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     การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมาย เพือ่สรา้งแบบเรยีนเรือ่ง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่ ี
ประสทิธภิาพ โดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนภาษา การสรา้งแบบเรยีนและ
เนื้อหาเกีย่วกบัพยญัชนะไทย  จากนัน้ไดส้รา้งแบบเรยีนเรือ่ง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาต ิ
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ หน่วยไดแ้ก่ ๑. หน่วยเสยีงภาษาไทย ๒. พยญัชนะไทย ๓. อกัษรสามหมู ่
๔. อกัษรควบกลํ้าและอกัษรนํา หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าแบบเรยีนใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ สรุปผลการ
ประเมนิดงันี้  การประเมนิดา้นรปูเล่มทัง้ ๕ ดา้นประกอบดว้ย  ขนาดรูปเล่ม  ลกัษณะตวัพมิพ ์ รูป
ประกอบ ลักษณะสี  และลักษณะกระดาษ   คะแนนรวมที่ได้คือ ๓.๔ แสดงให้เห็นว่ารูปเล่มของ
แบบเรยีนอยูใ่นระดบัด ีสาํหรบัการประเมนิดา้นเนื้อหาประกอบดว้ยความครอบคลุมวตัถุประสงค ์ความ
ถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของคําอธบิาย ระดบัความยากง่าย แบบฝึกสอดคล้องวตัถุประสงค ์
คะแนนทีไ่ด้คอื ๑.๒  แสดงใหเ้หน็ว่าดา้นเนื้อหาควรต้องปรบัปรุงแก้ไข และผูว้จิยัไดนํ้าแบบเรยีนมา
แกไ้ขใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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 The result is a textbook on The Development of a Thai Consonant Textbook for 
Foreigners of which the content can be divided into four units: 1.Thai phonemes 2.  
Thai consonants  3. Consonants group  4. Clusters consonant and Leading Consonant 
Clusters. Experts in Thai language teaching have evaluated this textbook in two areas.  In 
terms of book form, five aspects: book size, font, pictures, color, and paper, are taken into 
consideration.  The textbook gained 3.4 on a scale of 5, reflecting a fairly good quality of book 
form.  Likewise, the evaluation of the content included several related aspects: comprehensive 
objectives, correct information, correct explanation, level of difficulty, and practice exercises 
corresponding to stated objectives.  The textbook gained only 1.2 in the content area showing 
the need for revision.  The researcher has improved the textbook accordingly. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

   สารนิพนธ์ฉบับนี้ สํ า เ ร็ จ ได้ด้ ว ยดี  เพร าะผู้ วิ จัย ได้ ร ับความกรุณาอย่ า งยิ่ ง จ าก   
รองศาสตราจารย์  อคัรา  บุญทิพย์   ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ให้คําปรกึษา  
แนะนําการดําเนินการในครัง้นี้  ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทุกขัน้ตอน ขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จนิตนา  พุทธเมตะ  และอาจารย์พธันี โชตกิเสถยีร ที่กรุณารบัเป็นกรรมการสอบสาร
นิพนธ์และไดใ้หค้ําปรกึษาแนะนําเพิม่เตมิ  ทําให้สารนิพนธ์มคีวามถูกต้องสมบูรณ์มากยิง่ขึน้  ผูว้จิยั
รูส้กึซาบซึง้ในความกรณุาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
            ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.เชฺว ชาง ซอง  ศาสตราจารย ์ดร.ฮาน ว ูลี
รองศาสตราจารย ์หลวั อีห้ยวน   รองศาสตราจารย ์ดร.อมัพร สขุเกษม และผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์มัพร 
แกว้สวุรรณ ทีก่รณุาประเมนิ  แนะนํา  ตรวจสอบและแกไ้ขปรบัปรงุแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบั
ชาวต่างชาต ิเลม่น้ี  
   ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควชิา
ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทร์วิโรฒ ที่ให้ความรู้และ
คาํแนะนําทีด่แีกผู่ว้จิยัมาโดยตลอด 
   ขอขอบคุณสมาชกิในครอบครวัทุกคน ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่านทีใ่หก้ําลงัใจ  และเป็นที่
ปรกึษาในการแกป้ญัหาต่างๆดว้ยดตีลอดมา 
   ทา้ยนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆ สาขาวชิาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ทุกคน  ทีใ่หค้าํปรกึษา  คาํแนะนํา  กาํลงัใจ  อนัเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเรจ็ในครัง้นี้ 
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บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
 สงัคมโลกในปจัจุบนัเป็นสงัคมโลกาภวิตัน์  ประเทศต่างๆทัว่โลกมคีวามตื่นตวัเรยีนรูภ้าษา 
ต่างประเทศอื่น ๆ มากขึน้  เพื่อการตดิต่อธุรกจิ การศกึษา และ การเมอืงการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  
ภาษาองักฤษเพยีงภาษาเดยีวไมเ่พยีงพอต่อการเอือ้ประโยชน์ดงักลา่วจงึทาํใหช้าวต่างประเทศสว่นหนึ่ง
ใหค้วามสาํคญักบัภาษาต่างประเทศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้   
 ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งทีช่าวต่างประเทศใหค้วามสนใจศกึษาและเพิม่พูนประสบการณ์ ทัง้
ทางด้านภาษาและวฒันธรรม  เหน็ไดจ้ากการที่มกีารเปิดสอนวชิาภาษาไทยในสถาบนัอุดมศกึษาใน
ต่างประเทศหลายสถาบนั แต่เนื่องจากการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศยงัไม่ได้มกีาร
พฒันาในกระบวนการสอนเท่าทีค่วร ถ้าเทยีบกบัการสอนภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส หรอืภาษายอด
นิยมอื่นๆ 
 สมพงศ ์ วทิยศกัดิพ์นัธุ ์ (๒๕๔๙: ๑๐ – ๑๒) กลา่ววา่ การเปิดการเรยีนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศตามสถาบนัอุดมศกึษาทัว่โลกและในประเทศไทย ยงัขาดความพร้อมในการ
จดัการเรยีนการสอน กอ่ใหเ้กดิปญัหาตามมาสรปุได ้๕ ดา้น คอื ดา้นผูส้อน ดา้นตาํราเรยีน ดา้นแนวคดิ
ทฤษฏแีละวธิกีารสอน ดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและการประเมนิผล 
 จากความเหน็ของสมพงศ์  วทิยศกัดิพ์นัธุ์  ชี้ใหเ้หน็ว่า ตําราเรยีนหรอืแบบเรยีนเป็นปญัหา
หนึ่งในการเรยีนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  ซึง่ควรสรา้งขึน้ใหม้คีุณภาพครอบคลุม
เนื้อหาระดบัต่างๆและพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 ตาํราเรยีนหรอืแบบเรยีนเป็นสือ่การสอนทีส่าํคญัทีบ่รรจุเนื้อหาความรูต้ามกรอบของหลกัสตูร
ให้ครูได้ใช้เป็นสาระการสอน สําหรบัเอกสารฉบบันี้ผู้วจิยัจะเรยีกตําราว่าแบบเรยีนซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหา ความรู้  หลกัการและวิธกีารเรยีนการสอนที่กําหนดขึ้นใช้สําหรบัการเรยีนระดบัต่างๆ เป็น
เครือ่งมอืในการถ่ายทอดทัง้ความรูแ้ละวฒันธรรม  แบบเรยีนจงึมคีวามสาํคญัต่อการเรยีนการสอนมาก 
จะเหน็ได้จากการที่นักวชิาการของสถาบนัต่างๆทัง้ในและต่างประเทศได้สร้างแบบเรยีนภาษาไทย
สาํหรบัชาวต่างประเทศนัน้ๆขึน้  ดงัรายการต่อไปนี้ 
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 ๑. แบบเรียนภาษาไทยสาํหรบัชาวต่างประเทศ  ผลิตในยโุรปและอเมริกา 
      ๑.๑ หนงัสอื  An Introduction to the Thai (Siamese) Language of European 
Students. เขยีนโดย แลนยอน – ปีเตอร ์เอ. ออกลิ (Lanyon – Peter A. Orgill) ปี ค.ศ ๑๙๕๕  
จดัพมิพ์โดย  Linguistic Society of America หนังสอืเล่มนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน คอื ประวตัศิาสตร์
ภาษาไทย การเขยีนพยญัชนะไทยและการออกเสยีงและตอนสดุทา้ยเป็นการสอนไวยากรณ์ไทย 
                ๑.๒  หนงัสอื Thai Basic Course: Sounds of Thai Speech เขยีนโดย ท.ีเจ. สเตรหโ์ล   
(T. J. Strehlow) ปี ค.ศ.๑๙๕๙  โดยการสนบัสนุนของ US Army Language School, Monterey, 
California เป็นหนังสอืระดบัต้น เนื้อหาเกีย่วกบั ระบบการออกเสยีงภาษาไทย แนะนําพยญัชนะ สระ 
ตวัสะกด และวรรณยกุตข์องภาษาไทย 
                 ๑.๓  หนงัสอื Sounds of Thai Speech เขยีนโดย เดวดิ ดบับลวิ. เดลลงิเจอร(์David W. 
Dellinger) ปี ค.ศ.๑๙๖๖  เป็นหนงัสอืระดบัตน้ มเีน้ือหาเกีย่วกบั การเขยีน การออกเสยีงวรรณยุกต ์
แบบฝึกหดั แบบฝึกและการแปล 
                 ๑.๔  หนงัสอื Foundations of Thai: Book I [Volume: 1-2] เขยีนโดย เอด็เวดิ  
เอม็. แอนโทนี; เดบโบรา่ พ.ี เฟรน็; และอุดม วโรตมส์กิขดติถ(์Edward M. Anthony;  Deborah P. 
French; Warotamasikkhadit, Udom) ปี ค.ศ.๑๙๖๗  เป็นหนังสอืระดบัตน้ มเีนื้อหาเกีย่วกบั การ
สนทนา แบบฝึกหดั แบบฝึก การออกเสยีง และคําศพัท์ จดัพมิพ์โดย Ann Arbor: University of 
Michigan Press. 
    ๑.๕  หนงัสอื Foundations of Thai: Book II เขยีนโดย เอด็เวดิร ์เอม็. แอนโทนี
(Anthony, Edward M. Anthony).ปี ค.ศ.๑๙๖๘ เป็นหนงัสอืระดบักลาง มเีนื้อหาเกีย่วกบั การสนทนา 
แบบฝึกหดั แบบฝึก การออกเสยีง และคาํศพัท ์ 
    ๑.๖  หนงัสอื Thai Basic Course: Volume 1 and Volume 2 เขยีนโดย เยทส ์วอเรน 
จ ีและไทรออน แอบสนั( Yates, Warren G.; Tryon, Absorn) ปี ค.ศ.๑๙๗๐  เป็นหนงัสอืระดบัตน้ มี
เนื้อหาเกีย่วกบั วฒันธรรมประเพณ ีบทสนทนา แบบฝึกหดั แบบฝึก การออกเสยีง การแปลและคาํศพัท์
ต่างๆ 
     ๑.๗  หนงัสอื Thai for Beginners: An Introduction to the Thai Language and 
Culture. A Synopsis of the Lectures เขยีนโดย สเตรหโ์ล, ท.ีเจ.(T. J.Strehlow) ปี ค.ศ.๑๙๗๐  
เป็นหนังสอืระดบัต้น มเีนื้อหาเกี่ยวกบั วฒันธรรมประเพณี บทสนทนา แบบฝึกหดั แบบฝึกและ
ไวยากรณ์เบือ้งตน้ 
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     ๑.๘  หนงัสอื The Fundamentals of the Thai Language เขยีนโดย ชวน ฉววีงศ ์
และแคมเบล สจ๊วต(Shaweevongs, Chuan; Campbell, Stuart) ปี ค.ศ.๑๙๗๐  จดัพมิพโ์ดย Paragon 
Book Gallery, New York, New York เป็นหนงัสอืระดบัตน้ มเีนื้อหาเกีย่วกบั อกัขรวธิกีารเขยีน การ
ออกเสยีงวรรณยกุต ์กฎเกณฑไ์วยากรณ์ไทย บทสนทนา แบบฝึกหดั และแบบฝึกต่างๆ 

