัท์เฉพาะ   5 

   สมมตฐิานในการศกึษาค้นคว้า   5 

   วิธีดําเนนิการศกึษาค้นคว้า   5 

 

 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   8 

   เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน   8 

        ความหมายของแบบเรียน   8 

        ประโยชน์ของแบบเรียน   9 

        หลกัการสร้างแบบเรียน  10 

        หลกัการสร้างแบบฝึก  12 

        การประเมินคณุภาพแบบเรียน  14 

        งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน  16 

  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา  18 

                   ความหมายของการสนทนา  18 

        กฎการสนทนา  18 

        เทคนิคการสอนสนทนา  20 

         งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา  21 

 

 3 วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า  24 

       ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  24 

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า  24 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี                     หน้า 

 3  (ต่อ) 

       การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการทดลอง  25 

       การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพแบบเรียน  27 

       สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  29 

 

 4 ผลการศึกษาค้นคว้า  30 

       สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  30 

       ผลการสร้างแบบเรียน  30 

       ผลการหาประสิทธิภาพของแบบเรียน  31 

 

 5 สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ  36 

       ความมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า  36 

       ความสําคญัของการศกึษาค้นคว้า  36                                                                                                                                                                                                    

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  37 

       การดําเนนิการศกึษาค้นคว้า  37 

       สรุปผลการศกึษาค้นคว้า  39 

       อภิปรายผล  40 

       ข้อเสนอแนะ  41 

 

บรรณานุกรม  42 

 

ภาคผนวก  47 

 ภาคผนวก ก  48 

 ภาคผนวก ข  53 

 

ประวัตย่ิอผู้ทาํสารนิพนธ์        134 

 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง                                          หน้า 

 1  ระยะเวลาในการทดลอง  27  

 2   คะแนนทําแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของผู้ เรียน  32 

 3   ประสิทธิภาพกระบวนการของแบบเรียน  33 

 4   คะแนนทําแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  34  

 5   ประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  80/80  35  

  

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีใช้ส่ือสารกนั  หากชาวตา่งชาตท่ีิต้องมาเก่ียวข้องกบัคนไทยในด้านตา่งๆ 

ไมว่า่จะเป็นการทอ่งเท่ียว การศกึษา การทําธรุกิจ  ตลอดจนอาศยัอยูใ่นเมืองไทยสามารถส่ือสารโดย

ใช้ภาษาไทยได้ ยอ่มจะก่อให้เ กิดประโยชน์ตอ่ตนเอง อยา่งย่ิง  เชน่ จะชว่ยให้ได้รับความสะดวกสบาย

ในชีวิตประจําวนั ชว่ยให้เกิดความรอบรู้ในเร่ืองตา่งๆ  จากการรับขา่วสารข้อมลูรอบตวัผา่นการสนทนา  

หรือจากการชมและ ฟังรายการตา่งๆ จากวิทยโุทรทศัน์ รวมถึงการอา่นจากส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทตา่งๆ  

นอกจากนี ้ความสามารถทางภาษายงัสามารถชว่ยเ สริม สร้าง ความสมัพนัธ์ อนั ดีระหวา่งบคุคล       

และชาวตา่งชาติ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดี ยงัสามารถนําไปประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวข้องกบัคน ไทยได้ประสบความสําเร็จ อีกด้วย จงึกลา่วได้ วา่ ทกัษะการส่ื อสารภาษาไทยสําหรับ

ชาวตา่งชาตเิป็นสิ่งสําคญัและควรได้รับการพฒันา 

 ปัจจบุนัการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาตเิป็นท่ีนยิมและแพร่หลายอยา่งมาก

ทัง้ในสถาบนัการศกึษาของภาครัฐและเอกชน แตช่าวตา่งชาตเิหลา่นัน้  มีความต้องการเรียนภาษาไทย

โดยมีจดุมุ่งหมายในการเรียนท่ีแตกตา่งกนั ไป จงึสง่ผลให้เกิดความต้องการด้านส่ือการเรียนการสอ น

และอปุกรณ์ท่ีมีความหลากหลายสําหรับผู้ เรียนท่ีมีคณุลกัษณะตา่งกนั เพราะส่ือการสอน เป็นเคร่ืองมือ 

ท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสามารถใช้ในการพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ดงัท่ีคนันิงส์เวอรซ์ (Cunningsworht. 

1995: 7) ได้กลา่วถึงบทบาทของส่ือการสอนภาษาไว้วา่ เป็นแหลง่ความรู้ข้อมลู เป็นแหลง่ของกิจกรรม

เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกฝนการส่ือสาร เป็นแหลง่ข้อมลูเร่ืองไวยากรณ์ คําศพัท์ การออกเสียง เป็นแหลง่ของ

สถานการณ์จําลอง และชว่ยเสนอแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมในห้องเรียน และส่ือการสอนเป็น

เคร่ืองมือท่ีชว่ยครูผู้สอนมือใหมใ่ห้มีความมัน่ใจเพิม่ขึน้ และกิดานนัท์ มลิทอง (2540: 88)  ก็ได้กลา่วถึง

คณุคา่ของส่ือการสอนวา่  เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพเพราะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจ

เนือ้หาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อนได้ง่ายขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ และชว่ยให้เกิดความคดิรวบยอดในเร่ืองนัน้

ได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว  ชว่ยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุและไมเ่บ่ือหนา่ย

การเรียน ทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจตรงกนัและเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียนนัน้ นอกจากนี  ้ 

ยงัเป็นส่ือให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ตลอดจนสง่เสริมให้เกิดมนษุย์สมัพนัธ์

อนัดีระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนอีกด้วย   
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 ส่ือการเรียนการสอนมีหลายประเภท  “แบบเรียน” จดัเป็นส่ือการเรียนการสอนประเภทหนึง่ท่ี

มีบทบาทสําคญัท่ีใช้กนัอยูท่ัว่ไปในการเรียนการสอนทัง้ในและนอกชัน้เรียน  แจ็ค (Jack. 1998:128-

129) กลา่ววา่  แบบเรียนท่ีดีให้ผลทางด้านบวกทัง้ตอ่ครูผู้สอนและตอ่ตวัผู้ เรียน  ในเร่ืองนี ้แจ็ค (Jack. 

1998: 128-129) ได้อ้างถึง  ฮทัชินสนัและทอเรส (1994) ท่ีกลา่วไว้วา่ แบบเรียนสามารถแสดงให้เห็น

โครงสร้างของแผนการเรียนรู้ และชว่ยแนะแนวให้ผู้สอนสามารถสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก ขึน้  

ซึง่ชว่ยสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี สําหรับนกัวิชาการในประเทศ ไชยยศ เรืองสวุรรณ  (2526: 

151) ได้กลา่วถึงข้อดีของแบบเรียนไว้วา่ เป็นส่ือท่ีชว่ยให้ประหยดังบประมาณ  สามารถปรับให้เหมาะ

กบัผู้ เรียนเฉพาะบคุคลได้ ชว่ยให้จดัการสอนได้อยา่งมีระเบียบ มี การจดัระเบียบเนือ้หา ความตอ่เน่ือง  

เพ่ือชว่ยให้การเรียนรู้ดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ “แบบเรียน” เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ี

มีประโยชน์อยา่งมาก และควรนํามาใช้ในการเรียนการสอนอยา่งย่ิง   

 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว  ทําให้ผู้ วิจยัเกิดความสนใจสํารวจแบบเรี ยนเก่ียวกบัการสอน ภาษาไทย

สําหรับชาวตา่งชาตท่ีิมีในปัจจบุนั  และพบวา่แบบเรียนภาษาไทยท่ีมีอยูส่ว่นใหญ่เป็นแบบเรียนสําหรับ

ผู้ใหญ่ สว่นแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตนิัน้ยงัขาดแคลนอยูม่าก ดงันัน้  ปัญหาความ

ขาดแคล นแบบเรียนสําหรับเดก็จงึเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส นใจและแก้ไข โดยการสร้างแบบเรียน

ภาษาไทยสําหรับเดก็ท่ีมีประสทิธิภาพให้เพิ่มมากขึน้  เพ่ือตอบสนองผู้ เรียนในวยัดงักลา่วนี ้

 ในการสร้างแบบเรียนสําหรับเดก็ท่ี มีประสิทธิภาพ ผู้ วิจยัได้ สํารวจเพิม่เตมิเก่ียวกบัตวัอยา่ง

แบบเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบเรียน

ภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาต ิและผู้ วิจยัได้พบแบบเรียนสอนภาษาองักฤษสําหรับเดก็ คือ English 

Time และ LET’S GO แบบเรียนดงักลา่วนีจ้ดัทําโดยมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด  เป็นแบบเรียนท่ีได้รับ

ความนยิมอยา่งกว้างขวาง  ซึง่ในประเทศไทยนัน้มีสถาบนัการศกึษาและโรงเรียนหลายๆ  แหง่นําไปใช้

ในการเรียนการสอน  เชน่ โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั  โรงเรียนสาธิต แหง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตรฝ่ายประถมฯ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา และโรงเรียนอดุมศกึษา เป็นต้น   

 สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้แบบเรียนสอนภาษาองักฤษในฐา นะภาษาตา่งประเทศดงักลา่วได้รับ

ความนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นแบบเรียนท่ีใช้แล้วเกิดประสิทธิผลแก่ผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี โดยเนือ้หา

ภายในแบบเรียนเหลา่นี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือการสอนคําศพัท์ สอนการอา่นการเขียน รวมทัง้การสอน

สนทนาท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินชีวิตประจําวั นของผู้ เรียน และจากประสบการณ์ท่ีผู้ วิจยัได้สอน

ภาษาไทยและภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศให้ แก่ผู้ เรียนวยัเดก็ พบวา่ การสอนสนทนาเป็น

สิ่งท่ีมีประโยชน์อยา่งย่ิง เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้คําศพัท์ท่ีเก่ียวข้องจากบทสนทนา

ท่ีใช้ในการเรียนการสอนทําให้เรียนรู้คําศพัท์ได้มากขึน้กว้างขวางขึน้ และได้ฝึกฝนสนทนาจริงในชัน้เรียน

กบัเพ่ือนร่วมชัน้   ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกั นอยา่ง สนกุสนาน เม่ือผู้ เรียนมีความวิตกกงัวลน้อย นัน้  

สอดคล้องทฤษฎีการเรียนรู้ของครัชเชน (Krashen. 1986: 30-32) ซึง่กลา่วไว้วา่  การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง

จะเกิดขึน้ได้เม่ือมีแรงจงูใจ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และมีความวิตกกงัวลน้อย   
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 ในเร่ืองการสอนสนทนานี ้ ศรีวิไล พลมณี (2545: 162-192) ได้แสดงทศันะไว้วา่ การสนทนา

เป็นทกัษะส่ือสารท่ีซบัซ้อน ในการสอนภาษาท่ีสอง  สว่นท่ีประสบความสําเร็จได้มาก คือ การ สอน

ไวยากรณ์ การอา่น การเขียน แตก่ารสนทนากลบัเป็นเร่ืองท่ีประสบปัญหา ผู้ เรียนและผู้สอนรู้สกึล้มเหลว

ได้งา่ยและจะต้องทุม่เทเป็นอยา่งมาก ด้วยวิธีการท่ีมีประสทิธิ ภาพ กลา่วสรุปได้วา่ การสอนสนทนา

เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ อยา่งมากตอ่ผู้ เรียน ดงันัน้การสร้างแบบเรียนสน ทนาภาษาไทยสําหรับเดก็           

จงึเป็นเร่ืองควรให้ความสําคญัอยา่งย่ิง 

 จากความขาดแคลนทางด้านส่ือการสอนประเภทแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติท่ี

ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น กอรปกบัผู้ วิจยั เล็งเห็นความสําคญัของการสอนสนทนา จงึประสงค์ท่ีจะ สร้าง

แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ขึน้  โดยได้กําหนดสถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้จริงในโรงเรียน  เน่ืองจากผู้ วิจยัเหน็วา่ผู้ เรียนวยัเดก็  เป็นวยั ท่ีมีชีวิตประจําวนัสว่นใหญ่ อยูใ่น

โรงเรียน ดงันัน้สถานการณ์ท่ีโรงเรียนจงึเป็นเร่ืองใกล้ตวัเดก็ท่ีควรเรียนรู้ ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยง

ประสบการณ์เดมิเข้ากบัประสบการณ์ ใหม่ได้งา่ยขึน้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี และยงัเป็นเร่ืองท่ีผู้ เรียน

สามารถนํามาใช้ จริงในชีวิตประจําวนัได้  ผู้ วิจ ยัหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ แบบเรียนการสนทนาภาษาไทย

สําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษาท่ีสร้างขึน้นี  ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนภาษาไทย

สําหรับเดก็ชาวตา่งชาตไิด้ 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 1. เพ่ือสร้าง แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ท่ี มี

ประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 

 2. เพือ่นําแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรั บเดก็ชาวตา่งชาตริะดบั ประถมศกึษา ที่สร้างขึน้

ไปใช้ เพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาของผู้ เรียนให้ดีย่ิงขึน้ 

 

ความสาํคัญของการศึกษาค้นคว้า 

 ผลจากการศกึษาค้นคว้าครัง้นีทํ้าให้ได้ แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติ

ระดบัประถมศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ และการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาไทย

ให้ชาวตา่งชาตนํิาไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนได้ ตลอดจนเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบเรียนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนระดบัตา่งๆ ตอ่ไป 

 

 

 



4 

 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 ผู้ศกึษาค้นคว้าได้กําหนดขอบเขตดงันี ้

 1.  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ คือ นกัเรียนชาวตา่งชาติโรงเรียนนานาชาตใิหม่

แหง่ประเทศไทย  จงัหวดักรุงเทพฯ ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 1 หรือ Year 2 และชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 หรือ Year 3  ระดบัอาย ุ6-7 ปี  ท่ีเร่ิมเรียนภาษาไทยเป็นปีแรก              

 2.  กลุม่ตัวอยา่งท่ีใช้ในการ ศกึษาค้นคว้า ครัง้นี  ้ เป็นนกัเรียนโรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่

ประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพฯ ซึง่เป็นนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 1 หรือ Year 2 และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

2 หรือ Year 3  ระดบัอาย ุ6-7 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 8 คน ซึง่ได้มาด้วยการเลือก

กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจ ง 0(Purposive

 3.  ตวัแปรในการศกึษา 

 sampling) เน่ืองจากเป็นจํานวนของนกัเรีย นท่ีเร่ิมเรียนภาษาไทย

เป็นปีแรกท่ีมีอยูท่ัง้หมดในชัน้เรียน 

               ตวัแปรต้น  ได้แก่ การใช้ แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบั

ประถมศกึษา     

  ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ เรียนได้จากการทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน  

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ เรียนได้ จากทําแบบทดสอบหลงัการเรียนแบบ เรียนสนทนาภาษาไทย

สําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

 4.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

  ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ตัง้แตเ่ดือน สิงหาคม  ถึงเดือนกนัยายน  ใช้

เวลาทดลอง 6 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 2 คาบ รวม 12 คาบ 

 5.  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 

  ผู้ วิจยัได้ศกึษาเร่ืองการสร้าง แบบเ รียนสนทนาสําหรับเดก็จากเอกสารและตําราตา่งๆ 

แล้วจึ งนํามาวิเคราะ ห์และประมวลเนือ้หา  เพ่ือสร้าง แบบ เรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็

ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  จํานวน 10 บท ตอ่ไปนี ้

  บทท่ี   1    เร่ือง   สวสัดีคณุครู 

  บทท่ี   2  เร่ือง  น่ีอะไร        

  บทท่ี   3    เร่ือง  คณุช่ืออะไร 

  บทท่ี   4    เร่ือง  วนันีว้นัอะไร 

  บทท่ี   5    เร่ือง  ชอบสีอะไร 

  บทท่ี   6     เร่ือง  กินอะไร        

  บทท่ี   7    เร่ือง  จะไปไหน 
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  บทท่ี   8    เร่ือง  กําลงัทําอะไร 

  บทท่ี   9     เร่ือง  เป็นอะไร ไมส่บายหรือ 

  บทท่ี  10    เร่ือง  บ้านอยูท่ี่ไหน 

 

 แบบเรียนท่ีเรียบเรียงขึน้แตล่ะบทประกอบด้วย 

 1. คําศพัท์สําคญั   

 2. บทสนทนาและภาพประกอบ   

 3. โครงสร้างประโยคคําถามและประโยคคําตอบท่ีเก่ียวข้องกบับทสนทนา 

 4. แบบฝึกหดั  

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

            กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ มีความสามารถในการส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ

ได้ และให้ถือวา่กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 8 คนนี ้เป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เด็กชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา หมายถึง  นกัเรียนเดก็ชาวตา่งชาตท่ีิกําลงัศกึษาอยูใ่น

ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 หรือระดบั Year 1 ถึงประถมศกึษาปีท่ี 2 หรือระดบั Year 2 โรงเรียนนานาชาตใิหม่

แหง่ประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพฯ  

 

สมมตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 

 สมมตฐิานในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ คือ 

 ผลสมัฤทธ์ิในการทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน และจากการทําแบบทดสอบหลงัการเรียนจาก