     ๑.๙  หนงัสอื Thai 18-Week Course: Lessons 1-10 [Volume: 1] เขยีนโดย เดวดิ 
ดบับลวิ.(David W. Dellinger)ปี ค.ศ.๑๙๗๑  สนบัสนุนโดย The Defense Language Institute เป็น
หนงัสอืระดบัตน้ ม ี ๖๐ บทเรยีนเน้ือหาเกีย่วกบั ประเพณแีละวฒันธรรมไทย บทสนทนา แบบฝึกหดั 
แบบฝึก การออกเสยีงวรรณยกุต ์

      ๑.๑๐  หนงัสอื Reading Thai: A Programmed Approach โดยเขยีนโดย เดวดิ 
ดบับลวิ. เดลลงิเจอร(์David W. Dellinger) ปี ค.ศ. ๑๙๗๖ เป็นหนงัสอืระดบัตน้ เนื้อหาเกีย่วกบั ระบบ
การออกเสยีงภาษาไทย แนะนําพยญัชนะ สระ ตวัสะกด และวรรณยกุตข์องภาษาไทย 

     ๑.๑๑  หนงัสอื Spoken Thai [Volume: 2 vols.]  เขยีนโดย เมร ีอาร.์ ฮาสและ เฮง 
อาร.์สภุางค(์Mary R. Hass; Heng R. Subhanka) ปี ค.ศ. ๑๙๗๘ เป็นหนงัสอืระดบัตน้ เน้ือหาเกีย่วกบั   
บทสนทนา แบบฝึกหดั แบบฝึก การออกเสยีงวรรณยกุต ์

     ๑.๑๓  หนงัสอื A Programmed Course in Reading Thai Syllables เขยีนโดย 
เอด็เวดิร ์เอม็.แอนโทนี (Edward M. Anthony) ปี ค.ศ.๑๙๗๙  ผูพ้มิพ ์ Southeast Asian Studies, 
University of Hawai'i, Honolulu, Hawai'i เป็นหนงัสอืระดบักลาง เนื้อหาเกีย่วกบั อกัขรวธิกีารอ่าน
ภาษาไทย  แบบฝึกหดัและแบบฝึก 

     ๑.๑๔  หนงัสอื Teaching Grammar of Thai  เขยีนโดย วลิเลยีม โคว(William Kuo) 
ปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ผูพ้มิพ ์University Press of America, Washington, DC เป็นหนงัสอืระดบัตนั เน้ือหา
เกีย่วกบั ไวยากรณ์ไทย บทสนทนาภาษาไทย ระดบัตน้ 

     ๑.๑๕  หนงัสอื Complete Course for Beginners เขยีนโดย เดวดิ สมทิ(David 
Smyth) ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ จดัพมิพโ์ดย NTC Publishing Group, Lincolnwood, Illinois เป็นหนงัสอืระดบั
ตนั เนื้อหาเกีย่วกบั การออกเสยีงวรรณยุกต์ บทสนทนา ในระดบัตน้ เป็นหนงัสอืทีใ่ชเ้รยีนดว้ยตนเอง
ได ้  

      ๑.๑๖  หนงัสอื Colloquial Thai: A Complete Course เขยีนโดย จอน,มวัรแ์ละ
เสาวลกัษณ์ รอดช(ูJohn Moore; Saowalak Rodchue) ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ จดัพมิพโ์ดย NTC Publishing 
Group, Lincolnwood, Illinois เป็นหนังสอืระดบัตนั เน้ือหาเกีย่วกบั อกัขรวธิกีารเขยีนการออกเสยีง
วรรณยกุต ์บทสนทนา แบบฝึกหดั และแบบฝึก 
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  ๑.๑๗  หนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทย : An essential Grammar เขยีนโดย เดวดิ สมทิธ 
(David Smyth) ปี ค.ศ.  ๒๐๐๒  เนื้อหาเป็นหลกัไวยากรณ์ไทย 

  ๑.๑๘  หนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทย Thai Reference Grammar, The structure of 
spoken Thai. เขยีนโดย เจมส ์ฮกิบแีละสเนีย ทนิสาน (James Higbie &  Snea Thinsan) ปี ค.ศ 
๒๐๐๓  จดัพมิพโ์ดย สาํนกัพมิพ ์Orchid เนื้อหาเป็นการสอนหลกัภาษาไทยโดยเทยีบกบัไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ  

 ๒. แบบเรียนภาษาไทยสาํหรบัชาวต่างประเทศ  ผลิตในประเทศในเอเซีย 
     ๒.๑  หนงัสอื Thai Grammar  เขยีนโดย ศาสตราจารย ์เชว ชาง ซอง (Choi Chang 
Sung) มหาวทิยาฮนักุ๊ก ภาษาตา่งประเทศ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีปี ค.ศ. ๑๙๖๕ เนื้อหา
เกีย่วกบัพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์การใชเ้ครือ่งหมายต่างๆในภาษาไทย คาํ การสรา้งประโยคงา่ยๆ 
     ๒.๒ หนังสอื ตาํราค้นคว้าภาษาไทย เขยีนโดย ศาสตราจารย์ เชฺว ชาง ซอง (Choi 
Chang Sung) มหาวทิยาฮนักุ๊ก ภาษาตา่งประเทศ  กรงุโซล  ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีปี ค.ศ. ๑๙๖๕  
เนื้อหาเน้นศกึษาในรปูประโยค เรือ่งทีเ่กีย่วกบัประเทศไทย 
     ๒.๓ หนงัสอื ไวยากรณ์ภาษาไทยขัน้พ้ืนฐาน เขยีนโดย ล ีโคย ชงุ (Lee Kyo Choong)  
มหาวทิยาฮนักุ๊ก ภาษาต่างประเทศ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี ปี ค.ศ. ๑๙๗๐  เนื้อหา
เกีย่วกบัพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และคาํ โดยเน้นในดา้นการอ่านออกเสยีงใหถ้กูตอ้ง 
     ๒.๔ หนงัสอื ตาํราการแต่งประโยคภาษาไทย เขยีนโดย เชฺว ชาง ซอง (Choi Chang 
Sung)  มหาวทิยาฮนักุ๊ก ภาษาต่างประเทศ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีปี  ค.ศ. ๑๙๗๓ 
เนื้อหาเกีย่วกบัองค์ประกอบของประโยคต่างๆ  เน้ือหาต่างๆใชพู้ดมากกว่าเขยีน  เป็นการสื่อสารใน
ชวีติประจาํวนั  และในปีเดยีวกนันี้เชว ชาง ซอง  (Choi Chang Sung)  ไดเ้ขยีนหนงัสอือกีเลม่ชือ่ ตาํรา
ไวยากรณ์ไทย เน้ือหาสว่นใหญ่เน้นเรือ่งการอ่านออกเสยีงวรรณยกุตใ์หถ้กูตอ้ง 
      ๒.๕ หนงัสอื A Reference Grammar of Thai เขยีนโดย ไอวาซาก ิ โชอชิ,ิ ปรยีา       
องิคาภริมย(์Iwasaki Shoichi,  Ingkaphirom Preeya) ปี ค.ศ.๒๐๐๕  เนื้อเรือ่งเกีย่วกบัหลกัไวยากรณ์
ไทย  ระดบักลางและระดบัสงู 
 ๓. แบบเรียนภาษาไทยสาํหรบัชาวต่างประเทศ  ผลิตในประเทศไทย 
      ๓.๑ หนงัสอื Modern Thai เขยีนโดย การด์อน เอช.แอลลสินั (Gordon H. Allison)  ปี 
ค.ศ.๑๙๖๒  จดัพมิพโ์ดย Nibondh and Company, Bangkok, Thailand เป็นหนงัสอืระดบัตน้ถงึ
ระดบักลางซึ่งสามารถที่จะเรยีนด้วยตนเองได้ มเีนื้อหาเกี่ยวกบั อักขรวิธีการเขยีนการออกเสียง
วรรณยกุต ์กฎเกณฑไ์วยากรณ์ไทย บทสนทนา แบบฝึกหดั และแบบฝึก 
     ๓.๒ หนงัสอื AUA Language Center Thai Course [Volume: 3 vols.] เขยีนโดย 
บราวน์ เจ. มารว์นิ (Brown, J. Marvin) ปี ค.ศ.๑๙๖๗   โดยความสนบัสนุนของLanguage Center, 
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American University Alumni Association, Bangkok, Thailand เป็นหนงัสอืระดบัตน้ มเีน้ือหาเกีย่วกบั 
อกัขรวธิกีารเขยีน การออกเสยีงวรรณยุกต์ กฎเกณฑไ์วยากรณ์ไทย บทสนทนา แบบฝึกหดั และแบบ
ฝึก 
    ๓.๓ หนงัสอื A.U.A. Language Center Thai Course Dialog Book A  เขยีนโดย  
เอเดรยีน เอส.พามล์เมอร ์(Adrian S. Palmer)ปี ค.ศ.๑๙๗๔  โดยความสนบัสนุนของLanguage 
Center, American University Alumni Association, Bangkok, Thailand เนื้อหาเกีย่วกบับทสนทนา
ภาษาไทย 
    ๓.๔ หนงัสอื A.U.A. Language Center Thai Course Reading and Writing เขยีน
โดย บราวน์ เจ. มารว์นิ (Brown, J. Marvin) ปี ค.ศ. ๑๙๗๙ จดัพมิพโ์ดย Language Center, 
American University Alumni Association, Bangkok, Thailand เนื้อหาเกีย่วกบัการสอนอ่านและเขยีน
ภาษาไทย สาํหรบัผูเ้รยีนทีพ่ดูภาษาไทยไดแ้ลว้ 
    ๓.๕ หนงัสอืชื่อ Thai Sound System and Reading Rules เขยีนโดย ประเวศย ์
จนัทรตัน์ (Prawet Jantharat) ปี ค.ศ  ๑๙๙๕   เนื้อหาเป็นการอธบิายระบบการเขยีน อ่านภาษาไทย 
    ๓.๖ หนงัสอืชือ่ An Introductory Course in Thai Language & Culture ภาษาและ
วฒันธรรมไทย เขยีนโดย วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท ์ ปี ค.ศ.๑๙๙๙ จดัพมิพโ์ดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
เนื้อหา  พืน้ฐานการสอนสนทนา อกัขรวธิกีารเขยีนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย 

  ๓.๗  หนงัสอื Learning to read Thai  เขยีนโดย ศรวีไิล  พลมณ ีปีค.ศ.๒๐๐๐ เนื้อหา
เป็นการสอนการอ่าน เขยีน ภาษาไทย  เบือ้งตน้ 

  ๓.๘  หนงัสอื ๔๕ Thai story for listening and reading Practice เขยีนโดย ศรวีไิล      
พลมณ ีปี ค.ศ.๒๐๐๑  จดัพมิพโ์ดยทพิเนตรการพมิพ ์เนื้อหาเป็นเรือ่งสัน้ๆทีไ่ดร้วบรวมขึน้จากเรือ่งทีใ่ช้
สอนเพือ่ฝึกทกัษะการฟงั เรือ่งราวทีเ่ป็นไทยๆ  สอนผูเ้รยีนในระดบักลาง  

  ๓.๙  หนงัสอื Speaking Thai for Advanced Learner เขยีนโดย ศรวีไิล  พลมณี ปี 
ค.ศ.๒๐๐๑ จดัพมิพโ์ดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แต่งขึน้เพื่อใหผู้เ้รยีนชาวต่างประเทศทีไ่ดเ้รยีนรูจ้าก
หนงัสอื Speaking Thai ไปแลว้ ไดฝึ้กทกัษะการพดู การเล่าเรือ่ง การสนทนา การถาม -  ตอบ  และการ
ใชภ้าษาทีเ่พิม่เตมิ เป็นการฝึกในระดบัทีส่งูขึน้  

    ๓.๑๐  หนงัสอื แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสาํหรบัชาวต่างชาติ 
เขยีนโดย สมพงศ ์วทิยศกัดิพ์นัธ ์ รงัรอง   นิลประภสัสร  เยาวลกัษณ์  กระแสรส์นิธุ ์ และอมัพร  แกว้
สวุรรณ ปี๒๐๐๒  โดยความสนบัสนุนของโครงการพฒันาความรว่มมอืดา้นการเรยีนการสอนภาษาไทย
บนฐานของไทยคดศีกึษา ทบวงมหาวทิยาลยั เนื้อหาการสอนภาษาไทย ทัง้  ๔ ทกัษะ ฟงั พูด อ่าน 
เขยีน เบือ้งตน้ 
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  ๓.๑๑  หนังสอื แบบเรียนภาษาไทยชัน้สูง ๒๐๐๒  เขยีนโดย เครอืมาศ  วุฒกิารณ์ ปี 
ค.ศ. ๒๐๐๒ จดัพมิพ์โดย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เนื้อหาเป็นการสอนในระดบัสงู เป็นการวเิคราะห์
บทความเกีย่วกบั ประเพณี ความเชือ่ ศาสนา วฒันธรรม รวมทัง้สิง่แวดลอ้มและการเมอืง 

  ๓.๑๒  หนงัสอื Speaking Thai 1-2 เขยีนโดย ศรวีไิล  พลมณี ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ จดัพมิพ์
โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่นื้อหามุง่หวงัให ้ ผูเ้รยีนชาวต่างประเทศไดเ้รยีนรู ้ภาษาไทย โดยเน้นทกัษะ
การพดู  

  ๓.๑๓  หนงัสอื แบบเรียนเขียนอ่านภาษาไทย เขยีนโดย วไิล  โตมรกุล  ปีค.ศ. ๒๐๐๓ 
จดัพมิพ์โดยสํานักพมิพ์ภาษาและวฒันธรรม  สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น)เนื้อหาเป็นการ
สอนอ่านเขยีนภาษาไทยเบือ้งตน้สาํหรบัคนญีปุ่น่ 

  ๓.๑๔  หนังสอื เรียนภาษาไทย เขยีนโดย นิตยา กาญจนะวรรณ และแมททวิ เจ. อาย
นอน(Mathew J. Eynon) ปีค.ศ. ๒๐๐๓ จดัพมิพโ์ดย โอเดยีนสโตร ์เนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนที ่๑
เป็นระบบการเขยีนและการอ่านภาษาไทย และตอนที ่๒ เป็นบทสนทนาในชวีติประจาํวนัและไวยากรณ์ 

  ๓.๑๕  หนงัสอื Let’s Speak Thai Lesson for Beginner เขยีนโดย อญัชล ีเสรมิสง่
สวสัดิ ์ ชูศร ีศรแีก้ว,พชัร ีสุดาสนา และเหรยีญ โลวมิงคล ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ จดัพมิพ์โดยคณะมนุษย์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เน้ือหาเป็นการสอนสนทนาเบือ้งตน้ 

  ถงึแมจ้ะมกีารสรา้งตําราเรยีนเกีย่วกบัการสอนภาษาไทยสาํหรบัชาวต่างชาตกินัหลากหลาย  
แต่ตําราเรยีนเบื้องต้นยงัต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ตําราภาษาไทยมคีุณภาพ โดยเฉพาะ
แบบเรยีนการเขยีนและอ่านพยญัชนะไทยเป็นสือ่การเรยีนรูภ้าษาไทยสาํหรบัผูเ้ริม่เรยีน ซึง่ผูว้จิยัสนใจ
ทีจ่ะสรา้งขึน้ใหเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็น
แนวทางในการพฒันาสือ่แบบเรยีน  เน้ือหาอื่นๆต่อไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดส้รา้งแบบเรยีนเรื่อง พยญัชนะ
ไทยสาํหรบัชาวต่างประเทศขึน้แลว้นําเสนอผูเ้ชีย่วชาญประเมนิและปรบัปรุงจนสมบรูณ์มปีระสทิธภิาพ
ใชเ้ป็นแบบเรยีนได ้เพือ่ประโยชน์แกก่ารเรยีนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตอ่ไป   

  
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือ่สรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ 
   
ความสาํคญัของการวิจยั 
   สรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็นประโยชน์ใน 
การเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นแนวทางในการพฒันาสือ่การสอน และ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยใหเ้กดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจยั  
 ๑. เนื้อหาของแบบเรยีนเรือ่ง การอ่าน การเขยีนพยญัชนะไทย ก – ฮ  การจาํแนกอกัษรสงู 
กลาง ตํ่า อกัษรควบและอกัษรนํา โดยจาํแนกเน้ือหาออกเป็น ๔ หน่วย 

  หน่วยที ่๑ หน่วยเสยีงภาษาไทย 
  หน่วยที ่๒ พยญัชนะไทย 
  หน่วยที ่๓ อกัษรสามหมู ่
  หน่วยที ่๔ อกัษรควบกลํ้าและอกัษรนํา 

 ๒. แบบฝึกหดัทา้ยบทตามขอ้ ๑ 
 
วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบเรยีนภาษาไทยสาํหรบัชาวต่างชาตเิรือ่งพยญัชนะไทยพรอ้มแบบฝึกหดั   
แลว้นําไปใหผู้ท้รงคณุวฒุจิาํนวน ๕ ทา่นประเมนิผล 

๑. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุดร. เชฺว ชาง ซอง  
๒. ศาสตราจารย ์ดร.ฮาน ว ูล ี
๓. รองศาสตราจารย ์หลวั อีห้ยวน  
๔. รองศาสตราจารย ์ดร.อมัพร สขุเกษม 
๕. ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์มัพร แกว้สวุรรณ  

 จากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุมิาปรบัปรงุแบบเรยีนให้
ถกูตอ้งสมบรูณ์ต่อไป 
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บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และไดจ้ดัประเดน็
นําเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนภาษา  
 ๒. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนภาษา  
 ๓. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบเรยีน 
 ๔. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบเรยีน 
 ๕. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะไทย 
 ๖. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะไทย 
 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนภาษา  
 สไุร  พงษ์ทองเจรญิ (๒๕๒๖: ๙๘) กลา่วถงึเทคนคิการสอนภาษาองักฤษไวด้งันี้ 
 ๑. สอนใหน้ักเรยีนสามารถใชภ้าษาเกีย่วกบัสิง่ทีอ่ยู่ใกลต้วัหรอืเกีย่วกบัสิง่ทีน่ักเรยีนประสบ
อยูใ่นชวีติประจาํวนั เชน่ การสอบถาม  การออกคาํสัง่  การขอรอ้ง 
 ๒. เน้นการฝึกภาษาแบบที่เจ้าของภาษาใช้ในการสื่อความหมายในชวีติจรงิแต่เป็นภาษา
งา่ยๆ 
 ๓. เน้นการฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาตัง้แต่ต้น ทัง้ในด้านการพูดฟงั อ่านและเขียน ใน
สถานะการณ์ที่ใช้จรงิ และเน้นให้การสอนทกัษะทัง้ ๔ น้ีสมัพนัธ์กนัไปตลอด ในแบบที่เรยีกว่าสอน
ทกัษะสมัพนัธ ์
 ๔. สอนใหน้ักเรยีนคดิเป็นและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ เช่น การฝึกใหน้ักเรยีนเดาความหมาย
ของคาํจากประโยคและคาํรอบขา้ง   
 ๕. หาโอกาสใหน้กัเรยีนฝึกภาษาโดยการใชก้จิกรรมเป็นสือ่ในการเรยีน การฝึกใหน้กัเรยีนฟงั 
พดู อ่าน และเขยีน  ครจูะตอ้งใชก้จิกรรมต่างๆ เพือ่ใหน้กัเรยีนไมรู่ส้กึเบือ่หน่าย 
 ๖.สอนใหเ้น้ือหาเกา่และเน้ือหาใหมส่มัพนัธก์นั  เชน่ สอนประโยคใหมโ่ดยการใชค้าํศพัทเ์กา่ 

  นิสา ศกัดิเ์ดชยนต;์ ยพุา สง่ศริ;ิ และ ใจเอือ้ บรูณะสมบตั ิ(๒๕๒๖: ๑๐๑ – ๑๐๒) กลา่ววา่การ
เรยีนภาษาทีส่องตามหลกัการของนกัภาษาศาสตรแ์บบเน้นโครงสรา้ง คอืการเรยีนภาษาเป็นการเปลีย่น
พฤติกรรม การเปลี่ยนนัน้ต้องเกิดจากการทําซํ้าๆจนเป็นนิสยั เนื้อหาสําคญัที่จะต้องเรยีนคอืเสยีง 
เพราะเสยีงสาํคญัทีส่ดุ การเรยีนเสยีงนัน้จะตอ้งมกีระบวนการคอื 
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 ๑. จาํได ้(Recognition) คอืทราบวา่เสยีงนัน้เป็นอยา่งไร 
 ๒. เลยีนแบบ (Imitation)  การเลยีนแบบพยายามทาํเสยีงใหเ้หมอืน 
 ๓. พดูซํ้าๆ (Repetition) การพดูซํ้าๆหลายๆครัง้ 
 ๔. ทอ่งจาํ (Memorization) 

 ขัน้ตอนต่อไปคอื การฝึกประโยคพื้นฐาน  รูจ้กัเน้นเสยีงหนักเบา  แล้วจงึเรยีนเรื่อง คํานาม 
คาํกรยิา ต่อไป 