แบบเรียนท่ีสร้างขึน้ ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนนานาชาตใิหม ่  

แหง่ประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพฯ  ได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 

 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ในการศกึษาค้นคว้าเร่ืองการสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบั

ประถมศกึษา  หลงัจากท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผู้ วิจ ัยได้ออกแบบการวิจยั

และการดําเนินการวิจยั  ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 



6 

 
 1. กําหนดคณุลกัษณะของแบบเรียน 

 2. การออกแบบและพฒันาแบบเรียน 

  2.1  การออกแบบแบบเรียน  

   2.1.1 วิเคราะห์หลกัสตูร เนือ้หา และผู้ เรียน 

   2.1.2 กําหนดจดุประสงค์ของบทเรียน 

   2.1.3 กําหนดขอบขา่ยและเนือ้หาของบทเรียน 

   2.1.4 กําหนดวิธีการนําเสนอ 

   2.1.5 กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบ 

  2.2 การสร้างแบบเรียน 

   2.2.1 ศกึษาเอกสารข้อมลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบเรียนสอน

สนทนาภาษาตา่งประเทศ 

   2.2.2 กําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

   2.2.3 สร้างเคร่ื องมือการทดลอง  คือ  แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็

ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

   2.2.4 รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการสนทนาของเดก็ในชีวิตประจําวนัจากการสงัเกต 

และจากการศกึษาจาก แบบเรียนสอนสน ทนาภาษาตา่งประเทศสําหรับเดก็ แล้วนํามาพจิารณาเพ่ือ

สร้างแบบเรียน 

   2.2.5 นําข้อมลูท่ีได้มาสร้างเป็นแบบเรียนการสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ตา่งชาติ

ระดบัต้น  

   2.2.6 นําแบบเรียนเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือให้พิจารณาตรวจสอบ

เนือ้หาและแก้ไขปรับปรุงให้ถกูต้องตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เสนอแนะ 

   2.2.7 นําแบบเรียนเสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจ สอบเพ่ือพจิารณาความสอดคล้อง

ระหวา่งจดุประสงค์และเนือ้หาของบทเรียนแตล่ะบท 

    โดยผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

    1.   รองศาสตราจารย์ ดร. มลวิลัย์  ลบัไพรี   ข้าราชการ 

          บํานาญ โรงเรียนสาธิตแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

          ฝ่ายประถมฯ  จงัหวดักรุงเทพฯ 

    2.   อาจารย์ ฉวีวรรณ วอสโก   หวัหน้าแผนกวิชาภาษาไทย  

                              โรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย  จงัหวดักรุงเทพฯ 

    3.   อาจารย์ เตือนตา โจฮารี  หวัหน้าแผนกวิชาภาษาไทย  

              โรงเรียนนานาชาติสงิคโปร์กรุงเทพ   จงัหวดักรุงเทพฯ 
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   2.2.8 ปรับปรุงแบบเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

  2.3 ขัน้ทดลองเพ่ือการปรับปรุง 

   2.3.1 นําแบบเรียนและแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง   ครัง้ท่ี 1 จํานวน 

1 คน แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง และนําไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 กบักลุม่ทดลอง จํานวน  3 คน  แล้วนํามา

แก้ไขปรับปรุง 

   2.3.2 นําแบบเรียนและแบบทดสอบท่ีสมบรูณ์ไปหาประสิทธิภาพกบักลุม่ตวัอยา่ง

จํานวน  8 คน 

  2.4 ขัน้ประเมินผล แบบเรียน โดยการประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ท่ีเป็น

กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 8 คน นําผลจากการ ทําแบบฝึก และการทําแบบทดสอบ หลงัเรียนแบบเรียนไ ป

วิเคราะห์หาประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  E1/ E2

   2.5  อภิปราย และสรุปผล 

 (80/80)  

 



บทที่ 2 

เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้

 1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน 

  1.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน 

   1.1.1 ความหมายของแบบเรียน 

   1.1.2 ประโยชน์ของแบบเรียน 

   1.1.3 หลกัการสร้างแบบเรียน 

   1.1.4 การสร้างแบบฝึก 

   1.1.5 การประเมินคณุภาพแบบเรียน 

  1.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน 

 2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา 

  2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา 

   2.1.1 ความหมายของการสนทนา 

   2.1.2 กฎการสนทนา 

   2.1.3 เทคนิคการสอนสนทนา 

  2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา 

 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบเรียน 

 1.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน 

  1.1.1  ความหมายของแบบเรียน 

   ธวชั  ปณุโณทก (2526: 3) ได้ให้ความหมายของแบบเรียน ไว้วา่ คือหนงัสือท่ีมี

เนือ้หาความรู้ หลกัการและวิธีการเรียนการสอนท่ีกําหนดขึน้ ใช้สําหรับการเรียนระดบัชัน้ใดชัน้หนึง่ 

   วารี ถิระจิตร (2531: 20) กลา่ววา่ แบบเรียน หมายถึง 1. หนงัสือท่ีให้นกัเรียนใน

ชัน้เรียนตา่งๆ 2. หนังสือท่ีบรรจเุนือ้หาตามหลกัวิชา และกําหนดขึ ้นเพ่ือใช้เป็นหลกัสําหรับ การเรียน  

การสอนระหวา่งครูกบันกัเรียน    
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   จินตนา  ใบกาซูยี (2520: 20) กลา่ววา่ แบบเรียน คือหนงัสือประเภทหนึง่  ท่ี

รวบรวมวิชาความรู้ในหมวดวิชาใดวิชาหนึง่ ซึง่มีเนือ้หาตรงตามท่ีหลกัสตูรกําหนดไว้อยา่งถกูต้องและ

ครบครัน  หนงัสือแบบเรียนมี จดุมุง่หมายใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  ซึง่มีกฎเกณฑ์การเขียน

เป็นพิเศษ 

   ชยัยงค์  พรหมวงศ์ และคนอ่ืนๆ (2523: 249) กลา่ววา่ แบบเรียนหรือตํารา  เป็น

หนงัสือท่ีมีเนือ้หาสาระท่ีเป็นความรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่   

   หทยั  ตนัหยง (2525: 35) ได้ให้ความหมายของแบบเรียน ไว้ กลา่วโดยสรุปได้วา่

แบบเรียนคือหนงัสือท่ีแตง่ขึน้เ พ่ือใช้เป็นสว่นขยายของหลกัสตูร เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์ใน   

การเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ย่ิงขึน้ในกระบวนการศกึษาเลา่เรียน 

   พฒัน์  น้อยแสงสี  (2527: 2) ได้ให้นิยามวา่แบบเรียนคือหนงัสือท่ีเ รียบเรียงหรือ

เขียนขึน้อยา่งมีระบบ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนตามหลกัสตูรในกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน 

   สรุปได้วา่แบบเรียนคือ หนงัสือท่ีแตง่ขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์ใน          

การเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ย่ิงขึน้ในกระบวนการศกึษาเลา่เรียน มีเนือ้หาตรงตามท่ีหลกัสตู รกําหนดไว้ตาม

หลกัสตูรการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่ แบบเรียนมีจดุมุง่หมายใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ และมี

กฎเกณฑ์การเขียนเป็นพเิศษ 

 

  1.1.2  ประโยชน์ของแบบเรียน 

   วารี ถิระจิตร (2531: 20) ได้อ้างถึงสิ่งท่ีเจมส์ (James W. Brown) ได้กลา่วถึง

ประโยชน์ของแบบเรียน ซึง่กลา่วโดยสรุปได้วา่ แบบเรียนเป็นอปุกรณ์ราคาถกู ใช้ได้นาน ชว่ยให้เดก็ได้

ศกึษาเป็นรายบคุคลได้ดี สามารถเรียนซํา้ก่ีครัง้ก็ได้ตามความต้องการ และชว่ยให้ครูมอบงานให้เดก็

ตามกําลงัความสามารถของแตล่ะคน ชว่ยให้เดก็รู้วิธีศกึษา เป็นอปุกรณ์ท่ีรวบรวมหลกัฐานตา่งๆ และ

ชว่ยแก้ปัญหาตา่งๆ  ได้ นอกจากนี ้ยงัชว่ยปรับปรุงทกัษะขอ งครู โดยเฉพาะครูใหม ่เพราะแบบเรียนมี

เนือ้หาตรงตามหลกัสตูร ในการสร้างแบบเรียนนัน้  ได้คํานงึถึงหลกัการเรียนการสอน  ความสนใจ และ

ความสามารถของเดก็แตล่ะวยั  แบบเรียนจงึเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย่ิง  

   ในเร่ืองเก่ียวกบัประโยชน์ของแบบเรียนนี ้หทยั ตนัหยง (2528: 40-41) ได้กลา่วถึง

ประโยชน์ของแบบเรียนไว้ดงันี ้

   1. ทําให้เกิดมโนทศัน์หรือความคดิรวบยอด (Concept) ในการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  

ชว่ยเร้าความสนใจให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ในเร่ืองราวตา่งๆ ด้วยตนเองอยา่งกว้างขวาง 

   2. ทําให้การเรียนรู้มีความคงทนถาวร 

   3. สามารถทบทวนความรู้ตา่งๆ ได้ทนัทีทนัใดเม่ือต้องการ 
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   4. เป็นแหลง่วิชาอนัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะนําไปสูก่ารจดักิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ 

   5. พฒันาความคดิของผู้ เรียนได้อยา่งตอ่เน่ืองไมข่าดสาย  

   6. ขยายประสบการณ์ของผู้ เรียนให้กว้างขวางย่ิงขึน้ 

   7. เป็นคูมื่อสําหรับค้นคว้าหาข้อมลูท่ีถกูต้องควบคูก่บับทเรียนในห้องเรียน 

   8. เป็นเคร่ืองชว่ยกําหนดขอบขา่ยการเรียนรู้ และการประเมินผล 

   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2539: 24-25) ได้กลา่วถึงบทบาทของส่ือ      

การสอนตอ่การเรียนรู้ของเดก็ประถมศกึษาวา่ 

   1. ส่ือการสอนเป็นตวักระตุ้นความสนใจของเดก็ตอ่เร่ืองท่ีจะเรียน 

   2. ส่ือการสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะให้เดก็ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ

   3. ส่ือการสอนชว่ยให้ประสบการณ์รูปธรรมแก่เดก็ 

   4. ส่ือการสอนมีบทบาทเป็นตวัแบบท่ีดีสําห รับการเรียนของเดก็และสามารถ

ทําให้เดก็เรียนได้รวดเร็วขึน้ 

   5. ส่ือการสอนในรูปของกิจกรรมหรือวิธีการตา่งๆ จะทําให้เกิดบรรยากาศของ

ความเป็นกนัเอง 

   6. ส่ือการสอนชว่ยสร้างสภาพการณ์ท่ีเปิดกว้างตอ่การเรียนรู้ของเดก็  

   กลา่วโดยสรุปได้วา่ แบบเรียนเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก มีบทบาท

ตอ่การเรียนรู้ของเดก็ เชน่ ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดมโนทศัน์หรือความคดิรวบยอด และชว่ยให้การเรียนรู้มี

ความคงทนถาวร ชว่ยให้เดก็ได้ศกึษาเป็นรายบคุคลได้ สามารถนํามาเรียนซํา้ก่ีครัง้ก็ได้ตามความต้องการ  

ชว่ยกําหนดขอบขา่ยการเรียนรู้ และการประเมินผล แบบเรียนเป็นส่ือท่ีสร้างขึน้คํานงึถึ งหลกัการเรียน

การสอน ความสนใจ และความสามารถของเดก็แตล่ะวยั จงึกลา่วได้วา่ แบบเรียนเป็นส่ือการสอนท่ี

สําคญัและควรนํามาใช้กบัผู้ เรียนอยา่งย่ิง 

 

  1.1.3  หลกัการสร้างแบบเรียน 

   หทยั  ตนัหยง (2528: 135-137) ได้กลา่วถึงหลั กในการสร้างแบบเรียนเชิง

วิชาการไว้ โดยมีองค์ประกอบตา่งๆ ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

   1. มีการกําหนดรูปแบบ วา่จะต้องมีระบบแบบแผน มีการจดัแบง่เนือ้หา     

ออกเป็นสดัสว่น  มีบท  มีตอน  และมีลําดบัตอ่เน่ือง 

   2. มีการวางระดบัภาษา ต้องใช้ภาษาเชงิวิชาการ และต้องเป็นภาษาแบ บแผน      

เคร่งครัดในหลกัไวยากรณ์ และสิ่งสําคญัท่ีสดุคือการจดัระดบัภาษาเขียนให้เหมาะกบัชว่งวยัของผู้ใช้

หนงัสือเรียน 



11 

 
   3. มีการจดัเนือ้หา จะต้องเน้นหลกัวิชาของวิทยาการแตล่ะแขนง เนือ้หาจงึต้อง

ดําเนนิไปตามหลกัการ  เกณฑ์  ทฤษฎีตา่งๆ ของสาขาวิชานัน้ๆ 

   4. มีกลวิ ธีการใช้ภาษาเขียน ผู้ เขียนจะต้องมีกลวิธีในการเขียน หรือวิธีการ

นําเสนอเนือ้หาวา่จะกระทําในรูปใด จงึจะทําให้หนงัสือเรียนนัน้เกิดภาพพจน์ สามารถเห็นมโนทศัน์

และจดุประสงค์ของเนือ้หาได้อยา่งชดัเจน 

   5. มีการอ้างอิงหลกัฐานประกอบเนือ้หา ในการเขียนเนือ้หาจําเป็นต้องอ้ างอิง

ข้อมลู หลกัฐานซึง่ยงัประโยชน์ให้กบัผู้ใช้หนงัสือ กล่ าวคือ ผู้ใช้หนงัสือได้ความรู้ ความคดิถกูต้อง  และ

สามารถแสวงหาความรู้เพิม่เตมิได้    

   กิดานนัท์ มลิทอง (2540: 89) ได้กลา่วถึงหลกัในการเลือกส่ือการสอน ซึง่สามารถ

นํามาใช้เป็นหลกัในการสร้างส่ือการสอนได้ โดยมีหลกัตา่งๆ ดงันี ้  

   1. ส่ือการสอนนัน้ต้องสมัพนัธ์กบัเนือ้หาแบบเรียนและจดุมุง่หมายท่ีจะสอน 

   2. ส่ือการสอนนัน้ต้องมีเนือ้หาถกูต้อง ทนัสมยั นา่สนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผล

ตอ่การเรียนการสอนมากท่ีสดุ  ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาวิชานัน้ได้ดีเป็นลําดบัขัน้ตอน 

   3. ส่ือการสอนนัน้ต้องเป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชัน้ ความรู้ และประสบการณ์

ของผู้ เรียน 

   4. ส่ือการสอนนัน้ควรสะดวกในการใช้  มีวิธีใช้ไมซ่บัซ้อนยุง่ยากจนเกินไป 

   5. ส่ือการสอนนัน้ต้องมีคณุภาพ ใช้เทคนิคในการผลิตดี ชดัเจนและเป็นจริง 

   ไชยยศ เรือง สวุรรณ (2526: 152) ได้อ้างถึงงานวิจยัของ ชแรม  (Scharamm. 