กาญจนา ปราบพาล(๒๕๓๒: ๑๖๘ – ๑๖๙) กลา่วถงึเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศทีส่รา้ง 
บรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูภ้าษาองักฤษในหอ้งเรยีนซึง่เป็นการสอนภาษาต่างประเทศในฐานะภาษา
ทีส่องเชน่เดยีวกบัการสอนภาษาไทยดงันี้ 
 ๑. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนใชภ้าษาทีเ่กดิขึน้จรงิมากทีส่ดุ 
 ๒. ในระยะเริม่ตน้ของการสอนไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรยีนพดูถา้ยงัไมพ่รอ้ม 
 ๓. ใชอุ้ปกรณ์และสือ่ชว่ยสอนเพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจมากขึน้ 
 ๔. คดิวธิทีาํใหน้กัเรยีนไมเ่ครยีด 
 ๕. ศกึษาความสนใจของนกัเรยีนและแทรกความสนใจนัน้ไวใ้นบทเรยีน 
 ๖. สรา้งบรรยากาศทีท่าํใหน้กัเรยีนไมอ่ายในเวลาทาํผดิ 
 ๗. ถา้สอนการสนทนา ควรสอนประโยคทีนํ่าไปใชไ้ด ้
 ๘. เวลาสอนไมค่วรใชก้ารแปลเป็นเทคนคิการสอน 
 สมุติรา องัควฒันกุล (๒๕๓๘: ๓๙ – ๑๑๙) กลา่วถงึวธิกีารสอนภาษาต่างประเทศดงัน้ี 
 ๑. วธิสีอนแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar – Translation Method)  ไมเ่น้นการพดูและฟงั  
แต่เน้นการเรยีนไวยากรณ์และการแปล  ผูส้อนเป็นผูด้ําเนินการสอนในชัน้เรยีน ผูเ้รยีนปฏบิตัติามคํา
บอกของผูส้อน วธิสีอนแบบนี้เป็นการใหพ้ื้นฐานในการเรยีนรูภ้าษา  ผูเ้รยีนรูว้่าภาษามรีะบบอย่างไร
มากกวา่ทีจ่ะรูว้า่เจา้ของภาษาใชภ้าษาอยา่งไร 
 ๒. วธิสีอนแบบตรง (Direct Method) แนวคดิของวธิสีอนแบบตรงนี้ กเ็พือ่ใหผู้เ้รยีนใชภ้าษา
เพื่อสือ่สารได ้บทเรยีนส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยบทสนทนา เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้ถานการณ์จรงิ 
ผูเ้รยีนจะถกูกระตุน้ใหพ้ดูโตต้อบดว้ยภาษาต่างประเทศทีเ่รยีนอยูต่ลอดเวลา 
 ๓. วธิสีอนแบบฟงั – พดู (Audio – Lingual Method) มุง่ใหผู้เ้รยีนสามารถสือ่สารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศทีเ่รยีนได ้โดยผูเ้รยีนจะตอ้งฝึกภาษาทีเ่รยีนนัน้ซํ้าๆ จนเกดิเป็นนิสยั สามารถพดูได้
โดยไมต่อ้งหยดุคดิ 
 ๔. วธิสีอนตามทฤษฎกีารเรยีนแบบความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Code Learning Theory 
Method) การเรยีนภาษาแบบนี้มุ่งทีก่ระบวนการสรา้งความเขา้ใจโครงสรา้งของภาษาทีเ่รยีน และเน้น
การพฒันาทกัษะทัง้ ๔ ตัง้แต่แรก 
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 ๕. วธิสีอนแบบเงยีบ (The Silent Way) เป็นวธิสีอนทีร่เิริม่โดย กาเลบ็ แกตเตกโน (Caleb 
Gattegno) เน้นใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถทีจ่ะใชภ้าษาดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพยีงผูช้ว่ยเหลอืในสิง่ที่
จําเป็นเท่านัน้ การเรยีนรูภ้าษาเกดิจากความคดิ หรอืพลงัสมองของผู้เรยีนเอง ผู้เรยีนจะค้นพบ
กฏเกณฑท์างภาษาจากการทดลองพดู 
 ๖. วธิสีอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทาง (The Total Physical Response Method) มุง่เน้นให้
ผู้เรยีนได้มปีระสบการณ์ที่สนุกสนานในการเรยีนเพื่อการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ ในระยะแรก
ผูเ้รยีนไมต่อ้งพดู แต่เป็นผูฟ้งัและทาํตามผูส้อน ภาษาทีนํ่ามาใชใ้นการเรยีนการสอนเน้นทีภ่าษาพดู 
 ๗. วธิสีอนแบบชกัชวน (Suggestopedia) มุง่ใหผู้เ้รยีนเรยีนภาษาทีใ่ชส้ือ่สารประจําวนั  วธิี
สอนเน้นการโน้มน้าวจติใจของผูเ้รยีนใหก้ําจดัความรูส้กึว่าตนเองจะไม่ประสบความสาํเรจ็ และชว่ยให้
ผูเ้รยีนนํากาํลงัทางสมองทัง้หมดออกมาใชใ้นการเรยีนใหเ้กดิผลอยา่งเตม็ที ่
 ๘. วธิสีอนแบบกลุ่มสมัพนัธ ์(Community Language Learning) ผูร้เิริม่แนวนี้คอื Charles A. 
Curran เมือ่ประมาณ ค.ศ. ๑๙๖๐  จุดมุง่หมายของวธิสีอนแบบกลุ่มสมัพนัธน์ี้  ตอ้งการใหผู้เ้รยีนใช้
ภาษาทีเ่รยีนตดิต่อสื่อสารได ้ นอกจากนี้ยงัต้องการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูข้องตนเอง
เพือ่เพิม่ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนรู ้
 ๙. วธิสีอนตามแนวการสอนเพื่อการสือ่สาร (The Communication Approach) วธิสีอนตาม
แนวสือ่สารนี้มุง่ใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาเพือ่สือ่ความหมายได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชภ้าษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัสภาพสงัคม 
 สาคร บญุเลศิ (๒๕๓๘: ๒๗๒ – ๒๗๔) กลา่ววา่วชิาภาษาศาสตรจ์ะชว่ยใหค้รเูขา้ใจธรรมชาติ
ของภาษา ทําให้ครูสามารถสอนการใช้ภาษาโดยอาศยัหลกัภาษาเป็นพื้นฐานได้อย่างแท้จรงิ ทัง้ใน
ระดบัเสยีงและระดบักลุ่มคําในภาษาพูดและภาษาเขยีน การประยุกต์ความรูท้างภาษาศาสตรม์าใชใ้น
การสอนภาษาไทยดงัน้ี 
 ๑. ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภาษาที่แท้จรงิ คอื เสยีง ภาษาเขยีนเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ที่ใช้
ถ่ายทอดเสยีงอกีทหีนึ่ง 
 ๒. ความรูเ้รือ่งเสยีงมปีระโยชน์ต่อการสอนหลายประการ  เชน่ การเขา้ใจในเรือ่งการเกดิเสยีง  
การเปลีย่นแปลงของเสยีง  ความรูเ้ร ือ่งหน้าทีข่องหน่วยเสยีง เป็นตน้ 
 ๓. ความรูใ้นการสงัเกตคาํตามทฤษฎไีวยากรณ์โครงสรา้ง  ชว่ยใหค้รสูามารถอธบิายเกีย่วกบั
ชนิดและหน้าทีข่องคาํในภาษาไทยไดเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ 
 ๔. ชว่ยใหค้รสูามารถอธบิายการเรยีงลาํดบัคาํของประโยคในภาษาพดูใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 
 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบัการสอน
ภาษาไทยได ้เพราะเป็นการสอนภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศเชน่กนั 
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 ศรวีไิล พลมณี (๒๕๔๔: ๑๓๙ – ๑๔๐) กล่าววา่ การอ่านเขยีนภาษาไทยสาํหรบัผูเ้รยีนทีพ่ดู
ภาษาอื่น การสอนอ่านและเขยีนควรสอนคู่กนัเพื่อเสรมิซึง่กนัและกนั แต่จุดประสงคห์ลกัคอื การอ่าน 
เราจงึควรเน้นการอ่านมากกวา่การเขยีนและใชก้ารเขยีนเป็นตวัประกอบ เชน่ เมือ่อ่านแลว้ใหเ้ขยีนตอบ
บา้ง หลงัจากตอบโดยการพดูแลว้ หรอืใหเ้ขยีนความคดิเหน็เป็นประโยคสัน้ๆ 

เทคนิคการสอนอ่าน – เขยีน 
๑. ใชเ้วลาใหเ้รว็ทีส่ดุในการทอ่งจาํ  ไมค่วรนานเกนิ ๒๐ ชัว่โมง 
๒. ใชว้ธิงีา่ยและสะดวกตอ่ผูเ้รยีนทีส่ดุ 
๓. ใหเ้วลาผูเ้รยีนไปฝึกนอกหอ้งเรยีน 
๔. ตอ้งมสีือ่การสอน แบบฝึกทีว่างแผนและออกแบบมาอยา่งด ี
๕. เอาใจใสต่รวจแกแ้บบฝึกหดัทีผู่เ้รยีนทาํ 
๖. ใหเ้ขยีนในสิง่ทีเ่คยไดย้นิ เคยเรยีนรูแ้ลว้ และใหอ้่านใหพ้ดูในสิง่ทีเ่ขยีน ขยายออกไปอยา่ง

สมัพนัธท์กัษะ 
๗. ใหก้าํลงัใจโดยใหพ้ดู ใหใ้ชค้าํทีอ่า่นและเขยีนไดน้ัน้ในบรบิทของเรือ่งราวทีเ่อาไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนัได ้
พทัธยา จติตเ์มตตา (๒๕๕๐) กลา่ววา่ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยการ

ใชภ้าษาไทยเป็นสือ่กลางทีด่ทีีส่ดุในการเรยีนการสอนตัง้แต่เริม่ตน้ทัง้ ๔ ทกัษะ คอื ฟงั พดู อ่าน เขยีน  
การสอนอ่านออกเสยีงนี้ช่วยเสรมิสร้างการฝึกทกัษะการฟงัและการพูดไปในตวั  กล่าวคอื เมื่ออ่าน
ถูกต้องชดัเจนกพ็ูดไดถู้กต้องชดัเจนเช่นเดยีวกนั  ในส่วนนี้ครูควรฝึกทกัษะเพื่อจําแนกใหเ้หน็ความ
แตกต่างระหว่างการพูดและการอ่านอกีดว้ย  โดยใหผู้เ้รยีนทราบว่าการอ่านทีถู่กตอ้งสือ่ความหมายให้
เข้าใจตรงกนั  ส่วนการพูดนอกจากสื่อความหมายแล้ว ยงัสื่ออารมณ์ความรู้สกึนึกคิดมาพร้อมกบั
น้ําเสยีงอกีดว้ย  วธิน้ีีผูส้อนจะเป็นตน้แบบการอ่านออกเสยีงทีถ่กูตอ้งตามอกัขระและเปรยีบเทยีบคาํ วล ี
หรอืประโยคเดยีวกนันัน้ดว้ยการพดูเพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่า ถา้มน้ํีาเสยีงต่างกนั อารมณ์ความรูส้กึกแ็ตกต่างกนั
ด้วยวธิกีารสอนอ่านและเขยีนนัน้เริม่ต้นจากการจําตวัอกัษรไทยให้ได้โดยลําดบัตัง้แต่ ก ถึง ฮ ตาม
ระบบการเรยีนรู้แบบวฒันธรรมไทยพร้อมทัง้ฝึกเขยีนไปด้วย ซึ่งเหน็ว่าเป็นวธิกีารที่ดเีพราะจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรยีนรู้เรื่องอื่นๆต่อไป เช่น การค้นคว้าขอ้มูลเอกสาร การเปิดพจนานุกรม เป็นต้น 
จากนัน้ใหเ้รยีนรูเ้รื่องสระ การผสมคํา อกัษรสามหมู่ การผนัเสยีงวรรณยุกต์ การใชต้วัสะกด โดยเริม่
จากอกัษรกลาง  ตามดว้ยอกัษรสงู  และอกัษรตํ่า พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกต่างของ 
อกัษร ๓ หมู่ในอกัขรวธิไีทย โดยเฉพาะการฝึกอ่านโดยวธิแีจกลูก เพื่อให้เกดิทกัษะในความถูกต้อง
แม่นยํา ที่สําคญัคือจําเป็นต้องให้ความรู้ที่เป็นหลกัการควบคู่ไปด้วย โดยแยกสอนเป็นเรื่องๆ ไป
ตามลาํดบัความยากงา่ย 
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คาเมรอน (Cameron ๒๐๐๑: ๑๙ – ๒๐) ไดเ้สนอแนะองคป์ระกอบการเรยีนรูภ้าษาจากแนว
ทฤษฎตีา่ง ๆ กลา่วพอสรปุองคป์ระกอบการเรยีนรูภ้าษาทีส่าํคญั ๆดงันี้ 

๑. การเรยีนรูภ้าษาเดก็จะมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ และตอ้งการทราบความหมาย เพื่อให้
ตนเองเขา้ใจเทา่ทีค่วามสามารถหรอืระดบัความรูข้องตนซึง่ยงัมจีาํกดัและบางครัง้ยงัไมเ่ขา้ใจชดัเจน ครู
จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัแผนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม กจิกรรมทีน่่าสนใจ จะทาํใหเ้ดก็สามารถเขา้ใจภาษา
มากขึน้และนําหลกัการเหลา่นัน้มาใช ้

๒. การเรยีนรูภ้าษา เดก็ทุกคนมชี่องว่างใหเ้ตมิเตม็ ช่องว่างดงักล่าวหมายถงึสิง่ทีเ่ดก็
ต้องการเรยีนรู้เพิม่เตมิ การเรยีนรูข้องเดก็ได้ดหีรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัการพฒันาความเขา้ใจภาษา
ความสามารถในการคดิวเิคราะหก์ารเรยีนรูจ้ากผูช้ีแ้นะ ศกัยภาพเฉพาะบุคคล ต่างมผีลช่วยใหก้าร
เรยีนรูป้ระสบผลสาํเรจ็ต่างกนั กจิกรรมทีเ่สรมิใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละคดิวเิคราะหไ์ดม้ากขึน้คอื เทคนิคการ
เสรมิต่อการเรยีนรู ้(Scaffolding) และการฝึกมาก ๆ เป็นประจาํ (Routines) 

๓. เดก็จะสามารถเรยีนรูภ้าษาไดด้ขี ึน้ หากมผีูช้ ีแ้นะใหรู้จ้กัตวับ่งชีท้างภาษา (Language 
clues) ในลกัษณะต่าง ๆ ทกัษะการสงัเกตเหล่านี้ หากเดก็สนใจเขา้ใจและนําไปใชไ้ด ้การเรยีนรูจ้ะงา่ย
ขึน้ และสามารถเรยีนรูภ้าษาไดด้ขี ึน้ 

๔. การเรยีนรูภ้าษาของเดก็จะพฒันาขึน้เป็นลําดบั หากไดม้โีอกาสใชใ้นการปฏสิมัพนัธ์กบั
เพือ่นหรอืผูใ้หญ่ในสงัคม ทาํใหเ้กดิความเชือ่มัน่ ใชภ้าษาของตนเองไดอ้ยา่งมัน่ใจ  

๕. การเรยีนรูภ้าษาของเดก็ยงัขึน้กบัประสบการณ์การเรยีนรูห้รอืการใชภ้าษานัน้ ๆ หากไดม้ี
โอกาสใชเ้ป็นประจํา ไดพ้บเหน็รปูแบบภาษาทีห่ลากหลาย จะเป็นการเพิม่ประสบการณ์ดา้นภาษามาก
ขึน้ การเรยีนรูจ้ะพฒันาอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

สรุปไดว้่า การสอนภาษาเกดิจากแนวความคดิเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษา  ซึง่ไดร้บั
อทิธพิลจากสาขาวชิาต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาษาศาสตร์ จติวทิยา การศกึษา เป็นต้น ทุกสาขาวชิา
ร่วมกนัในการพฒันาแนวคดิเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนภาษาซึ่งมหีลากหลายวธิ ีซึ่งขึ้นอยู่กบัปจัจยั
ต่างๆ เชน่  เจตคต ิแรงจงูใจ วยัของผูเ้รยีน ความถนดั เป็นสว่นประกอบทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูภ้าษา  

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนภาษา 
 จาโคโบวทิส ์(Jakovovits.๑๙๗๑: ๑๐๓ -๑๑๕) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบในการเรยีนการ
สอนภาษาต่างประเทศหรอืภาษาทีส่อง สรปุไดว้า่ องคป์ระกอบทีจ่ะทาํใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพนัน้ม ี๓ ประการดว้ยกนัคอื 
 ๑. องคป์ระกอบทางดา้นการสอนซึง่ประกอบดว้ย 

  ๑.๑ คณุภาพการสอนของคร ูซึง่ขึน้อยูก่บัความสามารถทางภาษาและการสอนของคร ู
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       ๑.๒ โอกาสการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ซึง่รวมทัง้เวลาทีใ่ชเ้รยีนทัง้ในหอ้งเรยีน และ 
นอกหอ้งเรยีน 
                 ๑.๓ เกณฑก์ารประเมนิผล ซึง่อาจประเมนิไดจ้ากแบบสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 ๒. องคป์ระกอบในดา้นตวัผูเ้รยีน  ซึง่ประกอบดว้ย 
                 ๒.๑ ความสามารถทีจ่ะเขา้ใจการสอน ซึง่ขึน้อยูก่บัสตปิญัญา และความสามารถ 
ทางภาษา 
   ๒.๒ ความถนดัซึง่ประกอบดว้ย องคป์ระกอบความถนดัทางการเรยีนภาษา และ 
องคป์ระกอบอื่นทีม่สีว่นรว่มกบัความถนดั 

       ๒.๓ ความมานะบากบัน่ ซึง่เกดิจากแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ทศันคตทิีม่ตีอ่ครผููส้อน 
 ความสนใจในภาษาทีเ่รยีน  และทศันคตติอ่วฒันธรรมต่างประเทศ 
     ๒.๔ ยทุธวธิกีารเรยีน ประกอบดว้ย สมรรถภาพในการรบัความรูใ้หม ่สมรรถภาพ 
ในการถ่ายโอนสิง่ที่เรยีนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ นิสยัทางการเรยีน และการประเมนิผลความสามารถของ
ตนเอง 
 ๓. องคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรม ทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษา 
ต่างประเทศ  ได้แก่ ความยดึมัน่ต่อภาษาของตนเอง องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ของภาษาของ
ตนเอง ภาวะสองวฒันธรรมซึง่ปรากฎในสงัคม  ผลอนัเกดิจากองคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรม คอื 
ความสนใจในภาษาทีเ่รยีน เจตคตทิีม่ตี่อภาษานัน้  ความมานะบากบัน่ในการเรยีนภาษานัน้ และ การ
คดัคา้นการปะปนของภาษานัน้กบัภาษาของตนเอง 
 นอกจากนี้ องคป์ระกอบทางสงัคมและวฒันธรรม ยงัเป็นตวักําหนดโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรู้
อีกด้วย เช่น ในสังคมที่มีโอกาสติดต่อกับประเทศเจ้าของภาษาในทุก  ๆ  ด้าน การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจะกลายเป็นความจําเป็น  และผูเ้รยีนมโีอกาสนอกหอ้งเรยีนในการฟงั การพดูภาษา
นัน้ ๆ ในชวีติประจําวนั  สภาพแวดลอ้มดงักล่าวนี้ จะมผีลกระทบต่อการบรรลุความสามารถในการใช้
ภาษา และจะเป็นตวักาํหนดลกัษณะการสือ่สารทีป่รารถนาจะใหม้ขีึน้ในตวัผูเ้รยีน 

 ประพาศน์  พฤทธปิระภา  (๒๕๓๔: ๓๐ – ๓๓) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “วธิสีอนภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองแบบรบัภาษา” โดยเริม่ดําเนินการใน ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ก่อน เพราะเป็นเขตที่มี
ปญัหาทางภาษาและการเรยีนการสอนมากกวา่ภาคอื่นๆ 

 ขัน้ตอนในการฝึกทกัษะอ่าน – เขยีน  ตามเทคนิคการสอนแบบรบัภาษาประกอบดว้ย 3 ระยะ
ดงัตอ่ไปน้ี 

 ๑. ระยะงนั – งง  เป็นระยะทีเ่ดก็เริม่เรยีนรูค้าํและสว่นประกอบของคาํแต่ยงัแยกแยะอะไรไม่
ออก จงึเกดิความงงงนัไมน้่อย  เดก็อาจจะเริม่ถอดรหสัของคาํ  ไดถ้า้ครมูวีธิสีอนทีถ่กูตอ้ง และเดก็จะจาํ
คาํงา่ยๆ  และสว่นประกอบของคาํไดต้ลอดจนรูค้วามหมายของคาํทีพ่บเหน็อยูเ่สมอในชวีติประจาํวนั 



๑๔ 
 

 ๒. ระยะเงย – งอก  เป็นระยะที่เดก็รู้คําเพิม่มากขึ้น  เริม่แยกแยะส่วนประกอบของคําได ้
เรยีนรูเ้รื่องพยญัชนะ สระและวรรณยุกต์สามารถใชค้ําพูดพื้นฐานได้ถูกต้อง เริม่อ่านเขยีนได้ เขา้ใจ 
ถ้อยคํา และถ้อยความ ง่ายๆ ตลอดจน  ประโยคเชงิเดยีว  เกดิความงอกเงยทางภาษาด้านการอ่าน  
การเขยีน มากขึน้เรือ่ยๆ 

 ๓. ระยะง่าย – งาม  เป็นระยะทีเ่ดก็อ่านออกเขยีนได้อย่างแท้จรงิแล้ว  สามารถอ่านเขยีน
ประโยคเชงิซอ้นได ้ ตลอดจนขอ้ความในยอ่หน้าและในเรือ่งราวต่างๆ   สามารถอ่านรอ้ยแกว้ และ 
รอ้ยกรอง งา่ยๆได ้

 ชตุกิาญจน์ บุญญะธติสิขุ.  (๒๕๔๖).  การศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธท์างการ
เรยีนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการวจิยัครัง้นี้
มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนิสติของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  ชัน้ปีที่ 1 ตวัแปรพยากรณ์ประกอบด้วยแรงจูงใจในการเรยีน
ภาษาองักฤษ  แบบการเรยีนภาษาองักฤษโดยใชส้ายตา  แบบการเรยีนภาษาองักฤษโดยการฟงั  แบบ
การเรยีนภาษาองักฤษโดยเคลื่อนไหวร่างกาย  แบบการเรยีนภาษาองักฤษโดยการสมัผสั  แบบการ
เรยีนภาษาองักฤษโดยการทาํงานเป็นกลุ่ม แบบการเรยีนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง  ทศันะต่อพฤตกิรรม
การสอนของอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ  การส่งเสรมิการเรยีนภาษาองักฤษของทางบา้น  โอกาสใน
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษและฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั 
 ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 ๑.  ตวัแปรพยากรณ์แต่ละตวัมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
 ๒. มตีวัแปรพยากรณ์ 4 ตวัแปร  ได้แก่ แบบการเรยีนภาษาองักฤษด้วยตนเอง แบบการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สายตา การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของทางบ้าน และ ทศันะต่อ
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนภาษาองักฤษ มอีํานาจสูงในการเข้าร่วมพยากรณ์ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนภาษาองักฤษของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที่ 1 โดยเริม่จากตวัแปรที่มี
อาํนาจในการพยากรณ์สงูสดุ 

 รจนา  ชาญวชิติ.(๒๕๔๗) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒ โดยวธิสีอนแบบบรูณาการของเมอรด์อกช ์(MIA). ผลการวจิยัสรปุได้
วา่การสอนโดยวธิสีอนแบบบรูณาการของเมอรด์อกช ์ (MIA)  ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในดา้นการ
อ่านภาษาอังกฤษหลงัการทดลองเพิ่มขึ้น  มพีฒันาการในด้านการมคีวามรบัผดิชอบ  และปฏิบัติ
กจิกรรมไดส้าํเรจ็ตามเวลาทีก่าํหนด 
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 วนัเพญ็  เรอืงรตัน์.  (๒๕๔๙). ไดศ้กึษาเรื่อง การจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นการปฏบิตั ิเพื่อ
พฒันาความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ โรงเรยีนเบญจมราช
รงัสฤษฎ์ ๔ จงัหวดัฉะเชงิเทราพบว่าความสามารถดา้นการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัการ
ทดลองสงูกวา่กอ่นทดลอง 

 จงึพอสรุปไดว้่าการจดัการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการทีซ่บัซ้อนซึง่ต้องอาศยัปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีนตลอดจนวธิกีารสอนทีม่พีื้นฐานมาจากทฤษฎแีละแนวคดิต่างๆมากมาย เป็น
การศกึษาความต่อเนื่องตามลําดบัของเนื้อหา  จงึทําใหเ้กดิแนวคดิต่างๆ  และก่อใหเ้กดิวธิกีารสอนที่
แตกต่างกนัออกไปในการที่จะจดัการเรยีนการสอนภาษาให้ได้ผลและมปีระสทิธภิาพตรงตามความ
มุง่หวงัของหลกัสตูร 
 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน 

 หนังสอืเรียนหรือแบบเรียนคือหนังสือที่มีเน้ือหาสาระตรงตามหลักสูตร และจุดประสงค์
รายวชิากาํหนดไว ้ เพราะผูเ้ขยีนตอ้งใชห้ลกัสตูรและจุดประสงคร์ายวชิาเป็นตวักาํหนดในการเขยีน  มี
เนื้อหาเหมาะสมกบัวยัและระดบัชัน้ของผูเ้รยีน  ลกัษณะการเขยีนเป็นเชงิวชิาการ  ใหข้อ้เทจ็จรงิและ
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งกบัหลกัวชิา   เหมาะสมสาํหรบัครใูนการใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนและเป็นแหล่งขอ้มลู
สาํหรบันกัเรยีนในการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ และยงัมผีูใ้หค้วามหมายของแบบเรยีนไวด้งันี้  

 ชอร ์ (Shore. ๑๙๖๐: ๕๔) กล่าววา่แบบเรยีนเป็นเครือ่งมอืทีค่รกูบันกัเรยีนใชส้ือ่ความหมาย
ซึง่กนัและกนัเป็นศูนยก์ลางใหน้ักเรยีนทีม่คีวามแตกต่างระหว่างบุคคลไดเ้รยีนเรื่องเดยีวกนัเพื่อความ
เขา้ใจเรือ่งราวต่างๆไปในแนวเดยีวกนั 