1995: 144-155) ท่ีได้กลา่วถึงคณุสมบตัขิองแบบเรียนท่ีมีคณุภาพ ซึง่สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน

การพิจารณาเพ่ือสร้างแบบเรียนไว้ดงันี ้ 

   1. ขนาดของตวัอกัษร ความยาวของบรรทดั การเว้นบรรทดั ชนิดของตวัพิมพ์

ล้วนเป็นเง่ือนไขสําคญัตอ่ผู้อา่นทัง้สิน้ 

   2. ผู้อา่นชอบหนงัสือท่ีทําจากวสัดท่ีุมีคณุภาพ 

   3. ภาพและสีในตําราชว่ยดงึดดูความสนใจของผู้อา่น 

   4. การให้สิ่งท่ีซํา้ๆ มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการจํา 

   วารี ถิระจิตร (2531: 21) ได้กลา่วถึงหลกัในการสร้างแบบเรียนท่ี ดี ซึง่กลา่วโดย

สรุปได้วา่ เนือ้หาแบบเรียนตรงตามหลกัสตูรและถกูต้องเท่ียงตรงในเร่ืองข้อเท็จจริง การใช้ภาพประกอบ

ถกูต้องกบัเนือ้เร่ืองและมีความสวยงาม  ภาพสีจะชว่ยให้เข้าใจงา่ยตรงกบัความเป็นจริง  แบบเรียนมี

ขนาดเหมาะสม เนือ้หาในแบบเรียนควรเรียบเรียงให้นกัเรียนเข้าใจงา่ย ใช้ภาษาเข้าใจงา่ย ประโยคสัน้  ๆ 

การจดัรูปเลม่หนงัสือควรให้เหมาะสมกบัวยัของผู้ใช้ ให้มือเดก็หยิบจบัได้สะดวก บทเรียนควรจดัเป็นบท  

ให้ความรู้เป็นตอนๆ ไปตามลําดบั  โดยมีความยาวพอเหมาะ จดัหน้าหนงัสือให้เหมาะสมกบัสายตา

ของเดก็ มีปกนอกท่ีสวยงาม ปกในบอกความสําคญัเก่ียวกบัหนงัสือไว้ครบถ้วน และมีสารบญัและคํานํา 
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   เกษมศรี วงศ์เลศิวิทย์  (2538: 30) อ้างถึงสิ่งท่ี  เอิร์ล สตีวิค  กลา่ววา่ การใช้

ภาพประกอบในแบบเรียน  สามารถชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนได้เพราะ เป็นการชว่ยเพิม่ความ

เข้มของประสบการณ์ได้อยา่งดี   ดงันัน้ภาพประกอบแบบเรียน  จงึเป็นสิ่ งท่ีมีความสําคญัอยา่งมาก  

เพราะชว่ยให้ผู้ เรียน เข้าใจในสิ่งท่ีเรียนได้ดีขึน้  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการสร้างภาพประกอบนี ้ เกษมศรีได้

อ้างถึงฉตัรชยั  ศกุระกาญจน์ (2523: 165-180) วา่  ภาพประกอบเป็นสิ่งชกัจงูใจให้เดก็เกิดความสนใจ

ตอ่หนงัสือท่ีอา่น และได้กลา่วถึงลกัษณะภาพประกอบท่ีดีไว้ ดงันี ้

   1.  ภาพนัน้ตรงกบัจดุประสงค์ของเร่ืองท่ีเขียน 

   2.  ภาพนัน้จะต้องถ่ายทอดลกัษณะตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

   3.  ภาพนัน้จะต้องถกูต้องในเร่ืองของขนาดและสดัสว่นของภาพ 

   4.  ภาพนัน้จะต้องก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ เพิ่มความสนกุสนาน 

   5.  ภาพนัน้จะต้องกระตุ้นให้เกิดจินตนาการขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

   6.  ภาพนัน้จะต้องมีคณุสมบตัด้ิานศลิปะ และมีเทคนิคการสร้างท่ีดี 

   7.  ภาพนัน้จะต้องมีเนือ้หาของภาพท่ีเป็นเอกภาพ 

   8.  ภาพนัน้จะต้องให้รายละเอียดไว้พอสมควร 

   สมทรง สีตลายนั (2516: 89-90) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบั ขนาดและรูปเลม่ของ

หนงัสือ ท่ีนกัเรียนระดบัประถมศกึษาชอบ จากการวิจยัพบวา่ รูปเลม่ขนาดกว้าง 6 นิว้  สงู 8 นิว้คร่ึง  

ประเภทแนวตัง้เป็ นรูปแบบท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุและเหมาะแก่การถือมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัควร

คํานงึถึงด้านอ่ืนๆ อีก เชน่ ระดบัวยัของผู้อา่น ขนาดของภาพประกอบ ความยาวของเร่ือง ขนาดตวัอกัษร  

ขนาดของระยะในการเว้นริมขอบของหนงัสือ โดยอยา่ชดิริมขอบของหนงัสื อมากเกินไป หนงัสือไมค่วร

ใหญ่หรือหนกัเกินไปเพ่ือให้ผู้ เรียนเปิดอา่นได้อยา่งสะดวกสบาย 

 

  1.1.4  หลกัการสร้างแบบฝึก 

                        แบบฝึกหดั เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้มีโอกา สทบทวนความเข้าใจ  ฝึกฝน

หลงัจากท่ีเรียนเพ่ือให้เกิดความชํานาญ ผู้ วิจ ยั ได้ศกึษา ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี เพ่ือ นํามาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบฝึก  โดยมีเนือ้หาดงันี ้

   นงเยาว์  บว งสรวง (2535: 31) กลา่ววา่ แบบฝึกท่ีดีต้องคํานงึถึงจิตวิทย าการ

เรียนรู้ มีวิธีการฝึกทกัษะท่ีเหมาะสม มี จดุมุง่หมายในการฝึกอยา่งชดัเจน และมีรูปร่างนา่สนใจ สร้าง

โดยคํานงึถึงวิธีการท่ีจะพฒันาทกัษะนัน้ๆ ให้ดีย่ิงขึน้  และผู้ เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
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   สณีุ  กฤตสนิ  (2542: 65) กลา่วไว้วา่ แบบฝึกท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพ  ชว่ยให้ผู้ เรียน

ประสบผลสําเร็จในการฝึกทกัษะได้เป็นอยา่งดี แบบฝึกท่ีดีเปรียบเสมือนผู้ชว่ยท่ีสําคญัของครู ทําให้ครู

ลดภาระการสอนลงได้  ทําให้ผู้ เรียนพฒันาตนเองตามความสามารถ   

   ศศธิร สทุธิแพทย์ (2517: 72) ได้ศกึษาพบวา่แบบฝึกท่ี ทําให้นกัเรียนสนใจแล ะ

กระตือรือร้นเม่ือใช้  มีลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

   -  คํานงึถึงหลกัจิตวิทยา 

   -   สํานวนภาษางา่ย 

   -   ให้ความหมายตอ่ชีวิต 

   -   คดิได้เร็วและสนกุ 

   -   ปลกุความสนใจ 

   -   เหมาะกบัวยัและความสามารถ 

   -   ศกึษาด้วยตนเองได้ 

   กฤตยา เรวตั (2538: 47) สรุปลกัษณะแบบฝึกท่ีดีวา่ ควรมีความเหมาะสม

กบัวยั ความสามารถ ความสนใจ และระดบัชัน้ของผู้ เรียน ครูควรคํานงึถึงจติวิทยาและความพร้อม

ของนกัเรียน แบบฝึกควรมีคําชีแ้จงและตวัอยา่งสัน้ๆ ครูควรสร้างแบบฝึกหลายๆรูปแบบและใช้เวลาฝึก

ท่ีเหมาะสมเพ่ือชว่ยให้นกัเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

   นติยา  ฤทธ์ิโยธี (2520: 1) กลา่วถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไว้ดงันี ้

   1. เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรียนมาแล้ว 

   2. เหมาะสมกบัวยั และความสามารถของผู้ เรียน 

   3. มีคําชีแ้จงสัน้ๆ ท่ีทําให้เดก็เข้าใจวิธีทําได้งา่ย 

   4. ใช้เวลาเหมาะสมในการทํา 

   5. เป็นสิ่งท่ีนา่สนใจและท้าทายความสามารถ 

   พรรณี  ช .เจนจิต (2528: 167) ได้กลา่วถึงการนําจติวิทยาการเรียนรู้มาใช้ใน  

การสอน ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัการสร้างแบบฝึก โดยได้กลา่วถึงหลกัตา่งๆ ดงันี ้

    - หลกัความใกล้ชิด การใช้สิ่งเร้า และการตอบสนองท่ีเกิดขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนั  

จะสร้างความพอใจให้แก่ผู้ เรียน 

   -   หลกัการฝึกหดั คือ การให้ผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมซํา้ๆ เพ่ือชว่ยสร้างความรู้  

ความเข้าใจท่ีแมน่ยํา 

           -  กฎแหง่ผล คือ การให้นกั เรียนทราบผลการทํางานของตนเอง ได้แก่ การเฉลย

คําตอบให้นกัเรียนทราบผลการทํางานอยา่งรวดเร็ว  ซึง่เป็นการสร้างความพอใจแก่นกัเรียน 
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                      -  การจงูใจผู้ เรียน ได้แก่ การเรียงแบบฝึกหดัจากงา่ยไปหายาก และเนื ้ อเร่ืองท่ี

นํามาสร้างเป็นแบบฝึกมีหลายรูปแบบ ตลอดจนมีภาพประกอบเพ่ือเร้าความสนใจของนกัเรียนมากขึน้    

   กลา่วได้โดยสรุปวา่ ในการสร้างแบบฝึกสําหรับผู้ เรียนให้มีประสทิธิภาพนัน้   

ควรคํานงึถึงความสอดคล้องกบัเนือ้หาของบทเรียน หลกัจติวิทยาการเรียนรู้ ใช้สํานวนภาษางา่ย         

มีความหมายตอ่ชีวิต  มีภาพประกอบเพ่ือเร้าความสนใจของผู้ เรียน   เหมาะกบัวยัและความสามารถ

ของผู้ เรียน จงึจะเป็นแบบฝึกท่ีดี ชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะให้แก่ผู้ เรียนอยา่งคงทนถาวร  

 

  1.1.5 การประเมินคณุภาพแบบเรียน 

   การทดสอบคณุภาพ ของแบบเรียน จดัเป็นกระบวนการ สําคญั  เพ่ือใช้ทดสอบ

และประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอน ในการปร ะเมินประสิทธิภาพส่ือการส อน ได้มีนกัวิชาการ

หลายทา่นนําเสนอแนวทางท่ีมีประโยชน์นา่สนใจ  ดงักลา่วได้ตอ่ไปนี ้

              คนันิงส์เวอรซ์ (Cunningsworth. 1995) ได้นําเสนอหลกัเกณฑ์ในการประเมิน

แบบเรียนไว้วา่ 

   1. แบบเรียนควรมีความสอดคล้องกบัสิง่ท่ีผู้ เรียนต้องการ และควรมีความ

สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาท่ีสร้างขึน้ 

   2. แบบเรียนควรสะท้อนให้เห็นการใช้ภาษาท่ีดี  ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนใช้ภาษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ   

   3. แบบเรียนควรสามารถอธิบายความต้องการของผู้ เรียน และควรชว่ยสนบัสนนุ

กระบวนการการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยปราศจากคําสัง่สอนท่ีเข้มงวดและไมมี่ความยืดหยุน่แก่ผู้ เรียน 

   4. แบบเรียนควรมีบทบาทท่ีชดัเจนในการชว่ยเหลือและสนั บสนนุการเรียนรู้

ของผู้ เรียน เสมือนเชน่ครู ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้ 

   แจ็ค และ วิลล่ี   (Jack; & Willy. 2003: 84) ได้อ้างถึงสิ่งท่ี เจน ครอว์ฟอร์ด 

(Jane Crawford. 2003) ได้กลา่วไว้เก่ียวกบัการประเมินคณุภาพส่ือการสอนท่ีใช้ในการเรียนรู้ภาษาท่ี

สองวา่ควรสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบท่ีสําคญัตา่งๆ  ดงันี ้

   1. เนือ้หาภาษาในแบบเรียนต้องใช้ได้จริง และส่ือให้เห็นถึงบริบทของสถานการณ์  

จงึจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดมโนภาพของสถานการณ์ได้ชดัเจนมากขึน้ 

   2. การพฒันาความสามารถทางการใช้ภาษาของผู้ เรียน ต้องอาศยักิจกรรม  

การเรียนรู้ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้ภาษาเป้าหมายได้อยา่งสอดคล้องกบัสถานการณ์  จงึจะทําให้เกิด

การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
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                      3. ภาษาท่ีนํามาใช้ในส่ือการสอนควรมีความสม จริง เป็นภาษา ท่ีใช้กนัอยูใ่น

ปัจจบุนั 

                      4. ส่ือการสอนในชัน้เรียนโดยทัว่ไป ควรมีส่ือท่ีมีภาพและเสียงประกอบอยูด้่วย  

เชน่  ส่ือวิดีทศัน์ซึง่ชว่ยให้ครูและผู้ เรีย นได้เห็นรูปแบบการส่ือสารท่ีปราศจากคําพดู เชน่ ภาษา  ทา่ทาง 

สีหน้า แววตา กิ ริยาอาการตา่งๆ สิ่ งเหลา่นี ้แสดงให้เห็นวฒันธรรม  และถือเป็นการส่ือสารท่ีมี

ความสําคญัไมน้่อยไปกวา่การส่ือสารผา่นทางคําพดูเพียงทางเดียว 

   โรเบร์ิท (Robert. 1996: 156) ได้อ้างถึงสิ่งท่ี แอน ดรู ลิตเติล้จอห์น และสก็อต   

วินดีแอท ได้รวบรวมและสรุปหลกั 6 ประการท่ีใช้ในการพจิารณาตรวจคณุภาพส่ือการเรียนรู้ ดงัตอ่ไปนี ้

   1. พจิารณาด้าน “ภาพรวม” หรือ “เนือ้หาวิชา” อนัเป็นความรู้ท่ีเสนออยูใ่นส่ือ

การเรียนรู้นัน้ 

   2. พจิารณาวา่ “สาระความรู้” ท่ีต้องการให้แก่ผู้ เรียนวา่คืออะไร และจะสง่เสริม

ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งไร 

   3. พิจารณาวา่ส่ือนีมี้อะไรบ้างท่ี สมัพนัธ์กบั ธรรมชาติ การเรียนรู้ภาษา ของ

ผู้ เรียน 

   4. พิจารณาวา่ส่ือได้เสนอบทบาทความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียนในชัน้

เรียนอยา่งไร 

   5. พิจารณาวา่ส่ือนีใ้ห้โอกาสในการพฒันาความสามารถทางการใช้ความคดิ

แก่ผู้ เรียนมากน้อยเพียงไร 

   6. พิจารณาคณุคา่และทศันคตท่ีินําเสนออยูใ่นส่ือการสอนนัน้ๆ  

   ไชยยศ เรืองสวุรรณ  (2526: 153-155) ได้เสนอแนวคดิในการในการประเมินผล

แบบเรียนไว้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

   1. เนือ้หาของแบบเรียน 

    ตรงและครบตามหลกัสตูรหรือไม ่สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร

เพียงใด ภาษาท่ีใช้ ความถกูต้องของเนือ้หา คณุธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

   2. แนวการเขียน 

    รูปแบบการเขียนเหมาะสมกบัระดบัชัน้และวยัของผู้ เรียนเพียงใด เชน่ ความยาว

ของประโยค ความยาวของข้อความ คําอธิบายตา่งๆ ควา มยากงา่ยของภาษา สํานวน ฯลฯ  ตอบสนอง

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลหรือไม ่เชน่ ผู้ เรียนเพศใด ความสามารถอยูใ่นระดบัใด ความนา่สนใจของ

บทเรียนสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะตา่งๆ กนัได้หรือไม ่ 
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   3. สว่นประกอบภายในและการจดัรูปเลม่เนือ้หา 

    มีสารบญัท่ีชว่ยให้ค้นหาได้สะดวกหรือไม ่ มีดรรชนีค้นเร่ือง คําศพัท์ยาก     

มีภาพ คําอธิบายประกอบหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาได้ดีเพียงใด การจดัภาพประกอบ เรียงลําดบั

ความสมัพนัธ์กบัเนือ้หา เพ่ือทําให้เข้าใจงา่ย และประห ยดัทรัพยากรเพียงใด มีคําแนะนํา ข้อเสนอ มี

กิจกรรมฝึกหดัหรือไม ่มีข้อเสนอแนะ แหลง่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิหรือไม ่มีบทสรุปและทบทวนท้าย

บทหรือท้ายเลม่หรือไม ่ มีความทนัสมยัและนา่สนใจเพียงใด 

   6. มาตรฐานการพมิพ์ 

    การพิมพ์ชดัเจน ตวัอกัษรขนาดใหญ่พอเหมาะ การเว้นบรรทดั การจดัหวัเร่ือง 

เดน่  นา่สนใจ  กระดาษดีเพียงใด  รูปเลม่แข็งแรงทนทาน  ขนาดใหญ่พอเหมาะ อกัษรชดัเจนและอา่น

ง่ายหรือไม ่เว้นบรรทดัให้อา่นง่ายหรือไม ่ความยาวหนึง่บรรทดันัน้ยาวพอเหมาะท่ีจะอา่นได้ง่ายหรือไม ่

   กลา่วโดยสรุปได้ วา่ ในการประเมินคณุภาพแบบเรียนถือ เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญั

อยา่งย่ิงขัน้ตอ นหนึง่ ในการสร้างแบบเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ อนัทําได้โดยการตัง้หลกัเกณฑ์ ตา่งๆ  ใน

การพจิารณาประเมินคณุสมบตัขิองแบบเรียน ท่ีสร้างขึน้ ในการประเมินต้อง ประประเมินในหลายด้าน

ประกอบกนั โดยประเมินด้านเนือ้หาและด้านรูปแบบของแบบเรียน เพ่ือให้ทราบวา่แบบเรียนชว่ย

สง่เสริมการ เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนตามวตัถปุระสงค์ท่ีผู้สร้างตัง้ขึน้ไว้หรือไม ่มากน้อยเพียงไร และมีสิ่งได้

บ้างท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึน้ 

 

 1.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน 

  วฒัณี วนัรอด (2543: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ืองการประเมินคณุภาพหนงัสือแบบเรียนมุง่

ประสบการณ์ภาษา วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 5 เร่ือง ของสํานกังานคณะกรรมการ

การประถมศกึษาแหง่ชาต ิ โดยใช้แบบประเมินคณุภาพของหนงัสือ และแบบสอบถามความสนใจ ใช้ 

กลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่  คือ 1. กลุม่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ชัน้ ป .2 จํานวน 15 คน  2. กลุม่นกั เรียน    

ชัน้ ป. 2 จํานวน 70 คน  ผลการศกึษาพบวา่ จากการประเมนิโดยครูผู้สอนพบวา่หนงัสือแบบเรียนมุง่

ประสบการณ์ภาษามีคณุลกัษณะอยูใ่นระดบัดี จํานวน 1 เร่ือง และระดบัปานกลาง  จํานวน 4 เร่ือง  

และเม่ือพิจารณารวมทัง้ 2 ด้าน  พบวา่มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี จํานวน 3 เร่ือง และระดบัปานกลาง    

2 เร่ือง  ในสว่นท่ีประเมินโดยแบบสอบถามความสนใจของนกัเรียน  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ชอบเร่ือง

ทัง้ 5 เร่ืองในหนงัสือเรียนโดยมีระดบัแตกตา่งกนัไป 

  สาวิตรี สินสนัธิเทศ  (2551: บทคดัยอ่ ) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ   

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ืองตํานานเมืองลพบรีุ  สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียน

วินติศกึษาในพระราชปูถมัภ์ฯ อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ โดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
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นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 45 คน  ซึง่ได้มาด้วยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 

จํานวน 1 ห้องเรียน ชว่งก่อนและหลงัการเรียนด้วยหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ 

คาบละ 60 นาที  ผลการวิจยัพบวา่หนงัสืออา่นท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ 85.39/ 82.89 และผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้หนงัสืออา่นเพิ่ มเตมิเร่ืองตํานานเมืองลพบรีุ หลงัการ

ทดลองสงูกวา่การทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  สริุยา ตอพล  (2541: บทคดัยอ่) การพฒันาหนงัสือเรียนและแบบฝึกเสริมทกัษะสําหรับ

การสอนภาษาไทยแบบมุง่ประสบการณ์ทางภาษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมาย

เพ่ือพฒันาหนงัสือเรียนภาษาไทยแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาและแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีมีประสทิธิภาพ 

เร่ืองเท่ียวงานยา่โม กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนโรงเรียนบ้านพะไล จงัหวดันครราชสีมา 

จํานวน 40 คน ซึง่ได้มาด้วยการสุม่แบบงา่ย (Simple Random Sampling) ผลการวิจยัมีดงันี ้ หนงัสือ

เรียนภาษาไทยแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา เร่ืองเท่ียวงานยา่โม มีประสทิธิภาพ 83.53/ 81.11 แบบฝึก

เสริมทกัษะประกอบ การสอนภาษาไทยแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาเร่ืองเท่ียวงานยา่โม มีประสทิธิภาพ  

81.29/82.00  นกัเรียนท่ีสอนโดยหนงัสือเรียนภาษาไทยแบบมุง่ประสบการณ์ภาษาเร่ืองเท่ียวงานยา่โม

มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 นกัเรียนท่ีเรียน

ภาษาไทยแบบมุง่ประสบการณ์ภาษา โดยใช้แบบฝึกเสริมทั กษะเร่ืองเท่ียวงานยา่โม มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

              สมทรง  สีตลายนั (2516: 89-90) ได้ทําการวิจยัเร่ืองขนาดและรูปเลม่ของหนงัสือท่ี

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาชอบ พบวา่ รูปเลม่ขนาดกว้าง 6 นิว้ สงู  8 นิว้คร่ึง ประเภทแนวตัง้เป็น

รูปแบบท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ และเหมา ะแก่การถือมากท่ีสดุ และควรคํานงึในด้านอ่ืนๆ อีก 

เชน่  ระดบัวยัของผู้อา่น ขนาดของภาพประกอบ ความยาวของเร่ือง ขนาดตวัอกัษร ขนาดของระยะใน

การเว้นริมขอบของหนงัสือต้องมีความเหมาะสม อยา่ชดิริมขอบของหนงัสื อมากเกินไป หนงัสือไมค่วร

ใหญ่หรือหนกัเกินไป เพ่ือให้ผู้ เรียนเปิดอา่นได้อยา่งสะดวกสบาย 

  เพชรี  เหลืองไตรรัตน์ (2545: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาแบบเรี ยนเลม่เล็กเชิง

วรรณกรรม เร่ือง การสอนเขียนร้อยกรอง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็นบทเรียนมลัตมีิเดียในซีดี- รอม  

เร่ืองการเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเ รียนโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  คือแผนการสอนโดยใช้บทเรียนมลัตมีิเดียในซีดี- รอม จํานวน 5 แผน   

แบบทดสอบท้ายบทเรียนรวม 5 เร่ือง และแบบประเมินผลการเขียนร้อยกรอง  (กาพย์ยานี 11) ผู้ วิจยัใช้

การทดสอบหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) ผลการศกึษาพบวา่บทเรียนมลัตมีิเดียในซีดี-รอม เร่ือง

การเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ทัง้ 5 เร่ือง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ (80/80)  



18 

 
  อารีรัตน์ ดอกสี (2541: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง การสร้างแบบเรียนเลม่เล็กเชิงวรรณกรรม

เพ่ือเป็นส่ือการเรียนการสอนการเขียนร้อยกรอง ชัน้ป ระถมศกึษาปีท่ี 6 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

โรงเรียนเล็กโกเมศอนสุรณ์ จงัหวดันนทบรีุ  เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วยแบบสงัเกตพฤตกิรรม แผนการสอน

โดยใช้แบบเรียนเลม่เล็กเชิงวรรณกรรม  แบบทดสอบท้ายเลม่แบบเรียนเลม่เล็กเชิงวรรณกรรม 5 เลม่  

และแบบประเมินผลการเขียนร้อยกรอง (กาพย์ยานี11) โดยใช้การทดสอบหาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 

(80/80)  ผลการศกึษาพบวา่แบบเรียนท่ีสร้างขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ (80/80) 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสนทนา  

 2.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา 

  2.1.1  ความหมายของการสนทนา 

   พจนานกุรมฉบบัราช บณัฑติยสถาน ฉบบัพทุธศกัราช  2542 ได้ให้ความหมาย

ของการสนทนาไว้ คือ (กริยา) คยุกนั, ปรึกษาหารือกนั , พดูจาตอบกนั  เชน่ สนทนาปัญหาบ้านเมือง  

สนทนาสารทกุข์สกุดบิ . (วิเศษณ์) ท่ีคยุกนั, ท่ีปรึกษาหารือกนั , ท่ีพดูจาโต้ตอบกนั , เชน่ บทสนทนาใน

นยิาย บทสนทนาภาษาองักฤษ   

   ธน ู ทดแทนคณุ (2552: 74) ได้ให้นิยามของการสนทนาวา่ คือ การท่ีบคุคล

ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปมาพบปะเพ่ือพดูคยุ แลกเปล่ียนความคดิเห็นในเร่ืองท่ีมีความสนใจร่วมกนั บางครัง้

การสนทนา อาจเป็นการปรึกษาหารือ การบอกให้ทราบความรู้สกึ ความต้องการของทัง้ 2 ฝ่าย   

   ศรีวิไล พลมณี (2545: 162-192) ได้กลา่วไว้วา่การสนทนา  เป็นทกัษะส่ือสารท่ี

ซบัซ้อน มีลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ทางวาจาในขณะเผชญิหน้ากนัระหวา่งบคุคลสองคนหรือมากกวา่   

และได้ให้ คําจํากดัความของ การสนทนาวา่ การสนทนาเป็นกิจกรรมท่ีผกูพนัอยูก่บักฎหลกั  (Rules)   

ปทสัถาน (Norms) และขนบนิยม  (Conventions) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของความสามารถเชงิภาษาท่ีต้อง

เรียนรู้   

   กลา่วโดยสรุปได้วา่ การสนทนา คือการพดูจาโต้ตอบกนั พดูคยุกนั ปรึกษากนั 

แลกเปล่ียนความคดิเห็นกนั บอกให้ทราบความต้องการ ความรู้สกึ ระหวา่งบคุคลสองคนหรือมากกวา่ 

 

  2.1.2  กฎการสนทนา 

   ศรีวิไล พลมณี (2545: 192-194) กลา่ววา่ การสนทนาไมใ่ชเ่ป็นเพียงการแลกเปล่ียน

ข้อมลูขา่วสารเทา่นัน้ เม่ือบคุคลเข้าร่วมในการสนทนา  เขาได้เข้าไปมีสว่น ทัง้การนําเอาความเข้าใจ 

และความคาดหวงัวา่การสนทนาจะเป็นอยา่งไรและจะพฒันาไปทางใด ตวัเองจะเข้าไปมีสว่นร่วมอย่างไร  

ตา่งฝ่ายตา่งยอมรับในกฎบางประการร่วมกนั  เขาจงึจะสามารถตีความคําพดูซึง่กนัและกนัได้  
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   ในการสนทนา  ประกอบด้วยกฎตา่งๆ ดงันี ้

   1. กฎแหง่ความร่วมมือ (The Cooperation Principle) ศรีวิไล อ้างถึง ไกรซ์และ

พอล (Geice, H.Paul. 1967) ท่ีอธิบายถึงกฎนีว้า่ เป็นกฎท่ีผู้สนทนาจะต้องรักษาในการสนทนา  ได้แก่ 

    Maxim of Quantity : พดูเทา่ท่ีต้องการและเทา่ท่ีเรารู้ 

    Maxim of Quality   : พดูตามความจริง 

    Maxin of Relation  : พดูให้เก่ียวข้องกนั 

    Maxim of Manner  : พดูให้กะทดัรัด  ชดัเจน  ไมกํ่ากวม 

   2. พฤตวิาจา (Speech acts) คือ แลกเปล่ียนข้อมูลขา่วสาร  รักษาไมตรีในหมู่

คณะและผองญาตมิิตร  ประนีประนอม  สร้างความเข้าใจ  คงบทบาทของตนตลอดจนใช้ในกิจกรรมท่ี

ทําร่วมกนั  จดุประสงค์ของการสนทนาจงึสนองตอบหลายๆ หน้าท่ี   

   3. คําพดูโต้ตอบของคูส่นทนา (Adjacency pairs) คือถ้อยคําท่ีคูส่นทนาพดูกนั

อยา่งสอดคล้องตอ่เน่ืองกนัไป 

   4. การเปิดการสนทนา (Openings)  

   5. การโต้ตอบ (Adjacency pair)  

   6. การปิดการสนทนา  (Closings) มกัจะมีสญัญาณให้สงัเกตได้ เรียกวา่         

การเตรียมปิดการสนทนา ซึง่เป็นถ้อยคําเชน่เดียวกนักบัท่ีใช้ตอนจะเปล่ียนเ ร่ืองพดู  และอาจจะเตรียม

ปิดโดยใช้คําถามหรือคําพดูท่ีเหมาะสม   

   7.  หวัข้อสนทนา (Topic) การเลือกหวัข้อสนทนา การดําเนินการสนทนาไปได้

เร่ือยๆ ตลอดจนการเปล่ียนเร่ืองสนทนากนันัน้  เป็นเร่ืองของกระบวนการสนทนา ความตอ่เน่ืองในการ

สนทนา  และการรู้จกัเลือกหวัข้อท่ีเหมาะแก่การสนทนา  เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากการเรียนรู้   

   8.  การฉวยโอกาสท่ีจะเป็นผู้พดูบ้าง (Turn Taking) คือการทําให้ได้มาซึง่โอกาส

ในการเป็นผู้พดู  

   กลา่วโดยสรุปได้วา่ การสนทนาเป็นทกัษะการส่ือสารท่ีซบัซ้อน และมีหน้าท่ี

หลากหลายไมใ่ชเ่พียงมีไว้ใช้เพ่ือการแลกเปล่ี ยนข้อมลูเทา่นัน้  แตมี่ไว้เพ่ือหน้าท่ีอ่ืนทางสงัคมเชน่กนั  

ทกัษะในการสนทนานี ้ เป็นสิ่งท่ีต้องอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้และ สงัเกต  จงึจะชว่ยให้สามารถ

สนทนาได้อยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามจดุประสงค์ในการพดูของท่ีตัง้ใจไว้ก่อนการสนทนา 
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  2.1.3 เทคนิคการสอนสนทนา 

   แจ๊ค และ วิลล่ี (Jack; &  Willy. 2003: 208-209) ได้อ้างถึง คงั ชมูิน  (2002) ท่ี

ได้กลา่วไว้วา่ ผู้สอนภาษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนพฤตกิรรมการส่ือสารในหวัข้อท่ีหลากหลาย  

โดยการใช้ส่ือสารระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน   เป็นกญุแจในการสอนการส่ือสารเพราะวา่  “การส่ือสารนัน้

จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะได้มาจากการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั ” ในการออกแบบกิจกรรมตา่งๆ ครูควรพิจารณา

ถึงทกัษะตา่งๆ ร่วมกนัในขณะท่ีมีการส่ือสารกนัในห้องเรียนให้ใกล้เคียงชีวิตจริง แจ็คและวิลล่ีได้อ้างถึง 

นแูนน (Nunan. 1989) วา่ กิจกรรมการส่ือสารกนัท่ีมีประสทิธิภาพควรมีการปรับให้เหมาะสม มีความหมาย 

และสง่เสริมการส่ือสาร ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการส่ือสารภาษาโดยมีจดุมุง่หมายในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถและได้ฝึกฝนโครงสร้างเฉพาะของภาษา เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกซ้อมใน

ชัน้เรียน  และสง่เสริมกระบวนการทางจติวิทยาทางการเรียนรู้ภาษาให้ทํางาน 

   กองวิเทศสมัพนัธ์ (2544: 129-130) ได้ให้หลกัในการสอนการพดู ดงันี ้ 

   1. สอนสิ่งท่ีผู้ เรียนสนใจมากท่ีสดุ เชน่ สอนเก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆ  ท่ีผู้ เรียน

จะพบ ได้ยิน ได้ฟัง และต้องพดูในชีวิตประจําวนัทนัทีท่ีเรียนเสร็จเม่ือออกจากห้องเรียน ผู้ เรียนสามารถ

นําไปใช้ได้ทนัที  ถือเป็นการฝึกฝนการพดูในตวั   

   2. ใช้การเขียนสทัอกัษรชว่ยจํา เน่ืองจากการเรียนระยะแรก ผู้ เรียนไมส่ามารถ

เขียนภาษาไทยได้  ผู้สอนจําเป็นต้องแนะนําให้ผู้ เรียนรู้จกัการใช้อกัษรแทนเสียงท่ีใกล้เคียงกบัเสียงจริง

มากท่ีสดุ วิธีท่ีดีคือให้ใช้อกัษรของภาษาแมถ่่ายเสียง สทัอกัษรเป็นสิ่งจําเป็นเพราะเป็นเคร่ืองชว่ยจํา

และทําให้ผู้ เรียนสามารถกลบัไปทบทวนได้   

   3. วลีและประโยคฝึกพดูควรเป็นประโยคธรรมดาท่ีสัน้ เข้าใจง่าย ไมค่วรเป็น

ประโยคยาวและซบัซ้อน และต้องเป็นประโยคท่ีใช้บอ่ยแ ละใช้ทัว่ไป เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกพดูโต้ตอบไป

มาได้ทนัที หากจะมีการฝึกพดูซํา้ด้วยการแทนท่ีคํา ก็ให้เขียนโครงสร้างท่ีชดัเจน และนําคําท่ีเป็นคํานาม

หรือกริยามาแทนท่ีคําแตล่ะคํา  ประโยคทกุประโยคต้องมีความหมายและนําไปใช้ได้จริง   

   4. การสอนพดูท่ีดีคือ การจําลองสถานการณ์ และแสดงบทบาทสมมตุ ิ  

หลงัจากท่ีได้เรียนเร่ืองคําและโครงสร้างประโยคท่ีจําเป็นแล้ว จะพบวา่ผู้ เรียนสนกุสนานกบัการเลน่

บทบาทสมมตุมิาก อาจให้มีการแตง่บทบาทสนทนาลว่งหน้าเป็นการเตรียมตวั เชน่ การเตรียมคําถาม

หลายคําถามท่ีจําเป็นต้องใช้ในสถานการณ์เชน่นัน้  เชน่ การซือ้อ าหาร การซือ้ของและเสือ้ผ้า เป็นต้น  

ในขณะท่ีอีกฝ่ายต้องเตรียมคําตอบตามท่ีได้เคยเรียนมา   

   5. อาจให้ผู้ เรียนออกไปสมัภาษณ์คนไทย ออกไปซือ้ของใน สถานการณ์จริงก็

ได้ เพ่ือดวูา่ได้ผลมากน้อยเพียงใด และกลบัมารายงานเป็นภาษาของตนเอง โดยวิธีนีจ้ะทําให้ผู้ เรียน

ตัง้ใจเรียนและตัง้ใจทําแบบฝึกหดัด้วยความสนกุสนาน    
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   วรรณี  โสมประยรู (2537: 113-116) ได้กลา่วถึงหลกัในการสอนพดู  กลา่วสรุป

ได้วา่ การสอนพดูต้องศกึษาความพร้อมของนกัเรียน  ต้องศกึษาภมูหิลงัของนกัเรียน  สร้างบรรยากาศ

ท่ีมีอิสระเสรี คํานงึถึงลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคลและควรฝึกทกัษะให้กบันกัเรียนทกุคน ต้องให้ผู้ เรียน

ได้รับประสบการณ์โดยตรง  เป็นเร่ืองคอ่ยเป็นคอ่ยไปและต้องอาศยัศรัทธาของผู้ เรียน การสอนพดูต้อง

ให้ข้อมลูย้อนกลบัและต้องฝึกเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง 

   จะเห็นได้วา่ เทคนิคการสอนการพดูการสนทนานัน้ ต้องเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง

มากท่ีสดุ โดยคํานงึถึงลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคล ผู้ เรียนจะเป็นผู้พดู เป็นผู้ปฏิบตัติลอดเวลา  โดยมี