  กดู(Good ๑๙๗๓: ๖๐๕) ใหค้วามหมายวา่ หนงัสอืเรยีน หมายถงึหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษา
วชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะมกีารจดัเนื้อหาอยา่งมรีะบบ มุง่หมายทีจ่ะทีจ่ะใชเ้ฉพาะการเรยีนการสอนใน
ระดบัหนึ่ง และเป็นขอ้มลูทีส่าํคญัในการเรยีนการสอน 
 จนิตนา  ใบกาซูย.ี (๒๕๓๔: ๒๐ - ๒๓)  ใหค้วามหมายว่า หนังสอืแบบเรยีนคอืหนงัสอืที่
รวบรวมวชิาความรูใ้นหมวดวชิาใดวชิาหนึ่ง ซึง่มเีนื้อเรือ่งตรงตามหลกัสตูรทีก่าํหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น หนงัสอืเรยีนมจีุดมุง่หมายเพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอนโดยเฉพาะ จงึมหีลกัเกณฑก์ารเขยีนเป็น
พเิศษ เช่น เขยีนเป็นรายวชิาสําหรบัเรยีนตามระดบัชัน้ต่างๆ มคีวามยากง่ายตามวยัของผู้เรยีน มี
ลกัษณะการเรยีบเรยีงเป็นวธิกีารเชงิวชิาการใหแ้ต่ขอ้เทจ็จรงิเทีย่งธรรม เมือ่จบบทเรยีนแต่ละบททา้ย
เลม่มกัจะมกีจิกรรมเสนอแนะการเรยีนการสอน 
 ฉวลีกัษณ์  บุณยะกาญจน (๒๕๒๒: ๗๖) ใหค้วามหมายว่า  หนังสอืเรยีนคอืหนังสอืที ่
กระทรวงศกึษาธกิารบงัคบัไวต้ามประกาศหรอืคาํสัง่ของกระทรวงศกึษาธกิารซึง่จะกาํหนดออกมาทุกปี
การศกึษา  หนงัสอืเรยีนแบง่ออกเป็น ๒ อยา่ง คอื 
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 ๑. หนงัสอืแบบเรยีนบงัคบัใช ้ หมายถงึ  หนงัสอืทีน่กัเรยีนตอ้งใชเ้รยีนเป็นประจาํ  รวมทัง้ 
การทีต่อ้งเรยีนในหอ้งเรยีนและอ่านนอกหอ้งเรยีน 

 ๒. หนงัสอืเรยีนทีไ่มบ่งัคบัใช ้ หมายถงึ  หนงัสอือ่านประกอบเฉพาะวชิาเพือ่ประโยชน์ใน 
การขยายความรู้ในวชิานัน้ๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้น  ซึ่งหนังสอืประเภทนี้แล้วแต่ครูผู้สอนหรอื
บรรณารกัษ์แนะนําให้อ่านหนังสอืประเภทนี้  ทางห้องสมุดควรจะจดัซื้อไว้ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า
เพิม่เตมิซึง่นอกเหนอืแบบเรยีนทีบ่งัคบัใช ้

 บุญเหลอื เทพยสุวรรณ (๒๕๒๓: ๕) กล่าวว่า หนังสอืชนิดทีใ่นภาษาองักฤษเรยีกว่า 
Textbook ซึง่มคีวามหมายวา่เป็นหนงัสอืทีค่รอูาจารยใ์ชส้อนในระดบัหนึ่งของระบบการศกึษา หนงัสอื
ชนิดนี้ถอืวา่เป็นหลกัในการสอนวชิานัน้ๆ และในการเขยีนหนงัสอืชนิดนี้ผูเ้ขยีนจะตอ้งวางขัน้ตอน เรยีบ
เรยีงสาํนวนภาษา ใสภ่าพประกอบ เพือ่สะดวกแก่การเรยีนการสอน 

 ล ีเจ (Cronbach, Lee J. ๑๙๕๕: ๓ – ๙๖) กล่าวถงึหนงัสอืเรยีน (Text book) ซึง่สรปุได้
ความวา่หนงัสอืเรยีนเป็นประเภทหน่ึงของคูม่อืการเรยีนการสอน (Texts) อกีหลายประเภท  แต่หนงัสอื
เรยีนดจูะเป็นประเภททีม่บีทบาทอยู่ในระบบโรงเรยีนมาแต่ดัง้เดมิก่อนทีคู่่มอืประเภทอุปกรณ์โสตทศัน์  
แบบเรยีนโปรแกรม  วสัดุคู่มอืการเรยีนการสอนและอื่นๆจะเกดิขึน้อย่างปจัจุบนั  Robert Bierstedt  
ผูร้ว่มงานของ Cronbach กล่าวถงึหนงัสอืเรยีนว่า  “หนงัสอืเรยีนโดยพืน้ฐานทัว่ไปกม็ลีกัษณะเช่นดยีว
กบัหนังสอืประเภทอื่น ๆ กล่าวคอื  เป็นเครือ่งมอืในการถ่ายทอดสานต่อวฒันธรรมความรูต่้างๆ ใหส้บื
เนื่องกนัโดยเฉพาะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  แต่โดยบทบาทหน้าทีข่องหนังสอื
เรยีนนัน้กค็อื  การสนองความมุ่งหมายทางวชิาการระดบัสูงอย่างมรีะบบแบบแผนทัง้ในการวเิคราะห์
และวจิยั” 

 อมัพร  แกว้สวุรรณ (๒๕๓๑: ๘) ใหค้วามสาํคญัของแบบเรยีนไวด้งันี้ 
 ๑. แบบเรยีนช่วยใหเ้กดิการฝึกทกัษะในการเรยีนภาษาการฝึกทกัษะการฟงั  การอ่าน  การ

พดูและการเขยีน เป็นสิง่ทีต่้องกระทําอยู่เสมอ การกล่าวยํ้า ซํ้า ทวน  เพื่อเพิม่เตมิใหผู้เ้รยีนจดัเจนใน
การใช้ภาษาก็เป็นเรื่องที่สําคญัและจําเป็น  กิจกรรมทัง้หมดนี้ครูจะสามารถปฏบิตัิได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้
แบบเรยีนเป็นเครือ่งชว่ยในการเรยีนและเพือ่การศกึษาเพิม่เตมิ 

 ๒. แบบเรยีนเป็นสว่นของการเสรมิสรา้งความคดิและกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจอยากทีจ่ะ 
ศกึษาหาความรูต้่อไป 

 ๓. แบบเรยีนเป็นเสมอืนคูม่อืการเรยีนของนกัเรยีน  และเป็นคูม่อืการสอนของคร ู
 ๔. แบบเรยีนเป็นแนวทางการจดักจิกรรมการสอนใหแ้กค่ร ู
 ๕. แบบเรยีนเป็นเครือ่งชว่ยใหน้กัเรยีนไดป้ระเมนิผลตนเองและครไูดป้ระเมนิผลการสอนจาก

การทาํงานของนกัเรยีนดว้ย 



๑๗ 
 

 ถ้าหากจะพจิารณาให้ลกึซึ้งแล้วจะเหน็ว่า  “เนื้อหา” เป็นส่วนสําคญัของแบบเรยีนการทีจ่ะ
วิเคราะห์แบบเรียนจึงต้องเริ่มจากการศึกษาเนื้อหาว่า ผู้สร้างแบบเรียนได้ส่งสารที่ต้องการจะสื่อ
ความหมายไปยงัผู้เรยีนโดยใช้แบบเรยีนเป็นเครื่องมอืได้มากน้อยเพยีงใด นอกจากนัน้ก็ได้แก่การ
วเิคราะห์ส่วนประกอบอื่นของแบบเรยีน โดยยดึหลกัที่ว่าองค์ประกอบทุกส่วนของแบบเรยีนควรเป็น
ประโยชน์ตอ่การเรยีนรู ้

 สุนีย์  อตัศาสตร์ (มปป. ฌ – ญ) ให้ความสําคญัของแบบเรยีนว่า แบบเรยีนเป็นเครื่องมอื
สาํหรบัพฒันาผูเ้รยีน เนื้อหาทีม่อียูใ่นแบบเรยีนจงึตอ้งมคีวามหมายทัง้สิน้ เพราะจะชีใ้หเ้หน็แนวความรู ้
วธิกีารเรยีนรู ้และการจดักจิกรรม และแนะนําแหลง่ความรูใ้หแ้กผู่เ้รยีนและผูส้อน 

 แบบเรยีนมอีทิธพิลสาํหรบัผูเ้รยีนและผูส้อนเป็นอยา่งมาก  ทัง้ในระดบัประถมศกึษาและระดบั
มธัยมศกึษา ครแูละเดก็นกัเรยีนมคีวามผกูพนัอยูก่บัแบบเรยีนมากทีส่ดุ  อาจกล่าวไดว้่าแบบเรยีนเป็น
หวัใจของการเรยีนการสอน 

 หทยั ตนัหยง. (๒๕๒๓: ๕๕ – ๕๖) ไดส้รปุกระบวนการผลติหนงัสอืเรยีน ซึง่เป็นภาพรวม 
เพือ่สือ่การเรยีนรูไ้ว ้ดงันี้ 

 ขัน้ที ่๑  การกาํหนดเป้าหมายและจุดประสงคใ์นการเขยีนหนงัสอืเรยีน 
 ขัน้ที ่๒  การกาํหนดเกณฑใ์นการวางโครงสรา้งตน้ฉบบั 
 ขัน้ที ่๓  การกาํหนดโครงสรา้งตน้ฉบบั 
 ขัน้ที ่๔  การกาํหนดวธิกีารและรปูแบบการนําเสนอเน้ือหา 
 ขัน้ที ่๕  การวางเคา้โครงตน้ฉบบั 
 ขัน้ที ่๖  การสรา้งตน้ฉบบั 
 ขัน้ที ่๗  การประเมนิคณุภาพตน้ฉบบั 
 ขัน้ที ่๘  การนําตน้ฉบบัเขา้สูก่ระบวนการพมิพ ์
 ขัน้ที ่๙  การจาํแนกแจกจา่ยหนงัสอืเรยีนนี้ไปสูผู่เ้รยีน 
  นอกจากนัน้หทยั ตนัหยง (2528 : 181) ไดก้ลา่วถงึหลกัการในการวเิคราะหห์นงัสอืเรยีนไว้

ดงันี้ 
๑. ลกัษณะรปูเลม่ 

    ๑.๑ ปก (การออกแบบ – ส)ี 
 ๑.๒ รปูเลม่ในภาพรวม 
 ๑.๓ คณุภาพวสัด ุ )กระดาษ(  
 ๑.๔ ขนาดตวัอกัษรและความชดัเจน 
 ๑.๕ ขนาดรปูเลม่และจาํนวนหน้า 
 ๑.๖ ศลิปการจดัหน้า 



๑๘ 
 

 ๑.๗ ภาพประกอบ 
 ๑.๘ ความชดัเจน )สี-ขาวดาํ(  
 ๑.๙ ลกัษณะความจรงิ (เขยีน – ถ่าย) 
 ๑.๑๐ ขนาด 
  ๑.๑๑ จาํนวนภาพ 
 ๒. เนื้อหา 
        ๒.๑ วธิเีสนอเรือ่ง 
     ๒.๒ ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 

       ๒.๓ การเรยีงลาํดบัความยากงา่ย 
     ๒.๔ เอกภาพและความกลมกลนืกบัเน้ือเรือ่ง 
     ๒.๕ การเน้นสาระสาํคญั 
     ๒.๖ ความถกูตอ้งกบัเหตุการณ์ 
     ๒.๗ กจิกรรมเสนอแนะ 
     ๒.๘ ภาคผนวกทา้ยบท 
     ๒.๙ การใชภ้าษา 
     ๒.๑๐ ความถกูตอ้งตามหลกัภาษา 
     ๒.๑๑ ความชดัเจนของขอ้ความ 
     ๒.๑๒ ความเหมาะสมของการใชศ้พัท ์
     ๒.๑๓ เครือ่งหมายวรรคตอน 
     ๒.๑๔ แนวคดิรเิริม่ของผูเ้รยีน (originality)  

 การสรา้งแบบเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ จะช่วยใหน้ักเรยีนสามารถพฒันาการเรยีนทัง้ดา้น
การฟงั การพดู การอ่านและการเขยีนสงูขึน้ ดงันัน้แบบเรยีนทีส่รา้งขึน้อยา่งเหมาะสมจะชว่ยใหผู้เ้รยีนมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ อาจกลา่วไดว้า่แบบเรยีนเป็นหวัใจของการเรยีนการสอน 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบเรียน  
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสรา้งแบบเรียน 