ผู้สอนเป็นเหมือนดงัพ่ีเลีย้งคอยให้คําศพัท์  แสดงออกเสียงเป็นตวัอยา่งให้ถกูต้อง  สอนโครงสร้ างท่ี

เข้าใจง่ายและใช้ได้ จริง และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กนั  เพ่ือสร้าง รูปแบบการสนทนา ให้

ใกล้เคียงกบัการสนทนาในชีวิตประจําวนัมากท่ีสดุ 

 

 2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา 

  ฟาร่า สไุลมาน  (2547: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง  กิจกรรมคา่ยภาษาองักฤษเพ่ือสง่เสริม

ความสามารถในการฟัง -พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 โรงเรียนอิสลามสนัตชิน  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการเปิดรับ

สมคัรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยภาษาองักฤษ  โดยใช้เวลาในการทดลอง 3 วนั 2 คืน  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคือ 1. คูมื่อการจดักิจกรรมคา่ ยภาษาองักฤษ  2. แบบประเมินความสามารถในการฟัง -พดู

ภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอยา่ง  3. แบบสอบถามเพ่ือวดัเจตคตท่ีิมีตอ่การเรียนวิชาภาษาองักฤษ        

4. แบบสงัเกตลกัษณะและวิธีการดําเนินกิจกรรม 5. แบบสอบถามความพอใจเก่ียวกบักิจกรรมคา่ย

ภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากก ารเข้าคา่ย ความสามารถในการฟัง -พดูภาษาองักฤษของ

ผู้ เรียนเพิม่ขึน้และมีเจตคตติอ่การเรียนวิชาภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ และพบวา่เกมภาษาและกิจกรรมใน

คา่ยภาษาองักฤษนีมี้ประสทิธิภาพสงู  ผู้ เรียนให้ความสนใจตอ่เกมภาษาและกิจกรรมในระดบัปานกลาง

ถึงมาก 

  พรชยั  จิระสถิตย์พร (2531: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง  หลกัการของครูในการแก้ไขภาษาพดู

ของนกัเรียนในขณะทํากิจกรรมคูห่รือกิจกรรมกลุม่  วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาหลกัการของครูในการแก้ไข

ภาษาพดูของนกัเรียนในขณะทํากิจกรรมคูห่รือกิจกรรมกลุม่ โดยใช้แบบสอบถาแนวความคดิและทศันคติ

ของครูในการแก้ไขการ ใช้ภาษาผดิของนกัเรียน และแบบสอบวดัความสามารถของครูในการจําแนก

และแก้ไขภาษาท่ีนกัเรียนใช้ผิด กลุม่ตวัอยา่งคือ ครูสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนอูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

จํานวน 13 คน ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเหน็ด้วยกบัการแก้ไขภาษาท่ีนกัเรียนใช้ผดิ และเห็นด้วย

วา่ควรแก้ไขภาษาท่ีนกัเรียนใช้ผิดท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ภาษาท่ีนกัเรียนใช้ผดิทกุประเภทในขณะทํากิจกรรม
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คูห่รือกลุม่ ได้แก่ การเลือกใช้คําผดิ การใช้โครงสร้างภาษาผดิ การให้ความหมายผดิ แ ละการละคําใน

ประโยค  สรุปได้ว่ าหลกัการของครูสอนภาษาองักฤษโรงเรียนอูท่องท่ีใช้แก้ไขภาษาผิ ดในขณะทํา

กิจกรรมคูห่รือกลุม่ เป็นลกัษณะการแก้ไขของครูท่ีใช้แนววิ ธีการสอนภาษาของกลุม่โครงสร้าง คือ  

ต้องการแก้ไขภาษาท่ีนกัเรียนใช้ผิดทัง้หมดโดยมีครูเป็นผู้ รับผดิชอบแก้ไข 

  วาทนีิ  ศรีแป๊ะบวั (2538: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการ

ใช้ภาษาองักฤษ ทกัษะการฟัง -พดู และปฏิสมัพนัธ์ทางวาจาของครูและนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

ท่ีได้รับการสอนโดยใช้อรรถลกัษณะประกอบกบักลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้กบัการสอนตามคูมื่อครู     

กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวินิตศกึษาในพระราชปูถมัภ์ส มเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  จงัหวดัลพบรีุ จํานวน 60 คน โดยแบง่ออกเป็นสองกลุม่ คือกลุม่

ทดลองกบักลุม่ควบคมุ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง  คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษทกัษะการฟัง  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษทกัษะการพดู แล ะ

แบบบนัทกึพฤตกิรรมปฏิสมัพนัธ์ทางวาจาตามระบบวิเคราะห์พฤตกิรรมการเรียนการสอนของแฟลนเดอร์ 

10 ประเภท  ผลการทดลองพบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้อรรถลกัษณะประกอบกบักลวิธีเสริม

ตอ่การเรียนรู้มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ  ทกัษะการฟัง -พดูสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้ รับการสอน

ตามคูมื่อครู อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 นกัเรียนท่ีได้รับการสอน โดยใช้อรรถลกัษณะ

ประกอบกบักลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้มีปฏิสมัพนัธ์ทางวาจาทัง้ของครูและของนกัเรียนมากกวา่นกัเรียน

ท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครูอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 

  สายพณิ พชัรพร (2544: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ืองผลของการจดักิจกรรมสนทนาปฏิสมัพนัธ์

ท่ีมีตอ่การตระหนกัรู้ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาเป็นเดก็นกัเรียน ชาย-หญิง 

ชัน้อนบุาลปีท่ี 3 จํานวน 15 คน โดยได้มาจากการสุม่อยา่งงา่ย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครั ้ งนีคื้อ

แผนการจดักิจกรรมสนทนาปฏิสมัพนัธ์และแบบประเมินการตระหนกัรู้ทางสงัคม ผลการศกึษาพบวา่  

การตระหนกัรู้ทางสงัคม โดยรวมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมสนทนาปฏิสมัพนัธ์

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เม่ือวิเคราะห์การตระหนกัรู้ทางสงัคมจําแ นกเป็น  

รายด้าน พบวา่ เดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมสนทนาปฏิสมัพนัธ์ มีการตระหนกัรู้ทางสงัคม

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .0 

  แสงเดือน  จธูารี (2546: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง  ผลของการจดักิจกรรมสนทนายามเช้า  

เน้นวฒันธรรมเป็นฐาน ท่ีมีตอ่ความ เช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 

เป็นนกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี  ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดัดา่นทบัตะโก โดยใช้วิธีสุม่แบบ

เจาะจง จํานวน 12 คน ทดลองเป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แผนการ

จดักิจกรรมสนทนายามเช้าเน้นวฒันธรรมเป็นฐาน และแบบสงัเกตความเช่ือมัน่ตนเองของเดก็ปฐมวยั  



23 

 
ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัขณะทดลองและหลงัการทดลองการจดักิจกรรมสนทนายามเช้าเน้น

วฒันธรรมเป็นฐาน มีการเปล่ียนแปลงความเช่ือมัน่ในตนเองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .001 โดยตลอดชว่งเวลาการจดักิจกรรมสนทนายามเช้าเน้นวฒันธรรมเป็นฐาน เดก็ปฐมวยัมี

การเปล่ียนแปลงความเช่ือมัน่ในตนเองโดยไปในทางท่ีเพิ่มขึน้ตลอดชว่งเวลา 6 สปัดาห์ เม่ือตดิตามผล

ในสปัดาห์ท่ี 9-10 พบวา่ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองลดต่ําลง 

  บําเพ็ญ  การพานิชย์เตีย้ (2539: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง พฒันาการอา่นของเด็ กปฐมวยั

ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอา่น  โดยการจดัประสบการณ์  1

กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมเสริมการอา่น  กิจกรรมสนทนาประกอบการอา่นตวัหนงัสือ และ

กิจกรรมสนทนาแบบปกต ิกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั ้ นอนบุาลปีท่ี 2 อาย ุ5-6 ปี ของโรงเรียนอนบุาล

ระยอง จํานวน 45 คน จําแนกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 ได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมสนทนา

ประกอบกิจกรรมเสริมการอา่น กลุม่ท่ี 2 ได้รับการจดักิจกรรมสนทนาประกอบการอา่นตวัหนงัสือ      

และกลุม่ท่ี 3 เป็นกลุม่ท่ีมีกิจกรรมสน ทนาแบบปกติ  ใช้เวลาการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั  

ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมเสริมการอา่น  กิจกรรมสนทนา

ประกอบการอา่นตวัหนงัสือ และกิจกรรมสนทนาแบบปกต ิมีพฒันาการอา่นแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือสร้างแบบเรี ยน และนําแบบเรียนไปทดลองใช้ แบบเรียนนีเ้ป็ น

แบบเรียนสําหรับผู้ เรียน เดก็ชาวตา่งประเทศ ระดบัประถมศกึษา  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ใช้ในการ สอน

สนทนา ในการสร้างแบบเรียนนี ้ ผู้ วิจยัมีขัน้ตอนในการดําเนินการดงันี ้

 1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3. การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบเรียน 

 4. การใช้สถิตเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

  ประชากรเป็นนกัเรียนชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงประถมศกึษาปีท่ี 2 ระดบั

อาย ุ6-7 ปี  เป็นนกัเรียนวิชาภาษาไทย  โรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพฯ   

 1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงประถมศกึษาปีท่ี 2 ระดบัอาย ุ6-7 ปี 

ของโรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพฯ จํานวน  8 คน ได้มาด้วยการเลือกกลุม่

ตวัอยา่งแบบเจาะจง 0(Purposive

 

 sampling) เป็นนกัเรียนท่ีเรียนภาษาไทยเป็นปีแรกทัง้สิน้ 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 2.1  แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเดก็ชาวต่างชาตริะดับประถมศึกษา  

  ในการสร้างแบบเรียน  ผู้ วิจยัได้ดําเนินตามขัน้ตอนดงันี ้

  2.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบเรียน แบบทดสอบ 

แผนการสอน  การสนทนาสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

  2.1.2  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการหาประสทิธิภาพของแบบเรียน 

  2.1.3 สร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา 10 บท  

ได้แก่ 1.สวสัดีคณุครู   2.น่ีอะไร  3.คณุช่ืออะไร   4.วนันีว้นัอะไร   5.ชอบสีอะไร   6.กินอะไร  7.จะไปไหน  

8.กําลงัทําอะไร  9.เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ  10.บ้านอยูท่ี่ไหน      
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  2.1.4 นําแบบเรียนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของ

แบบเรียนและนําไปปรับปรุงแก้ไข 

  2.1.5 นําแบบเรียนเสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือพจิารณาความถกูต้องเหมาะสม  และ

ประเมินคณุภาพของแบบเรียน 

  2.1.6 ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเตมิตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

 2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2.1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2.2  วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของแบบเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ  

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2.3  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 10 ข้อ 

  2.2.4  นําแบบทดสอบเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของ

แบบทดสอบและนําไปปรับปรุงแก้ไข 

  2.2.5  นําแบบทดสอบเสนอผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบและนําไปปรับปรุงแก้ไข 

 

3. การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพแบบเรียนดงันี ้

 3.1  ประเมินโดยการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  

  ผู้ วิจยันําแบบเรียน แบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และแผนการสอน เสนอตอ่

อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบเนือ้หา ภาษา รูปแบบ แบบทดสอบ แผนการสอน 

และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

  ผลการตรวจสอบแบบเรียนของผู้ เช่ียวชาญ สรุปประเดน็สําคญัของการแก้ไขและปรับปรุง

ดงันี ้

  1.  ใช้ภาพแทนเคร่ืองหมายบางประการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการทําแบบฝึกหดั

ให้แก่ผู้ เรียนได้ดีย่ิงขึน้ 

  2.  เพิม่ข้อความเสริมควา มรู้เสริมพเิศษในการให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทางภาษาท่ี

เก่ียวข้องกบับทเรียนสนทนา เชน่ เวลาเดก็หญิงพดูกบัผู้ใหญ่ มกัจะใช้สรรพนามเรีย กแทนตนเองวา่ 

“หน”ู หากพดูกบัเพ่ือนเดก็อาจเรียกแทนตนเองวา่ “ฉนั”  

  3.  เพิ่มเตมิคําศพัท์ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีประโยชน์ในรายการคําศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัการสนทนา 
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  4.  ปรับปรุง รูปภาพในบทเรียนบางภาพใหม ่เพ่ือให้สามารถส่ือความหมายได้ชดัเจน

มากย่ิงขึน้ 

  5. ปรับปรุงภาษาในบทสนทนาให้เหมาะสมผู้ เรียนมากย่ิงขึน้ 

  6. แก้ไขคําสัง่ภาษาองักฤษของแบบทดสอบให้ชดัเจนขึน้ 

  7. ปรับปรุงแผนการสอน โดยปรับบทเ รียนให้สัน้ กระชบั เพ่ือให้บทเรียนไมย่าวนาน

จนเกินไป  เพ่ือให้เกิดความสมดลุระหวา่งเวลาเรียนกบัเนือ้หาในบทเรียน 

 3.2 ประเมนิโดยการทดลองกับกลุ่มย่อย 

  หลงัจากผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและให้คําแนะนําแล้ว ผู้ วิจยัรวบรวมข้อคดิเห็นและ

คําแนะนําเก่ียวกบัข้อบกพร่องตา่งๆ นําไปปรับปรุง โดยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนพินธ์ 

แล้วนํามาทดลองกบัผู้ เรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือปรับปรุงแบบเรียนตอ่ไป ซึง่การทดลองใช้มี 3 ครัง้

คือ 

  ครัง้ท่ี 1  เป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องและปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการใช้แบบเรียน โดย

ให้ผู้ เรียนเดก็ระดบัประถมศกึษาท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจํานวน 1 คน ลองใช้แบบเรียน และทําแบบทดสอบ 

แล้วผู้ วิจยัสงัเกต ซกัถามความเหน็เก่ียวกบัแบบเรียนและแบบทดสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วนําไป

ปรับปรุง 

  จากผลการทดลองกบัผู้ เรียนจํานวน 1 คน ได้พบข้อบกพร่องของแบบเรียนและ

แบบทดสอบ โดยสรุปได้ดงันี ้

  1. ภาพในแบบเรียนบางภาพส่ือความหมายไมช่ดัเจน 

  2. ข้อความสนทนาบางข้อความยาวเกินไป   

  3. ในสว่นแบบฝึกหดั ควรใสช่ื่อผู้พดูข้างหน้าข้อความคําพดู ในแตล่ะสว่น เพ่ือใ ห้

นกัเรียนเข้าใจได้ง่ายวา่เป็นคําพดูของใคร เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนไมเ่ข้าใจคลาดเคล่ือน 

  หลงัจากการทดลองหาคณุภาพของแบบเรียนครัง้ท่ี 1 แล้ว ผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแบบเรียน 

และแบบทดสอบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

  ครัง้ท่ี 2  เป็นการตรวจสอบแนวโน้มของประสิทธิภาพแบบเรียน โดยให้ผู้ เรียน เดก็      

ชาวตา่งประเทศท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 3 คน  ซึ่งผู้ เรียน เหลา่นี มี้ความสามารถ ในการสนทนา

แตกตา่งกนั  คือ ออ่น ปานกลาง และเก่ง  ลองใช้แบบเรียนและทําแบบทดสอบ ผู้ วิจยัสงัเกต ซกัถาม

ความเหน็เก่ียวกบัแบบเรียนและแบบทดสอบ  เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วนําไปปรับปรุงอีกครัง้หนึง่ 

  จากผลการทดลองกบัผู้ เรียน เดก็ จํานวน 3 คน ได้พบข้อบกพร่อ งของแบบเรียนและ

แบบทดสอบ สรุปได้ดงันี ้
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  1. คําสัง่ภาษาองักฤษของแบบฝึกหดั บางสว่นยงัส่ือสารได้ ไมช่ดัเจน ควรปรับเปล่ียน  

ให้เหมาะสมชดัเจนย่ิงขึน้ 

  2. ควรจดัรูปแบบชอ่งไฟของข้อความในแบบเรียนให้มีระเบียบและสวยงามย่ิงขึน้   

  หลงัจากทดลองหาคณุภาพแบบเรียนครัง้ท่ี 2 แล้ว ผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแบบเรียน และ

แบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ือนําไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

  ครัง้ท่ี 3  นําแบบเรียนท่ีปรับปรุงแล้วครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ไปทดลองใช้จริงกบักลุม่

ตวัอยา่ง นกัเรียนเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  จํานวน 8 คน เพ่ือหาป ระสิทธิภาพ แบบเรียน

สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  ตามเกณฑ์  80/80 

 

4. ดาํเนินการทดลองหาประสิทธิภาพแบบเรียน 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลอง ดงันัน้ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งซึง่

เป็นผู้ เรียนเดก็ชาวตา่งประเทศจํานวน 8 คน โดยกําหนดเวลาทดลอง 6 สปัดาห์ๆ ละ 2 วนั รวม 12 วนั 

ดงัมีรายละเอียดการทดลองดงันี ้

 

ตาราง  1  ระยะเวลาในการทดลอง 

 

สปัดาห์ท่ี วนัท่ี                        รายการ เวลา 

1 1 

2 

ปฐมนิเทศและทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

สอนตามแผนการสอน บทท่ี 1 สวสัดีคณุครู 

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

45 นาที 

2 3 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 2 น่ีอะไร        

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 4 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 3 คณุช่ืออะไร 

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

3 1 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 4 วนันีว้นัอะไร 

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 

 2 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 5 ชอบสีอะไร 

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 
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ตาราง 1  (ตอ่) 

 

สปัดาห์ท่ี วนัท่ี                        รายการ เวลา 

4 3 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 6 กินอะไร        

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 

 4 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 7 จะไปไหน       

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 

5 1 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 8 กําลงัทําอะไร   

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 

 2 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 9 เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ  

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 

6 3 สอนตามแผนการสอน บทท่ี 10 บ้านอยูท่ี่ไหน  

ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

45 นาที 

 

 4 ทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน เร่ืองแบบเรียนสนทนา

ภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

รวมทัง้ 10 บท 

45 นาที 

 

 
 

 เม่ือได้ข้อมลูจากการทดลองแล้ว ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

แบบเรียนท่ีได้จากคะแนนทําแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  และคะแนนทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
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5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สตูรท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบั

ประถมศกึษา โดยใช้สตูรของ (ชยัยงค์ พรหมวงศ์. 2520: 495-496) 

 

สูตรท่ี 1 

                ∑X 

                     ________ 

              N 

E1      =           ________________       x      100 

 A 

 

สูตรท่ี 2 

 

                ∑F 

                     ________ 

              N 

E2      =           ________________        x      100 

 B 

 

เม่ือ    E1

           ร้อยละจากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน  

    แทน    ประสิทธิภาพของกระบวนการซึง่เป็นแบบทดสอบในบทเรียนคดิเป็น  

         E2

        ∑X           แทน    คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนแตล่ะบท  

     แทน    ประสิทธิภาพของผลลพัธ์จากการทําแบบทดสอบรวมหนว่ยคดิเป็นร้อยละ  

        ∑F           แทน    คะแนนรวมของการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนทกุบท  

         N             แทน    จํานวนผู้ เรียน 

         A             แทน    คะแนนเตม็ของแบบทดสอบท้ายบทเรียน  

         B             แทน    คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนทกุบท 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 
 

 จากการท่ีได้นําแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ท่ีสร้าง

ขึน้ไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง และได้เก็บรวบรวมข้อมลูตามตารางท่ี 2 แล้วนัน้ ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้

จากการทดลองมาศกึษา เพ่ือหาประสทิธิภาพ ของแบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติ

โดยใช้เกณฑ์ 80/80 โดยใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 N    แทน       จํานวนผู้ เรียนซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 X   แทน       คา่เฉล่ียของคะแนน 

 ∑X      แทน       คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนแตล่ะบท  

 ∑F       แทน       คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน  

   ของแบบเรียนครบทัง้ 10 บท 

 E1

               ร้อยละจากการทําแบบทดสอบท้ายบท 

         แทน       ประสิทธิภาพของกระบวนการซึง่เป็นแบบทดสอบในบทเรียนคดิเป็น  

 E2

               ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนแบบเรียนครบทัง้ 10 บท 

         แทน       ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คดิเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบวดั  

 A          แทน       คะแนนเตม็ของการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน  

 B          แทน       คะแนนเตม็ของการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนครบทัง้ 10 บท 

 

2. ผลการสร้างแบบเรียน 

 ผลการศกึษาค้นคว้าได้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

ซึง่ประกอบด้วยบทเรียน  10 บท  ได้แก่ 

บทท่ี   1    เร่ือง   สวสัดีคณุครู 

บทท่ี    2  เร่ือง  น่ีอะไร        

บทท่ี    3    เร่ือง  คณุช่ืออะไร 

บทท่ี    4    เร่ือง  วนันีว้นัอะไร 

บทท่ี    5    เร่ือง  ชอบสีอะไร 
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บทท่ี     6     เร่ือง  กินอะไร        

บทท่ี     7    เร่ือง  จะไปไหน 

บทท่ี     8    เร่ือง  กําลงัทําอะไร 

บทท่ี     9     เร่ือง  เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ 

บทท่ี     10    เร่ือง  บ้านอยูท่ี่ไหน 

            บทเรียนแตล่ะบทประกอบด้วย คําศพัท์สําคญั  บทสนทนา และภาพประกอบ โครงสร้าง

ประโยคคําถามและประโยคคําตอบท่ีเก่ียวข้องกบับทสนทนา  และแบบฝึกหดั 

             การจดัการเรียนการสอนแตล่ะบทมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน ขัน้ท่ี 2 ขัน้

นําเสนอความรู้ใหมพ่ร้อมทําแบบฝึกหดั ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปบทเรียน ในบทเรียนแตล่ะ บทเรียนนัน้ จะใช้

เวลาเรียนประมาณ  45  นาที 

 

3.ผลการหาประสิทธิภาพของแบบเรียน 

 ผู้ วิจยัได้นําแบบเรียนไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 8 คน ซึง่เป็นเดก็นกัเรียนระดบั

ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงระดบัประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนภาษาไทยเป็นปีแรก ของโรงเรียนนานาชาตใิหม่

แหง่ประเทศไทย  จงัหวดักรุงเทพฯ  จากนัน้ผู้ วิจยัได้เก็บคะแนนท่ีผู้ เรียนได้จากการทําแบบฝึกหดัแตล่ะ

บทเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน           

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง  2  คะแนนการทําแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนของผู้ เรียน  

 

คนท่ี 

(N=10) 

คะแนนการทําแบบฝึกหดั 

บทท่ี1 บทท่ี2 บทท่ี3 บทท่ี4 บทท่ี5 บทท่ี6 บทท่ี7 บทท่ี8 บทท่ี 9 บทท่ี

10 

คะแนนเตม็ 3 6 5 3 6 8 5 5 7 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

6 

6 

6 

4 

6 

6 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

3 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

รวม(∑X ) 100 87.5 100 87.5 100 100 100 100 92.85 100 

เฉล่ีย (
N

X∑
) 

10 8.75 10 8.75 10 10 10 10 9.285 10 

  

 จากตาราง 2 สามารถหาคา่ E1

 แทนคา่ในสตูร 

 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนของแตล่ะบทเรียน  

ดงันี ้

 

                ∑X 

                     ________ 

              N 

   E1

  A 

   =           ________________        x      100 
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ตาราง  3  ประสิทธิภาพกระบวนการของแบบเรียน 

 

 บทเรียน 

ท่ี1 ท่ี2 ท่ี3 ท่ี4 ท่ี5 ท่ี6 ท่ี7 ท่ี8 ท่ี9 ท่ี10 

คา่เฉล่ียของคะแนนการทํา

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

1.0 8.75 1.0 8.75 1.0 1.0 1.0 1.0 9.285 1.0 

คา่ร้อยละ (E1 100 ) 87.5 100 87.5 100 100 100 100 92.85 100 

คา่เฉล่ียร้อยละ 96.78 

  

 จากตาราง 3 เห็นวา่  คา่เฉล่ียของคะแนนการทําแบบฝึกหดัของผู้ เรียนระหวา่งเรียนบทเรียน

ทัง้ 10 บท อยูร่ะหวา่งร้อยละ 87.5-100 ผา่นเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ (E1 

บทท่ี 1 สวสัดีคณุครู   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

= 80) โดยบทเรียนแตล่ะบทเรียนมี

ประสทิธิภาพกระบวนการคดิเป็นร้อยละตามลําดบัตอ่ไปนี ้

บทท่ี 2 น่ีอะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87.5 

บทท่ี 3 คณุช่ืออะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 4 วนันีว้นัอะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87.5 

บทท่ี 5 ชอบสีอะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 6 กินอะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 7 จะไปไหน   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 8 กําลงัทําอะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 9 เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ ประสิทธิภาพ ร้อยละ 92.85 

บทท่ี 10 บ้านอยูท่ี่ไหน  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

 

 สรุปได้วา่ แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษามีประสิทธิภาพ

กระบวนการเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 96.78 ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตวัแรก แสดงวา่กระบวนการเรียนการสอน

แบบเรียนมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง  4  คะแนนการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  

 

คนท่ี คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

คะแนนเตม็ (B=10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

9 

10 

10 

10 

8 

10 

9 

รวม (∑F) 76 

เฉล่ีย 

          N 

∑F 9.5 

 

จากตาราง 4 สามารถหาคา่  E2  

 

คือ ประสิทธิภาพของ ผลลพัธ์จากคะแนนการทําแบบทดสอบ

หลงัเรียน  ดงันี ้

แทนคา่ในสตูร             

 ∑X 

                     ________ 

              N 

   E2

  B 

   =           ________________        x      100 
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76 

                     ________ 

              8 

          =           ________________        x      100 = 95 

10 

 คา่เฉล่ียของคะแนนการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคดิเป็นร้อยละ  95  

แสดงวา่แบบเรียนมีประสิทธิภาพผลลพัธ์ 95  สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานตวัหลงัท่ีกําหนดไว้ (E2

 

= 80) 

ตาราง  5  ประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 

 

บทเรียน E E1 2 

บทท่ี 1 สวสัดีคณุครู  100 95 

บทท่ี 2 น่ีอะไร 87.5 

บทท่ี 3 คณุช่ืออะไร  100 

บทท่ี 4 วนันีว้นัอะไร  87.5 

บทท่ี 5 ชอบสีอะไร 100 

บทท่ี 6 กินอะไร 100 

บทท่ี 7 จะไปไหน 100 

บทท่ี 8 กําลงัทําอะไร  100 

บทท่ี 9 เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ 92.85 

บทท่ี 10 บ้านอยูท่ี่ไหน 100 

 เฉล่ีย  = 96.78 95 

 

จากตาราง 5 ผู้ วิจยัพบวา่แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ตา่งชาติ ระดบัประถมศกึษา  

ท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ   E1/ E2

 โดยสรุป จากการศกึษาค้นคว้า ทําให้ได้แบบเรียนสนทนาภาษาไทย สําหรับเดก็ตา่งชาตริะดบั

ประถมศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพ  ท่ีสามารถทําให้ผู้ เรียนมีความรู้ทางการสนทนามากขึน้ 

 =  96.78/ 95 สงูกวา่

เกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้  แสดงวา่แบบเรียนมีประสิทธิภาพ  สามารถทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบเรียน ศกึษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียว ข้องกบัการสนทนา  ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการสร้างแบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็

ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา เพ่ือสอนสนทนนาสําหรับผู้ เรียนเดก็ระดบัต้น  โดยมีเนือ้หาการสนทนา  

10 เร่ือง ได้แก่ 1.สวสัดีคณุครู   2.น่ีอะไร  3.คณุช่ืออะไร   4.วนันีว้นัอะไร   5.ชอบสีอะไร   6.กินอะไร  7.

จะไปไหน  8.กําลงัทําอะไร  9. เป็นอะไร ไมส่บายหรือ  10.บ้านอยูท่ี่ไหน เม่ือได้แบบเรียน แบบทดสอบ 

และแผนการสอนแล้ว ผู้ วิจยันําเสนอแบบเรียนตอ่ ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

แบบเรียน โดยผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบ เนือ้หา ภาษา รูปแบบ และให้คําแนะนํา เพ่ือนําไปปรับปรุง

แก้ไข ตอ่จากนัน้ผู้ วิจยันําแบบเรียนท่ีได้รับการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ เช่ียวชาญ แล้วไปทดลอง

สอนกบักลุม่ย่ อยท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง และรวบรวมข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข หลงัจากนัน้ผู้ วิจยันํา

แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ไปทําการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง และเก็บรวบรวมข้อมลูจากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหา

ประสิทธิ ภาพแบบเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และศกึษาความก้าวหน้าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ดงัท่ีผู้ วิจยัจะกลา่วตอ่ไป

ในการสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

 1. เพ่ือสร้าง แบบ เรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา                  

ท่ีมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/ 80 

 2. เพือ่นําแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรั บเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ทีส่ร้างขึน้  

ไปใช้ เพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาของผู้ เรียนให้ดีย่ิงขึน้ 

 

ความสาํคัญของการศึกษาค้นคว้า 

 ผลจากการศกึษาค้นคว้าครัง้นีทํ้าให้ได้ แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติ

ระดบัประถมศกึษา ท่ีมีประสิทธิภาพ และการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน

ภาษาไทยให้ชาวตา่งชาตนํิาไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียนได้ ตลอดจนเป็ น

แนวทางในการสร้างแบบเรียนสนทนาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนระดบัตา่งๆ ตอ่ไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

 1.  แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา จํานวน  10 บท 

ได้แก่ 

บทท่ี  1    เร่ือง   สวสัดีคณุครู 

บทท่ี   2  เร่ือง  น่ีอะไร 

บทท่ี   3    เร่ือง  คณุช่ืออะไร 

บทท่ี   4    เร่ือง  วนันีว้นัอะไร 

บทท่ี   5    เร่ือง  ชอบสีอะไร 

บทท่ี   6     เร่ือง  กินอะไร 

บทท่ี   7    เร่ือง  จะไปไหน 

บทท่ี   8    เร่ือง  กําลงัทําอะไร 

บทท่ี   9     เร่ือง  เป็นอะไร ไมส่บายหรือ 

บทท่ี   10    เร่ือง  บ้านอยูท่ี่ไหน 

 2.   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

 

การดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ในการศกึษาค้นคว้าเร่ือง แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดปัระถมศกึษา  

หลงัจากท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผู้ วิจยัได้ออกแบบการวิจยัและ

การดําเนนิการวิจยั  ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1. กําหนดคณุลกัษณะของแบบเรียน 

 2. การออกแบบและพฒันาแบบเรียน 

  2.1  การออกแบบแบบเรียน 

   2.1.1  วิเคราะห์หลกัสตูร เนือ้หา และผู้ เรียน 

   2.1.2  กําหนดจดุประสงค์ของบทเรียน 

   2.1.3  กําหนดขอบขา่ยและเนือ้หาของบทเรียน 

   2.1.4  กําหนดวิธีการนําเสนอ 

   2.1.5  กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบ 

  2.2 การสร้างแบบเรียน 

   2.2.1  ศกึษาเอกสารข้อมลูและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบเรียนสอน

ภาษาตา่งประเทศ 
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   2.2.2   กําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

   2.2.3   สร้างเคร่ืองมือการทดลอง คือ  แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็

ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

   2.2.4 รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการสนทนาของเดก็ในชีวิตประจําวนัจากการสงัเกต 

และจากการศกึษาจาก แบบเรียนสอนสน ทนาภาษาตา่งประเทศสําหรับเดก็ แล้วนํามาพจิารณาเพ่ือ

สร้างแบบเรียน 

   2.2.5 นําข้อมลูท่ีได้มาสร้างเป็น แบบ เรียน การสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็

ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา 

   2.2.6 นําแบบเรียนเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือให้พิจารณาตรวจสอบ

เนือ้หาและแก้ไขปรับปรุงให้ถกูต้องตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เสนอแนะ 

   2.2.7 นําแบบเรียนเสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือพิจา รณาความสอดคล้อง

ระหวา่งจดุประสงค์และเนือ้หาของบทเรียนแตล่ะบท 

    โดยผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

    1.   รองศาสตราจารย์ ดร. มลวิลัย์  ลบัไพรี   ข้าราชการ 

          บํานาญ โรงเรียนสาธิตแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

          ฝ่ายประถมฯ  จงัหวดักรุงเทพฯ 

    2.   อาจารย์ ฉวีวรรณ วอสโก   หวัหน้าแผนกวิชาภาษาไทย  

                                           โรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย  จงัหวดักรุงเทพฯ 

    3. อาจารย์ เตือนตา โจฮารี  หวัหน้าแผนกวิชาภาษาไทย    

     โรงเรียนนานาชาตสิิงคโปร์กรุงเทพ จงัหวดักรุงเทพฯ 

   2.2.8 ปรับปรุงแบบเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

  2.3 ขัน้ทดลองเพ่ือการปรับปรุง 

   2.3.1 นําแบบเรียนและแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง  ครัง้ท่ี 1 จํานวน 

1 คน  แล้วนํามาแก้ไข ปรับปรุง  และนําไปทดลองใช้ครัง้ท่ี 2 กบักลุม่ทดลอง จํานวน  3 คน แล้วนํามา

แก้ไขปรับปรุง 

   2.3.2 นําแบบเรียนและแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสมบรูณ์ไปหา

ประสทิธิภาพกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน  8 คน 

  2.4 ขัน้ประเมินผลแบบเรียน  โดยการประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ท่ีเป็น

กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 8 คน นําผลจากการ ทําแบบฝึก ท้ายบท และ การทําแบบท ดสอบ หลงัเรียน

แบบเรียนไปวิเคราะห์หาประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  E1/ E2 (80/80)   



39 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากการท่ีผู้ วิจยัได้สร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการ สนทนาแก่ผู้ เรียน  อีกทัง้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ เรียนการสอน สนทนา

สําหรับ ผู้ เรียน เดก็ชาว ตา่งประเทศ  แล้วนําแบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติ      