  อัมพร  พงษธา (๒๕๑๘)  ได้วิเคราะห์  “แบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เริ่มเรียนชาว
ต่างประเทศ”  สรปุไดว้า่  การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความเหมาะสมในการสอนเสยีง  ศพัท ์ และ
เนื้อหาทางวฒันธรรมของแบบเรยีนชุด  A.U.A. Language  Center Thai Course  โดยมวีธิดีาํเนินการ
วจิยั  คอื  ศกึษาระบบหน่วยเสยีงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร ์ รวบรวมเสยีงและศพัทท์ีป่รากฎใน
แบบเรยีน  ศกึษาเน้ือหาทางวฒันธรรมในแบบเรยีน  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัวธิีสอนตามแนว
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ภาษาศาสตรแ์บบโครงสรา้ง (Structural Grammar)  ผลของวจิยัสรุปไดว้่าบทเรยีนมกีารเรยีงลาํดบัเป็น
ศพัท์  ไวยากรณ์และเสยีงตามลําดบั  มกีารฝึกเสยีงทีเ่ป็นปญัหาสาํหรบัชาวต่างประเทศ  ฝึกออกเสยีง
สระ  และระดบัเสยีงสงูตํ่ามากเพยีงพอทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีนสื่อสารได ้ แบบเรยีนมกีารสอนศพัท์เกีย่วกบั
ชวีติประจาํวนัและสิง่แวดลอ้ม  ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีนภาษาไทย  แบบเรยีนสอนพดูมากกว่าการ
เขยีน  แต่เนื้อหาทางวฒันธรรมไทยมอียู่ในบทเรยีนน้อยมาก  จนไม่สามารถแสดงให้เห็นลกัษณะ
วฒันธรรมไทย 

 ฮาน ว ูล ี (๒๕๒๐)  ไดส้รา้งแบบเรยีนการเขยีนภาษาไทยสาํหรบันกัศกึษาเกาหลใีน 
สถาบนัอุดมศกึษา  ขึน้  ๑  ชดุม ี ๕  บทเรยีน มดีงัน้ี 

 บทเรยีนที ่๑ คาํในภาษาไทย 
 บทเรยีนที ่๒ กระสวนของประโยคในภาษาไทย 
 บทเรยีนที ่๓ แบบประโยคในภาษาไทย 
 บทเรยีนที ่๔ การใชบ้ทขยายในประโยค 

 บทเรยีนที ่๕ การเรยีงความงา่ยๆ 
 และผูว้จิยันําเนื้อหาทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้มาดาํเนินการสรา้งแบบเรยีนการเขยีนภาษาไทยขึน้แลว้

นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน ๑๐ ท่านประเมนิผล เพื่อนําขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒมิาปรบัปรุง
แบบเรยีนใหม้คีุณภาพ  ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวค้อื  ผู้ทรงคุณวุฒสิ่วนใหญ่เหน็พอ้ง
ต้องกนัว่าแบบเรยีนการเขยีนทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้มคีุณภาพดพีอทีจ่ะนําไปใชก้บัผูเ้รยีนทีเ่ป็นนักศกึษา
ชาวเกาหลใีนสถาบนัอุดมศกึษา 

  หทยั ตนัหยง (2532 : 214) ไดว้จิยั เรือ่งการสรา้งหนงัสอืเรยีนเลม่เลก็เชงิวรรณกรรมเพือ่เป็น 
สือ่พฒันาการอ่านในระดบัประถมศกึษา โดยใชก้ารสอนดว้ยวธิกีารสอนแบบมุง่ประสบการณ์ทาง 
ภาษาทีใ่ชห้นงัสอืเรยีนเลม่เลก็เชงิวรรณกรรม กบัการสอนดว้ยวธิสีอนแบบมุง่ประสบการณ์ทางภาษา 
ทีใ่ชห้นงัสอืเรยีนปกตเิชงิวรรณกรรม ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการอ่านของนกัเรยีน ระหวา่ง 
การสอนดว้ยวธิมีุง่ประสบการณ์ทางภาษาโดยใชห้นงัสอืเรยีนเลม่เลก็เชงิวรรณกรรมสงูกวา่อยา่งม ี
นยัสาํคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .001 แสดงวา่การใชส้ือ่แบบเรยีนเล่มเลก็ชว่ยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้กีวา่ 
การใชห้นงัสอืตามปกต ิ
 วฒัณี วนัรอด (๒๕๔๓) ได้ประเมนิคุณภาพหนังสอืแบบเรยีนมุ่งประสบการณ์ภาษา ใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒ จาํนวน ๕ เรือ่ง ผลการศกึษาพบวา่ 

๑. การประเมนิคณุภาพโดยใชแ้บบวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ และประเมนิคณุภาพหนงัสอื 
ของครผููส้อนภาษาไทย พบว่าหนังสอืแบบเรยีนมุง่สอนประสบการณ์ภาษา มคีุณลกัษณะอยู่ในระดบัด ี
จาํนวน ๑ เรือ่ง และระดบัปานกลางจาํนวน ๔ เรือ่ง และเมือ่พจิารณารวมทัง้ ๒ ดา้น พบวา่มคีณุภาพใน
ระดบัด ีจาํนวน ๓ เรือ่ง และระดบัปานกลางจาํนวน ๒ เรือ่ง 



๒๐ 
 

๒. การประเมนิคณุภาพโดยแบบสอบถามความสนใจของนกัเรยีน พบวา่หนงัสอืทีน่กัเรยีน 
สว่นใหญ่ชอบ  เรยีงลาํดบัมาจากมากไปน้อย ดงันี้ คอื เรือ่งบา้นของผม เรือ่งเพาะงา่ยกนิอรอ่ย เรื่องไป

ทะเล เรือ่งถนนสขีาว และเรือ่งเครือ่งบนิหรรษา ตามลาํดบั 

 พรพรรณ วรรณลกัษณ์ (๒๕๔๑) ศกึษาคุณภาพหนงัสอืเรยีนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
๑  เล่ม  ๑  และเล่ม  ๒  ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๔๑  ของกรมวิชาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและประเมนิคุณภาพหนงัสอื ตามแนวของหทยั ตนัหยง 
ผลการศกึษาคน้ควา้ คน้พบว่า การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและประเมนิคุณภาพหนังสอืเรยีนภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ทัง้เลม่ ๑และเลม่ ๒ มคีณุภาพอยูใ่นระดบัด ี( = ๘๗.๘๒๔) สว่นผลการประเมนิ
เชงิประจกัษ์ดว้ยเทคนิควธิปีุยซอง พบว่าหนงัสอืเรยีนภาษาไทย ชัน้ประถมปีที ่๑ ทัง้เล่ม ๑และเล่ม ๒ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (P.M. =๗.๖๙๗๗) 

 จะเหน็ไดว้า่งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบเรยีน แสดงใหเ้หน็ความสาํคญัของแบบเรยีน 
วธิกีารสรา้งแบบเรยีน และการพฒันาแบบเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั พยญัชนะไทย  
 ความหมายของพยญัชนะไทย    

 กาํชยั ทองหลอ่ (๒๕๔๕: ๖๘) ไดอ้ธบิายความหมายของคาํวา่พยญัชนะคอื เครือ่งหมาย หรอื
ตวัอกัษรที่ประสมกบัสระ เพื่อใช้แทนภาษาพูด พยญัชนะจะออกเสยีงตามลําพงัไม่ได้ จะต้องมสีระ
ประสมอยูด่ว้ยจงึจะออกเสยีงได ้

 ลกัษณะสาํคญัของพยญัชนะไทย 
  สถาบนัภาษาไทย  กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร (๒๕๔๗ :๖๙ - ๗๐) ไดเ้ขยีนเกีย่วกบั
ตวัพยญัชนะไทยมลีกัษณะสําคญัที่ควรสงัเกต  คอื  ตวัตัง้ตรง   มคีวามกว้างน้อยกว่าความสูง  ตวั
พยญัชนะแต่ละตวัอาจมคีวามกวา้งไม่เท่ากนั  เช่น  ตวั  เช่น ตวั  ข  ฃ  ง  จ  ช  ซ  ฐ  ธ  ร  มคีวาม
กวา้งน้อยทีส่ดุ  ตวั ก ค  ฅ  ฆ  ฉ  ฎ  ฏ  ฑ  ด  ต  ถ  ท  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ล  ว  ศ  ษ  
ส  ห  ฬ  อ  ฮ  มขีนาดกลาง  สว่นตวั  ฌ  ญ  ฒ  กวา้งทีส่ดุ  คอืกวา้งเกอืบ ๒ เทา่  ของตวัพยญัชนะ
ขนาดกลาง  โดยส่วนรวมตวัพยญัชนะไทยใช้เส้นตรง  แต่จะใช้เส้นมนบ้าง  แหลมบ้างเมื่อลากเส้น
เปลีย่นทศิ  ตวัพยญัชนะทีม่หีาง  คอื  ช  ซ  ฐ  ป  ฝ  ฟ  ศ  ส  ฬ  ฮ  หางจะยาวเหนือเสน้บรรทดัขึน้
ไป  สว่นทีม่เีชงิหรอืมหีางยาวลงมาใตบ้รรทดั  ไดแ้ก ่ ญ  ฐ  ฎ  ฏ  และ  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ   เชงิหรอืสว่น
หางจะหอ้ยตํ่าลงมาใตบ้รรทดั 
 ลกัษณะสาํคญัของตวัพยญัชนะไทยอกีประการหนึ่ง  คอื  จุดเริม่ต้น  ซึง่  เรยีกว่า  หวั  ตวั
พยญัชนะไทยมจีุดเริม่ตน้หรอืหวัแตกต่างกนัเป็น  ๔  แบบ  ดวันี้ 



๒๑ 
 

 ๑. หวัมแีวว  หวัมลีกัษณะเป็นวงม ี ๒  แบบ  คอื  แบบหวัเขา้  กบัแบบหวัออก 
 พยญัชนะหวัเขา้ คอื  พยญัชนะซึ่งหวัอยู่ภายในพยญัชนะ  หรอืเส้นที่ต่อจากหวัจะลากใน
ทศิทางรอบหวั  พยญัชนะหวัเขา้ม ี ๑๖  ตวั  ไดแ้ก ่ ง  ฌ  ญ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ผ  ฝ  ย  ล  ว  ส  อ  ฮ 
 พยญัชนะหวัออก คอื พยญัชนะซึง่หวัอยูน่อกตวัพยญัชนะ  หรอืเสน้ทีต่อ่จากหวันัน้  ลากไป
คนละทศิกบัหวั  พยญัชนะหวัออกม ี ๒๐  ตวัไดแ้ก ่ค ฅ จ ฉ ฎ ฏ ฐ ท น บ ป พ ฟ ภ ม ร ศ ษ ห ฬ 
 ๒. หวัสองชัน้  พยญัชนะพวกนี้เขยีนหวัขมวด ๒ ชัน้  ลกัษณะคลา้ยแบบหวัเขา้แต่เมือ่เขยีน
หวัครบวงแลว้เขยีนเสน้ต่อวนอกีเกอืบรอบหน่ึง  พยญัชนะหวัสองชัน้ม ี ๒  ตวั  ไดแ้ก ่ข  ช 
 ๓. หวัหยกัหรอืหวัแตก  คอื  พยญัชนะซึ่งมหีวัคล้ายหวัสองชัน้  แต่เพิม่รอยหยกัก่อนทีจ่ะ
ลากเสน้ใหจ้บสว่นหวั  พยญัชนะทีม่หีวัหยกัม ี ๔  ตวั  ไดแ้ก ่ ฃ ซ ฆ ฑ 
 การสอนพยญัชนะไทย 
  นิตยา กาญจนะวรรณ. (๒๕๕๐: ๑๙๘). กล่าวว่าเน่ืองจากภาษาไทยเป็นภาษาทีม่เีสยีง
วรรณยกุต ์จงึกาํหนดพืน้เสยีงเพิม่เตมิใหแ้ก ่อกัษรตวัที ่๒ ของวรรคต่างๆ คอื “ข ฉ ฐ ถ ผ และ “ศ ษ ส 
ห”ในเศษวรรค ใหอ้อกเสยีงสงู ขอใหส้งัเกตวา่ อกัษรตวัที ่๑ และตวั อ กาํหนดใหเ้ป็นเสยีงกลาง ทีเ่หลอื
นอกนัน้เป็นเสยีงตํ่าทัง้หมด พยญัชนะเสยีงตํ่ามวีธิกีารออกเสยีงเช่นเดยีวกบัพยญัชนะเสยีงสูง เรยีก
พยญัชนะเสยีงตํ่าคู ่สว่นทีไ่มม่คีูเ่รยีกวา่พยญัชนะเสยีงตํ่าเดีย่ว ดงันี้ 
         พยญัชนะ      พยญัชนะ        พยญัชนะ           พยญัชนะ 
        เสยีงกลาง      เสยีงสงู        เสยีงตํ่าคู ่         เสยีงตํ่าเดีย่ว 
วรรค กะ    ก  ข ฃ  ค ฅ ฆ  ง 
วรรค จะ    จ  ฉ  ช ฌ  ญ 
วรรค ฏะ            ฎ ฏ  ฐ  ฑ ฒ  ณ 
วรรค ตะ            ด ต  ถ  ท ธ  น 
วรรค ปะ            บ ป  ผ ฝ  พ ฟ ภ  ม  
เศษวรรค                ย ร ล ว           ศ ษ ส  ซ  ฬ 
     อ  ห                  ฮ 
      