ระดบัประถมศกึษา มาทําการทดลองตามกระบวนการในการหาประสทิธิภาพแบบเรียน และนําข้อมลู

มาวิเคราะห์นัน้  ปรากฏผลการวิจยัดงันี ้

 1. ได้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษาทัง้ 10 บท ดงันี ้

บทท่ี 1 เร่ือง  สวสัดีคณุครู 

บทท่ี 2 เร่ือง น่ีอะไร 

บทท่ี 3 เร่ือง คณุช่ืออะไร 

บทท่ี 4 เร่ือง วนันีว้นัอะไร 

บทท่ี 5 เร่ือง ชอบสีอะไร 

บทท่ี 6 เร่ือง กินอะไร 

บทท่ี 7 เร่ือง จะไปไหน 

บทท่ี 8 เร่ือง กําลงัทําอะไร 

บทท่ี 9 เร่ือง เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ 

บทท่ี 10 เร่ือง บ้านอยูท่ี่ไหน 

 การนําเสนอเนือ้หาแตล่ะบทประกอบด้วย ตวัอกัษรอธิบายเนือ้หาและภาพประกอบและ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 2. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  มีประสิทธิภาพ 

84.70/84.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยประสิทธิภาพตวัแรก (E1) ของบทเรียนทัง้ 10 บทอยู่

ระหวา่ง 87.5-100 ซึง่มีประสิทธิภาพตวัแรก (E1) เฉล่ียเป็น 96.32 และประสิทธิภาพตวัหลงั (E2

 แสดงวา่แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีจะนําไปใช้เป็นแบบเรียนในการเรียนการสอน สนทนาสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติ

ระดบัประถมศกึษาได้ 

)    

เป็น 95 
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อภปิรายผล 

 1.  คา่ประสิทธิภาพของบทเรียนแตล่ะบท ของแบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาว

ตา่งประเทศระดบัประถมศกึษา ผา่นเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรกท่ีกําหนดไว้ (E1

บทท่ี 1 สวสัดีคณุครู      ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

=80) ดงัมีรายละเอียด

ดงันี ้

บทท่ี 2 น่ีอะไร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87.5 

บทท่ี 3 คณุช่ืออะไร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 4 วนันีว้นัอะไร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87.5 

บทท่ี 5 ชอบสีอะไร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

บทท่ี 6 กินอะไร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

       บทท่ี 7 จะไปไหน    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

                   บทท่ี 8 กําลงัทําอะไร   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

                   บทท่ี 9 เป็นอะไร  ไมส่บายหรือ  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 92.85 

                   บทท่ี 10 บ้านอยูท่ี่ไหน   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

 

 ประสิทธิภาพตวัแรกของบท เรียนเฉล่ียมีคา่ประสิทธิภาพเป็น  96.32 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์

ประสิทธิภาพตวัแรกท่ีกําหนดไว้ (E1

 ขัน้ตอนแรก ได้รับการประเมินประสิทธิภาพจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น โดยผู้ เช่ียวชาญ

ให้คําแนะนําด้านเนือ้หาภาษา และรูปแบบ ผู้ วิจยันําไปปรับปรุงแก้ไข 

=80) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแบบเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยการศกึษา

เอกสาร ตํารา เก่ียวกบัการสนทนา ได้รับการประเมินประสิทธิภาพเป็นขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ีสอง ได้นําไปทดลองกบักลุม่ยอ่ยท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง โดยการให้เรียนแ บบเรียน

สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษาและทําแบบทดสอบ ผู้ วิจยัสมัภาษณ์ด้าน

เนือ้หา ภาษา และรูปแบบ และรวบรวมข้อบกพร่องนําไปปรับปรุงแก้ไขให้แบบเรียนมีประสทิธิภาพ 

แล้วจงึนําไปทําการทดลองจริงกบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 8 คน ผลปรากฏวา่บทเรียนทกุบทผา่นเกณฑ์

ประสทิธิภาพตวัแรกตามท่ีกําหนดไว้ (E1

 2.  คา่ประสิทธิภาพของแบบเรียนรวมทัง้ 10 บท และประสิทธิภาพคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิ

หลงัเรียนแบบเรียนทัง้ 10 บท มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ E

=80) 

1 = 96.32 และ E2 = 95 ทัง้นี ้

อาจเป็นเพราะแบบเรียนท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีเนือ้หา ใกล้ตวัผู้ เรียน และนําเสนอคําศพัท์ในแตล่ะบทเรียน

ไมม่ากจนเกินไป ทําให้ผู้ เรียนสามารถจดจําคําศพัท์เพ่ือการสนทนาภายในบทเรียนได้  นอกจากนัน้

บทเรียนแตล่ะบทใช้ภาษาเหมาะกบัระดบัความสามารถของผู้ เรียน  เรียบเรียงเนือ้หาโดยพจิารณาจาก
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ความสําคญัท่ีเดก็จะใช้ในชีวิตประจําวนั  แบบเรียนมีภาพสีประกอบ ท่ีมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ี

นําเสนอ  ทัง้ในสว่นของคําศพัท์และบทสนทนา  ชว่ยส่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา จากบทสนทนามากขึน้ 

รูปเลม่มีสีสนัดงึดดูผู้ เรียนให้สนใจ  ทําให้ต่ืนตวั เกิดความสนใจ จงึทําให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้แก่

ผู้ เรียน    

 นอกจากนัน้ในแตล่ะบทเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรม  ทําให้ผู้ เรียนได้ มีโอกาส

ฝึกปฏิบตัจิริง เกิดการเรียนรู้ร่วมกนักบัผู้ เรียนอ่ืน  ๆอยา่งเป็นธรรมชาต ิชว่ยให้ผู้ เรียนรู้สกึสนกุกบัการเรียน  

ความสนใจในการเรียนรู้ จงึทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  

 จากผลการวิจยัครั ้ งนี ้พบวา่แบบ เรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับชาวตา่งชาตริะดบั

ประถมศกึษา ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (80/80) จงึกลา่วได้วา่สามารถนํา

แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา ไปใช้ในการเรียนการ สอน

สนทนาสําหรับผู้ เรียนเดก็ชาวตา่งประเทศได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1 การใช้แบบเรียน สนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

ผู้ วิจยัเห็นวา่ควรให้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นบทๆ  ไป เพราะจะทําให้มีนํา้หนกัเบา ชว่ยให้

ผู้ เรียนเดก็สามารถพกพาได้อยา่งถนดัมือในระหวา่งเรียน  หรือขณะนํากลบัไปทบทวนเป็นการบ้าน   

  1.2 แบบเรียนนี ้ผู้ เรียนสามารถนํามาทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง เพราะในแบบเรียน

มีคําศพัท์  คําอา่น ของคําศพัท์ท่ีใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษ ในการถ่ายเสียง มีคําอธิบายความหมาย ใน

แบบเรียนมีรูปภาพ  ทําให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้งา่ยขึน้  

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวจัิย 

  2.1 ควรมีการทดลองสร้างแบบเรียน สนทนาสําหรับเดก็ชาวตา่งประเทศในหวัเร่ืองอ่ืนๆ 

เพ่ือให้มีความกว้างขวางด้านเนือ้หาความรู้  ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัผู้ เรียนเดก็ในชีวิตประจําวนั   

  2.2 ควรมีการสร้างส่ือการสอนเก่ียวกบัการสนทนาสําหรับเดก็ตา่งชาติ ในรูปแบบตา่งๆ  

เชน่ วีดทิศัน์ แบบเรียนสําเร็จรูป เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นส่ือในการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ

ผู้ เรียนให้สงูขึน้ และเพ่ือตอบสนองความต้องการส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั   

  2.3 ควรมีการทดลองนําแบบเรียนไปใช้กบัผู้ เรียนเดก็กลุม่อ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาติ

ระดบัประถมศกึษา  มี 3 ทา่น ดงันี ้  

         1.  รองศาตราจารย์ ดร. มลวิลัย์  ลบัไพรี                                                                                                                                       

ข้าราชการบํานาญ โรงเรียนสาธิตแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถมฯ จงัหวดั

กรุงเทพฯ    

         2.  อาจารย์ ฉวีวรรณ วอสโก                                                                                                                

หวัหน้าแผนกวิชาภาษาไทย โรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย  จงัหวดักรุงเทพฯ                                                                                                                         

         3.  อาจารย์ เตือนตา โจฮารี                                                                                                                    

หวัหน้าแผนกวิชาภาษาไทย  โรงเรียนนานาชาติสงิคโปร์กรุงเทพ  จงัหวดักรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

คูมื่อการใช้บทเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  

แบบประเมนิคณุภาพแบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเดก็ชาวตา่งชาตริะดบัประถมศกึษา  
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คู่มือการใช้ 

 “แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสําหรับเด็กชาวต่างชาติระดับประถมศึกษา” 

 

 จดัทาํโดย พิชานนั  เพง็ลี 

คําช้ีแจงสําหรับครูผู้ใช้แบบเรียน 

 

 แบบเรียนน้ีจดัทาํข้ึนเพือ่ใชใ้นการสอนสนทนาภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติระดบั

ประถมศึกษา  ผูมี้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยในระดบัเร่ิมตน้ 

เน้ือหาขอ้ความในแบบเรียนเล่มน้ี ผูจ้ดัทาํมิไดใ้ชส้ัทอกัษร  หรือ International Phonetic 

Alphabet (IPA) มาใชใ้นการบนัทึกขอ้ความ    เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นเด็กนกัเรียนในโรงเรียนนานาชาติ   

ไม่มีความคุน้เคยกบัสทัอกัษร  หากนาํมาใชอ้าจทาํใหผู้เ้รียนเด็กเกิดความสับสนคบัขอ้งใจได ้ ดงันั้น  

ผูจ้ดัทาํจึงนาํตวัอกัษรภาษาองักฤษมาใชใ้นการบนัทึกเน้ือหาในแบบเรียนเล่มน้ี  เน่ืองจากเป็นลกัษณะ

ตวัอกัษรท่ีผูเ้รียนมีความคุน้เคย  

อยา่งไรก็ตาม  การใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษในการบนัทึกเน้ือหาในแบบเรียนเล่มน้ีนั้น  จดัวา่

เป็นเพยีงสัญลกัษณ์ท่ีช่วยในการจาํ  เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถนาํเน้ือหามาทบทวนได ้  แต่ส่ิงสาํคญัท่ีจะ

ช่วยพฒันาทกัษะการสนทนาของนกัเรียนในระดบัตน้ท่ีแทจ้ริงก็คือ  ก็คือการไดรั้บการฝึกฝน  การฟัง-

การพดู  จากการไดฟั้งเสียงพดูจากครูผูส้อนซ่ึงเป็นตน้แบบท่ีดี  จึงถือไดว้า่  ครูผู้สอน  เป็นส่ือการสอน

ประเภทบุคคลทีม่ีความสําคัญอย่างยิง่ในการเรียนการสอนสนทนา 

แบบเรียนฉบบัน้ี ไดจ้ดัเรียงหมวดหมู่ตามลาํดบัการสอน เพื่อใหง่้ายต่อการนาํไปใช้  บทเรียน

สนทนาแต่ละบท ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) คําศัพท์ จากบทสนทนาในแต่ละบท  มีคาํศพัทป์ระมาณ  6-10 คาํ เพือ่ใหค้รูผูส้อนไดอ้ธิบาย

ความหมายของคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของบทสนทนาไดดี้ยิง่ข้ึน 

2) บทสนทนา   มีภาพประกอบท่ีมีสีสัน   มีการเรียงลาํดบัขอ้ความสนทนาไว ้ เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถ

ติดตามไดอ้ยา่งง่ายดาย  

3) คําถาม-คําตอบ  เป็นส่วนโครงสร้างประโยคสาํคญัในบทสนทนา ท่ีครูผูส้อนสามารถนาํมาใชใ้นการ

สรุปรูปแบบโครงสร้างประโยคเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ  และความสามารถดา้นการส่ือสารของผูเ้รียนให้

ไดดี้ยิง่ข้ึน   

4) แบบฝึกหัด ส่วนน้ีจะช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถติดตามผลการเรียนของนกัเรียนได้  วา่นกัเรียนเขา้ใจ  

ส่ิงท่ีเรียนไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด  เพื่อใชป้ระกอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัการเรียน    

ในแต่ละบท 
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นอกจากน้ี  เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนสามารถสงัเกตเห็นความแตกต่างดา้นการใช้

ภาษาไทยของผูพ้ดูท่ีเป็นเพศชาย-หญิง  เช่น  เดก็ผู้ชายใชส้รรพนามแทนตวัผูพ้ดูวา่ “ผม” และใช ้“ครับ” 

เป็นคาํลงทา้ยเพื่อแสดงความสุภาพ  สาํหรับเด็กผู้หญงิใชส้รรพนามแทนตวัผูพ้ดูวา่ “หนู”  และใชค้าํลง

ทา้ยเพื่อแสดงความสุภาพวา่ “ค่ะ”      

ผูจ้ดัทาํ ไดใ้ชอ้กัษรท่ีมีสันสนัแตกต่างกนั โดยใชต้วัอกัษรสีนํา้เงิน  สาํหรับขอ้ความท่ีผูพ้ดู    

เป็นผูช้าย   และใชต้วัอกัษรสีแดง  สาํหรับขอ้ความผูพ้ดูท่ีเป็นผูห้ญิง  เพื่อให้นกัเรียนสามารถสังเกต  

เห็นความแตกต่างของคาํพดูต่างเพศไดง่้ายยิง่ข้ึน 

การใช้อกัษรภาษาองักฤษบันทกึเนือ้หาในแบบเรียนเล่มนี้ 

ผูจ้ดัทาํไดย้ดึรูปแบบในการบนัทึก เสียงต้น  ดงัน้ี 

ก                  g ข                     kh  ค    ฆ               k(h) ง                  ng 

จ                   j ฉ   ช    ฌ        ch ญ    ย               y ฎ     ด          d 

ฏ      ต          t ฐ    ถ               th ฑ   ท   ฒ  ธ     t(h) ณ   น           n 

บ                  b ป      พ      ภ    p(h) ผ                      ph ฝ                 fh 

ฟ                  f ม                     m ร                      r ล      ฬ         l 

ว                  w ซ  ศ    ษ   ส     s ห     ฮ              h อ                 a 

1

1

สาํหรับ   เสียงสระ  มีรูปแบบ ดงัน้ี 

1-ะ                 -a(h) 1-า                  -aa 1-◌ิ               -i -�                    -ii 

1 1-◌ึ                -ueh 1-◌ื                 -ue 1-◌ุ               -u -◌ู                 -uu 

1 1เ-ะ                -e(h) 1เ-                   -ee 1แ-ะ              -aeh แ-                  -ae 

1 1โ-ะ               -oh 1โ-                  -oe 1เ-าะ             -orh, oh -อ                  -or, -o 

1 1เ-อะ              -oeh 1เ-อ                -oe 1เ - �ยะ           -iah เ - �ย                -ia 

1 1เ– ◌ือะ         -ueah 1เ- ◌ือ            -ua(h) 1-◌ั วะ          -uah - ◌ัว              -ua 

1 1-◌ํา               -am 1ใ-                  -ai 1ไ-                -ai เ-า                  -ao 
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1

 

ในบางกรณีอาจมีการเติมอกัษร  h  หลงัเสียงต้นหรือเสียงสระ  หากพยางคน์ั้นมเีสียงส้ัน  หรือ  

มเีสียงสูงเน่ืองจากมีรูปวรรณยกุต์ประกอบ  หรือ  คนนิยมเขียนเสียงน้ันเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้ัน  เช่น 

คาํวา่     คุณ = “Khun”      บาท = “Baht”      ฟุตบอล = “Football”       ซอย = “Soi”      ผม = “Phom”    

เป็นตน้ 

1

1. 1

สาํหรับเสียง เสียงท้าย  หรือ  ตัวสะกด  มีรูปแบบ ดงัน้ี 

2. 1

 สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  กก  ใช ้   -k 

3. 1

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  กด  ใช ้ -t 

4. 1

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  กบ  ใช ้ -p 

5. 1

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  กน  ใช ้ -n 

6. 1

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  กม  ใช ้ -m 

7. 1

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  กง  ใช ้ -ng 

8. 1

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  เกอวใช ้ -w 

 

สาํหรับตวัสะกดท่ีอยูใ่นแม่  เกย  ใช ้ -y 
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แผนการสอนที่ 1 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “สวสัดีคุณครู” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถกล่าวทกัทายบุคคลต่างๆ อยา่งเบ้ืองตน้ได ้
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(สวสัดี  คุณครู  สบายดี  ไหม  ไม่  ค่ะ  ครับ) 
2. บทสนทนา (สวสัดีครับคุณครู  สวสัดีค่ะคุณครู  สวสัดีค่ะ สบายดีไหมคะ  สบายดีครับ  

สบายดีค่ะ) 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
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ทาํกิจกรรม - ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน

อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของ

คาํศพัทไ์ดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 

3 คน  เพือ่ออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัร

พดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบั

บทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบท

สนทนา  แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดู

และสับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุก

บทบาทจากบทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 3 คน ตามจาํนวนของตวัละคร

ในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อนในกลุ่ม  

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่งสมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วม

ทาํแบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียน 

เพื่อตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพือ่ใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของนกัเรียน   
                    สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียน 
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แผนการสอนที่ 2 

วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “น่ีอะไร” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบเก่ียวกบัช่ือของใชต่้างๆ อยา่งเบ้ืองตน้ได้ 
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(คุณครู  น่ี  นัน่  อะไร  ดินสอ  ยางลบ  หนงัสือ  ปากกา  ไมบ้รรทดั) 
2. บทสนทนา (คุณครูคะ  น่ีอะไรคะ  ดินสอค่ะ  คุณครูครับ นัน่อะไรครับ  ยางลบค่ะ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนาจากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 
1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  
ทาํกิจกรรม 

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
- ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน
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อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของคาํศพัท์

ไดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ   

3 คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัร

พดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบั

บทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบทสนทนา  

แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดูและ

สับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุกบทบาทจาก

บทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 3 คน  ตามจาํนวนของตวัละคร

ในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อนในกลุ่ม  

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่งสมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพือ่

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 3 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “คุณช่ืออะไร” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบเก่ียวกบัช่ือและอายขุองตนได้ 
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(คุณ ช่ือ หนู  ผม  อาย ุ เท่าไหร่  เจด็  ปี) 
2. บทสนทนา (คุณช่ืออะไรคะ  หนูช่ือนิดค่ะ  คุณอายเุท่าไหร่คะ  หนูอายเุจด็ปีค่ะ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

กิจกรรมวงกลม  
- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  
ทาํกิจกรรม 

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
- ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน
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อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของ

คาํศพัทไ์ดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 

2 คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัร

พดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบั

บทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบท

สนทนา  แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดู

และสับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุก

บทบาทจากบทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวั

ละครในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อน

ในกลุ่ม  โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่ง

สมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพือ่

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
       นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 4 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “วนัน้ีวนัอะไร” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบเก่ียวกบัวนัต่างๆได ้
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(วนัจนัทร์  วนัองัคาร  วนัพุธ  วนัพฤหสับดี  วนัศุกร์  วนัเสาร์  วนัอาทิตย ์ วนัน้ี  

พรุ่งน้ี  เม่ือวานน้ี  เก่งมาก) 
2. บทสนทนา (วนัน้ีวนัอะไรคะ  วนัจนัทร์ครับ  พรุ่งน้ีวนัอะไรคะ  วนัองัคารครับ  เก่งมากค่ะ ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 
1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
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ทาํกิจกรรม - ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน

อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของ

คาํศพัทไ์ดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 

3 คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัร

พดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบั

บทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบท

สนทนา  แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดู

และสับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุก

บทบาทจากบทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 3 คน  ตามจาํนวนของตวั

ละครในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อน

ในกลุ่ม  โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่ง

สมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพือ่

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                   นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจนหรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่  5 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “ชอบสีอะไร” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบเก่ียวกบัสีท่ีชอบได ้
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(สีฟ้า  สีแดง  สีเหลือง  สีขาว  สีดาํ  สีม่วง  สีเขียว  สีชมพ ู ชอบ  ไม่ชอบ  ฉนั) 
2. บทสนทนา (นิดครับ  คุณชอบสีอะไรครับ  ฉนัชอบสีชมพคู่ะ  แลว้คุณล่ะคะ ผมชอบสีฟ้า

ครับ) 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   

 

 

 



114 

 
ทาํกิจกรรม - ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน

อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของ

คาํศพัทไ์ดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 

2 คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัร

พดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบั

บทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พื่อนร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบท

สนทนา  แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดู

และสับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุก

บทบาทจากบทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวั

ละครในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อน

ในกลุ่ม  โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่ง

สมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพือ่

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจน 
             หรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 6 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “กินอะไร” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถซ้ืออาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนได้ 
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(เอา  อะไร  ขา้ว  กบั  ไก่ทอด  เท่าไหร่  สามสิบ  บาท) 
2. บทสนทนา (เอาอะไรคะ  หนูเอาขา้วกบัไก่ทอดค่ะ  เท่าไหร่คะ  สามสิบบาทค่ะ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  
ทาํกิจกรรม 

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
- ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน
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อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของคาํศพัท์

ไดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 2 

คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัรพดู

ออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบับท

สนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัย   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบทสนทนา  

แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดูและ

สับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุกบทบาทจาก

บทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวัละคร

ในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อนในกลุ่ม  

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่งสมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพือ่

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจน 
              หรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 7 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “จะไปไหน” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบวา่ตนกาํลงัจะไปท่ีไหนได ้
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(คุณ  จะ  ไป   (ท่ี)ไหน   หอ้งสมุด  หอ้งเรียน  หอ้งนํ้า  สนามเด็กเล่น  ดว้ย  ตกลง) 
2. บทสนทนา (นิด  คุณจะไปไหนครับ  ฉนัจะไปหอ้งสมุดค่ะ  ผมไปดว้ยครับ  ตกลงค่ะ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  
ทาํกิจกรรม 

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
- ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน
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อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของ

คาํศพัทไ์ดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 

2 คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัร

พดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบั

บทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสัย   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบท

สนทนา  แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดู

และสับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุก

บทบาทจากบทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวัละคร

ในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อนในกลุ่ม  

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่งสมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพือ่

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจน 
             หรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 8 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “กาํลงัทาํอะไร” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบวา่ตนกาํลงัทาํอะไรได ้
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(กาํลงั  ทาํ  อะไร  วาดรูป  อ่านหนงัสือ  ทาํการบา้น  เล่นฟุตบอล  สวยมาก  

ขอบคุณ) 
2. บทสนทนา (คุณกาํลงัทาํอะไรคะ  ผมกาํลงัวาดรูปครับ  โอโห  สวยมากค่ะ  ขอบคุณครับ  ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 
1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากับ

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
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ทาํกิจกรรม - ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน

อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของคาํศพัท์

ไดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 2 

คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัรพดู

ออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่ีทางใหส้อดคลอ้งกบับท

สนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่นร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบทสนทนา  

แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดูและ

สับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุกบทบาทจาก

บทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวัละคร

ในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อนในกลุ่ม  

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่งสมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพื่อ

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจน 
              หรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 9 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “เป็นอะไร  ไม่สบายหรือ” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบวา่ตนไม่สบายเป็นอะไรได้ 
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(เป็นอะไร  ไม่สบาย  หรือ  ปวดทอ้ง  ปวดหวั  เป็นไข ้ ไป  หอ้งพยาบาล  ไหม) 
2. บทสนทนา (เป็นอะไร  ไม่สบายหรือ  ฉนัปวดทอ้งค่ะ  ไปหอ้งพยาบาลดีครับ  ไปค่ะ) 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3) 
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  
ทาํกิจกรรม 

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 

ใหน้กัเรียนดู   
- ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน
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อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของคาํศพัท์

ไดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน 
เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 

- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  คือ 2 

คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ใหอ้าสาสมคัรพดู

ออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางใหส้อดคลอ้งกบับท

สนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่ร่วมชั้นเรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบทสนทนา  

แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้กพดูและ

สับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุกบทบาทจาก

บทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวัละคร

ในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อนในกลุ่ม  

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่งสมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วมทาํ

แบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียนเพื่อ

ตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนว่าถูกตอ้งชดัเจน 
              หรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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แผนการสอนที่ 10 

 
วชิา :   ภาษาไทย (สาํหรับเด็กชาวต่างชาติ ระดบัประถมศึกษา)       
ระดบั : ประถมศึกษา      เวลาเรียน: 45 นาที 

(โดยประมาณ) 
เร่ือง : “บา้นอยูท่ี่ไหน” 
 

จุดประสงค์ 
1. ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบวา่ตนอาศยัอยูท่ี่ไหนไดอ้ยา่งเบ้ืองตน้ 
2. ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

 
สังเขปเนือ้หา 

1. คาํศพัท ์(บา้น  อยู ่ ท่ีไหน  ซอย  สุขมุวทิ 23  ใกล ้ หา้ง) 
2. บทสนทนา (บา้นคุณอยูท่ี่ไหนคะ  บา้นผมอยูซ่อนสุขมุวทิ 23  อยูใ่กลอ้ะไรคะ  อยูใ่กล้

หา้งเอม็โพเรียมครับ) 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยสาํหรับเด็กชาวต่างชาติระดบัประถมศึกษา 
2. บทสนทนา  จากบทเรียน  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)   
3. รายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนา  ขยายขนาดใหญ่ (ขนาดA3) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

1.ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 
กิจกรรมวงกลม  

- ผูส้อนบอกนกัเรียนวา่วนัน้ีเราจะเรียนการสนทนา  ผูส้อนให้

นกัเรียนดูภาพจากบทสนทนาท่ีขยายขนาดใหญ่ (ขนาด A3)  

แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่  นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง  ครูสนทนากบั

นกัเรียน เร่ือง ใคร  ทาํอะไร ท่ีไหน  อยา่งไร 

 

 

5 นาที 

2.ขั้นนาํเสนอ 
ความรู้ใหม่ 
 พร้อมฝึกปฏิบติั/  
ทาํกิจกรรม 

กิจกรรมวงกลม 
- ผูส้อนนาํรายการคาํศพัทจ์ากบทสนทนาขนาดใหญ่ (ขนาด

A3) ใหน้กัเรียนดู   
- ผูส้อนนาํนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทต์ามผูส้อนทีละคาํ   ผูส้อน
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อธิบายความหมายประกอบ (เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  ผูส้อน

สามารถแสดงท่าทางประกอบ ขณะอธิบายความหมายของ

คาํศพัทไ์ดต้ามความตอ้งการ) 
- ผูส้อนออกเสียงคาํศพัทโ์ดยไม่เรียงตามลาํดบัจากแบบเรียน

สนทนา  แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายเป็นภาษาแม่ของ

ผูเ้รียน เพื่อสังเกตความเขา้ใจของนกัเรียน 
- ผูส้อนขออาสาสมคัรตามจาํนวนของตวัละครในบทสนทนา  

คือ 2 คน  เพื่อออกมาเป็นตวัละครสาธิตการสนทนา  ให้

อาสามคัรพดูออกเสียงตามผูส้อนและแสดงสีหนา้ท่าทางให้

สอดคลอ้งกบับทสนทนา  เพือ่เป็นการสาธิตใหเ้พือ่ร่วมชั้น

เรียนไดดู้ 
- ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั   

กิจกรรมฝึกปฏิบติั 
- ผูส้อนแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามจาํนวนตวัละครในบท

สนทนา  แลว้ผูส้อนกาํหนดตวัละครให้แต่ละกลุ่ม  เพือ่ไดฝึ้ก

พดูและสับเปล่ียนบทบาทกนัไป  จนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นครบทุก

บทบาทจากบทสนทนา 
- แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  กลุ่มละ 2 คน  ตามจาํนวนของตวั

ละครในบทสนทนา  ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสนทนากบัเพื่อน

ในกลุ่ม  โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนทาํท่าทางประกอบอยา่ง

สมจริงสมจงั 
(ผูส้อนเดินสาํรวจการฝึกปฏิบติัของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

30นาที 

3.ขั้นสรุป

กิจกรรม 
- ผูส้อนสนทนากบัถามผูเ้รียนวา่  บทสนทนาน้ีสามารถใชไ้ดใ้น

โอกาสใดไดบ้า้ง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความเห็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในคร้ังน้ี  
- ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท  โดยผูส้อนอธิบายวธีิทาํ  ผูส้อนอ่านออก

เสียงขอ้ความในแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนทุกคนร่วม

ทาํแบบฝึกหดัไปพร้อมๆกนัจนเสร็จ 
- ผูส้อนเฉลยแบบฝึกหดับนกระดาน  ใหผู้เ้รียนสลบัแบบเรียน

เพื่อตรวจกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้งๆ   เพื่อใหน้กัเรียนทราบผลการทาํ

แบบฝึกหดัทนัที 

 

 

 

10นาที 
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การวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมต่างๆ  เช่น สังเกตความสนใจของ 
                    นกัเรียน  สังเกตการพดู  การออกเสียง  การใชภ้าษา  ของผูเ้รียนวา่ถูกตอ้งชดัเจน 
              หรือไม่ 

2. สังเกตผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน 
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 เฉลย แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

1. Sa-wat-dii kha. 
บทที่ 1    หนา้ 4 

2. Sa-baay-dii krap 
3. Sa-baay-dii krap. 

Part A 
บทที ่2    หนา้ 8 

1. a.      2. b. 
Part B 
1. Khun-khruu krap, nii a- 
rai krap? paak-gaa kha. 
2. Khun-khruu kha, nii a-rai    
kha? nang-sue kha. 

Part A 
บทที ่3    หนา้ 12 

1.a-rai kha, Phom chue 
2.Nuu aa-yu, hok pii kha. 
Part B 
b. 

1. c.      2. a.      3. c. 
บทที ่4    หนา้ 16  

Part A 
บทที ่5    หนา้ 20 

Phom chop sii-khiaw krap. 
Part B 
1. Phom chop sii-faa. 
2. Nuu chop sii-chom-puu. 
3. Phom mai chop sii-khiaw. 
Part C 
คําตอบอสิระตามความคดิของ
นักเรยีน 
 

Part A 
บทที ่6     หนา้ 24 

4, 2, 1, 3 
Part B 
1. b., b. 
2. a., a. 

Part A 
บทที ่7    หนา้ 28, 29 

1. b.      2. b. 
Part B 
1. a.      2. a.       3. b. 

Part A 
บทที ่8    หนา้ 33 

1. len-foot-ball 
2. tam-gaan-baan 
3.waat-ruup 
4. aan-nang-sue 
Part B 
คําตอบอสิระตามความคดิของ
นักเรยีน 

Part A 
บทที ่9    หนา้ 37 

2,  3,  1,  4 
Part B 
1. Puat-hua  2. Puat-thong 
3. Phen-khai 

Part A 
บทที ่10   หนา้ 41 

yuu-thii-nai,  yuu 
Part B 
1. Soi La-saan 
2. Apartment Suk-jai 
3. Soi Sukhumwit 24 
4. Soi Sa-wat-dii 



132 

 
แบบประเมินคุณภาพแบบเรียนสนทนาภาษาไทย 

สาํหรับเดก็ชาวต่างชาตริะดับประถมศึกษา 

“ด้านเนือ้หา” 

คาํชีแ้จง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย × ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 

 

รายการท่ีประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก 

 

ดี 

 

ปาน

กลาง 

พอใช้ 

 

ควร

ปรับปปรุง 

ด้านเนือ้หาของแบบเรียน 

1. เนือ้หาสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

     

2. ลําดบัขัน้ในการนําเสนอเนือ้หา      

3. ความถกูต้องของเนือ้หา      

4. เนือ้หาเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน      

5. ความน่าสนใจของเนือ้หา      

6. ปริมาณของเนือ้หาในแตล่ะบทเรียน      

7. เนือ้หาของคํานํา      

8. เนือ้หามีความยาก  ง่าย  เหมาะ

แก่ผู้ เรียน 

     

ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 

                                                                ( ……………...................................) 
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แบบประเมินคุณภาพแบบเรียนสนทนาภาษาไทย 

สาํหรับเดก็ชาวต่างชาตริะดับประถมศึกษา 

“ด้านรูปแบบ” 

คาํชีแ้จง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย × ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของท่าน 

 

รายการท่ีประเมิน 

ระดบัความคดิเห็น 

ดีมาก ดี ปาน

กลาง 

พอใช้ ควรปรับปปรุง 

ด้านรูปแบบของแบบเรียน 

1. ภาพ 

1.1 ความสอดคล้องตามเนือ้หาของภาพท่ีนําเสนอ 

     

1.2 ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย      

1.3 ความเหมาะสมของการจดัลําดบัภาพ      

2. ตวัอกัษร  และการเลือกใช้สี 

2.1 ความชดัเจนของรูปแบบอกัษรท่ีใช้นําเสนอ 

     

2.2 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรในการ

นําเสนอสําหรับผู้ เรียน 

     

2.3 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีของตวัอกัษร      

3. การจดัรูปแบบ 

3.1 การจดัหน้ากระดาษโดยภาพรวมเหมาะกบั

ผู้ เรียน 

     

3.2 การเว้นวรรคชอ่งไฟของข้อความ      

3.3 รูปแบบของสารบญั      

ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 

                                                             ( …………….......................................) 
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ช่ือ ช่ือสกลุ   นางสาว พิชานนั  เพ็งลี                                                                                    

วนัเดือนปีเกิด   30 กนัยายน พ.ศ.2523                                                                   

สถานท่ีเกิด               จงัหวดั กรุงเทพฯ                                                                                      

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  3/120   ซอย ลาดพร้าว 101      

      อําเภอ คลองจัน่   เขต บางกะปิ  จงัหวดั กรุงเทพฯ 

ตําแหนง่หน้าท่ีปัจจบุนั      Academic Assistance                      

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั      โรงเรียนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย   

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันาฯ  จงัหวดักรุงเทพฯ 

ประวตักิารศกึษา  

พ.ศ. 2533   ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

     จากโรงเรียนนิพทัธ์วิทยา กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2540  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6   

จากโรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั  กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2544  ครุศาสตรบณัฑติ  วิชาเอกการศกึษาปฐมวยั 

                 จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2553  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ           

   จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ                                                         
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