 การแบ่งกลุ่มพยญัชนะไทย ในแต่ละกลุ่มย่อมต้องมคีวามแตกต่างกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ถงึแมว้า่การเรยีกชือ่พยญัชนะเสยีงกลางกบัพยญัชนะเสยีงตํ่าจะอยูใ่นระดบัเดยีวกนั คอืระดบักลาง  
(/กอ/ /คอ/) แต่สิง่ทีต่่างกนัซึง่ทาํใหต้อ้งอยูค่นละกลุ่มกค็อื การปรากฎรว่มกบัรปูวรรณยุกต ์ซึง่เป็นเรือ่ง
ของระบบการเขยีน 
 
 



๒๒ 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพยญัชนะไทย 
 ลกัษณะสาํคญัของพยญัชนะไทย 

  พยญัชนะไทยมกีารเปลีย่นแปลงมาหลายสมยั  กย็งัคงมลีกัษณะเฉพาะอยู ่ ซึง่   
ประเทนิ  มหาขนัธ ์ (๒๕๐๖: ๑๐) ไดก้ลา่วถงึ ลกัษณะเฉพาะของอกัษรไทยพอสรปุไดด้งันี้ 
  ๑. เป็นตวัพยญัชนะทีเ่ขยีนจากซา้ยไปขวา 
  ๒. เสน้ประกอบเป็นตวัพยญัชนะ  มกัเขยีนเป็นเสน้โคง้  มลีกัษณะอ่อนชอ้ยเหมอืน 
ลายกนกไทย 
  ๓. ตวัพยญัชนะมลีลีาเสน้ทีว่กวนสลบัซบัซอ้น  การจดจาํภาพและลลีาของตวัอกัษร 
จงึจาํเป็นต่อการเขยีนเป็นอนัมาก 
  ๔. พยญัชนะบางตวัมรีปูรา่ง  และลลีาการเขยีนคลา้ยคลงึกนั  พยญัชนะบางตวัเกดิ 
จากการดดัแปลง  หรอืต่อเตมิขึน้จากตวัพยญัชนะตวัหน่ึง  ฉะนัน้ในการฝึกเขยีนหากเขา้ใจเรือ่งนี้แลว้
จะทาํใหก้ารฝึกไดผ้ลดขีึน้ 
  ๕. ตวัพยญัชนะไทยไมม่กีารเวน้ชอ่งไฟระหวา่งคาํ การเวน้วรรคตอนจงึจาํเป็นมาก 
ในการเขยีนภาษาไทย 
  ๖. ตวัพยญัชนะไทยไมเ่ขยีนตดิต่อกนั  การหยดุระหวา่งตวัพยญัชนะ  การเขยีนสระ  
การเขยีนวรรณยุกต์ไวเ้หนือและใต้บรรทดัจะทําใหเ้ขยีนไดช้้าไป สระของไทยอยู่ขา้งหน้า ขา้งหลงั 
ขา้งบน และขา้งลา่งตวัพยญัชนะ   
  รูปร่างพื้นฐานของพยญัชนะไทย  ดดัแปลงเพื่อประโยชน์ทางภาษาเท่านัน้  ถ้าจําแนก
พยญัชนะไทยออกเป็นหมวดหมู ่ โดยถอืเอาการเปลีย่นแปลงรปูพยญัชนะเป็นเกณฑจ์ะไดผ้ลดงันี้ 
  การเปลีย่นแปลงภายในตวัพยญัชนะ  มดีงันี้ 
  ๑. เปลีย่นแปลงทีห่วัพยญัชนะเชน่ 
    ก  เป็น  ถ  ภ 
    ท  เป็น  ฑ 
    ข  เป็น  ฃ 
    ช  เป็น  ซ 
    ม  เป็น  ฆ 
    ด  เป็น  ค 
 
 
 
 



๒๓ 
 

  ๒. เปลีย่นแปลงทีห่างพยญัชนะเชน่ 
    ข  เป็น  ช 
    ฃ  เป็น  ซ 
    น  เป็น  ฉ 
    อ  เป็น  ฮ 
    พ  เป็น  ฬ 
    บ  เป็น  ป 
    พ  เป็น  ฟ 
    ผ  เป็น  ฝ 
    ภ  เป็น  ฎ  ฏ 
  ๓. เปลีย่นแปลงในทีอ่ื่นๆ เชน่ 
    ด  เป็น  ต 
    ค  เป็น  ต 
    ท  เป็น  ห 
    ว  เป็น  ร 
    ร  เป็น  ธ 
    ผ  เป็น  ย 
    ง  เป็น  ด 
  ๔. การเปลีย่นแปลงโดยการเอาเครือ่งหมายอื่นมาเตมิ  เชน่ 
    ล  เป็น  ส 
    ค  เป็น  ศ 
    บ  เป็น  ษ 
  ๕. การเปลีย่นแปลงภายในตวัพยญัชนะ  และการเอาเครือ่งหมายอื่นมาเตมิ  เชน่ 
    จ  เป็น  ฐ 
    ถ  เป็น  ญ 
  ๖. การประสมรปูระหวา่งพยญัชนะสองตวั เชน่ 
    ถ  ประสมกบั น เป็น ณ 
    ถ  ประสมกบั ม เป็น ฌ 
    ต  ประสมกบั ม เป็น ฒ 



๒๔ 
 

  การจดัหมวดหมู่เช่นนี้ เป็นการง่ายต่อการเขยีน  แต่สําหรบัการจํารูปพยญัชนะจะค่อนขา้ง
ยาก  และสบัสนสําหรบัเดก็ที่เพิง่เริม่เรยีนรู้ตวัพยญัชนะไทย ที่มรีูปร่างลกัษณะใกล้เคยีงกนับางตวั
ดงักล่าว  ถา้เดก็ไดร้บัการฝึกฝนและเรยีนรูอ้ยา่งถกูตอ้งจะทาํใหเ้ดก็จาํไดด้ขี ึน้ เชน่ 
 
  ๑. ก ถ ภ  ฎ ฏ  ญ ณ ฌ 

 ๒. ข  ช  ฃ  ซ 
   ๓. ด  ต  ค  ฅ ศ  ฒ  ง 
  ๔. พ  ฟ  ฬ  ผ  ฝ  ย 
  ๕. บ  ป  ษ 
  ๖. ท  ฑ  ห 
  ๗. น  ฉ  (ณ) 
  ๘. ม  ฆ (ฌ ฒ) 
  ๙. ล  ส 
  ๑๐. อ  ฮ 
  ๑๑. จ  ฐ  

 ๑๒.ว  ร ธ 
  จะเหน็ไดว้า่  รปูรา่งพืน้ฐาน (Basic Form) ของพยญัชนะไทย มอียูไ่มก่ีต่วั ทีต่า่งออกไปนัน้
เป็นเพราะการดดัแปลง เพือ่ประโยชน์ทางภาษาเทา่นัน้ 
 วรรณี  โสมประยูร (๒๕๑๕ : ๔๒ – ๔๔)  ไดท้ําวจิยัเกีย่วกบั  “ ความยากในการเขยีน
พยญัชนะไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑”  เพือ่ศกึษาวา่  พยญัชนะตวัใดหรอืกลุม่ใดทีเ่ดก็เขยีน
ไดง้า่ยทีสุ่ดจนถงึยากทีส่ดุ  เพือ่จะเรยีงลาํดบัพยญัชนะไทยจากตวัทีง่า่ยไปหายาก  ตามระดบัวุฒภิาวะ
ของผู้เรยีน  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ปีที ่๑  จํานวน  ๖๐  คน  เป็นชายและหญิงจํานวน
เทา่ๆกนั 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยคือ  อักษรไทยแบบต่างๆและแบบทดสอบจบัเวลาในการเขยีน
พยญัชนะไทยของเดก็  การวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 ๑. ช่วงเวลาในการเขยีนพยญัชนะไทยแต่ละกลุ่มของนักเรยีนชัน้ประถมปีที่ ๑    มคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ  
 ๒. ความยากงา่ยของพยญัชนะไทยขึน้อยูก่บัทศิทางของเสน้  จาํนวนเสน้  และความยาวของ

เสน้ทีป่ระกอบเป็นพยญัชนะนัน้ 
 ๓. การเรยีนพยญัชนะจากกลุ่มที่เขยีนได้ง่ายไปหายากตามระดบัวุฒภิาวะของนักเรยีนชัน้

ประถมปีที ่๑  เป็นดงันี้ 



๒๕ 
 

งา่ย ปานกลาง ยาก 
ง    จ 
ว    ร    ธ 
บ    ป    ษ 

ก    ถ    ภ 
ฝ    พ    ผ    ฟ    ย    ฬ 
ค    ต   ด    ศ 
ข    ช    ซ 
ม    น    ฆ    ฉ 
ท    ห    ฑ 
ล    ส 
อ    ฮ 

ญ    ณ    ฌ    ฒ 
ฎ    ฐ    ฏ 

 
 ดวงใจ วรรณสงัข ์(๒๕๔๑: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาความสามารถในการจาํพยญัชนะไทย
ของเดก็ที่มปีญัหาทางการเรยีนรู้ จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยญัชนะไทย 
พบวา่ ความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยของเดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรูห้ลงัจากการสอนโดยใชชุ้ด
การสอนนิทานประกอบภาพ สงูกวา่ความสามารถจาํพยญัชนะไทยก่อนสอนโดยใชชุ้ดการสอนประกอบ
ภาพ ซึง่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั ๐.๐๑ 
 ปรยีา บุญวคนิ (๒๕๒๓ : ๒๐) ไดใ้หค้าํแนะนําวา่ การสอนเขยีนแก่เดก็ทีเ่ริม่เรยีนเขยีนใหม่ๆ  
เป็นงานซบัซอ้น ถา้ผูส้อนไมรู่ว้ธิกีาร  ไมรู่ส้ภาพทีแ่ทจ้รงิของการเขยีนแลว้ การสอนกจ็ะสิน้เปลอืงเวลา
และพลงังาน ทัง้ยงัอาจไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วรดว้ย  เกีย่วกบัการสอนเขยีนแกเ่ดก็ทีเ่ริม่เรยีนนัน้ ในประเทศ
ไทยเราเท่าทีป่ฏบิตักินัอยู่มาก  คอืวธิกีารใหเ้ดก็เขยีนพยญัชนะทลีะตวั  โดยเริม่ตัง้แต่ ก จนถงึ ฮ เมือ่
เดก็เขยีนพยญัชนะไดพ้อสมควรแล้วกใ็หป้ระสมสระ  เช่น ใหเ้ขยีน กะ กา ก ิก ี เหล่าน้ีเป็นต้น  เมื่อ
พจิารณาดแูลว้จะเหน็วา่มคีวามหมายอยูค่าํเดยีวเทา่นัน้ กา คาํอื่นๆ เป็นคาํทีไ่รค้วามหมายทัง้นัน้  การ
ฝึกให้เดก็เขยีนพยญัชนะโดด ๆ แต่ละตวั หรอืแม้การเขยีนเป็นคํา ๆ แต่เป็นคําที่ไร้ความหมายนัน้ 
นอกจากจะเป็นการสรา้งความเบือ่หน่ายแก่เดก็แลว้ยงัเป็นการวางรากฐานทีไ่มถ่กูตอ้งอกีดว้ย 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบเรยีนและแบบฝึกหดัใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 



๒๖ 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่ ี
ประสทิธภิาพ  ในการน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนนิตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ๑. สรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาต ิ
 ๒. กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบเรยีน 
 ๓. กาํหนดเน้ือหาของแบบเรยีนและสรา้งแบบเรยีน 
 ๔. ใหผู้ท้รงคณุวฒุปิระเมนิแบบเรยีน 
 ๕. ปรบัปรงุแบบเรยีน 
 
๑. การสรา้งแบบเรียนเรือ่ง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาติ 
              แบบเรยีนการสอนภาษาไทยสาํหรบัชาวต่างชาต ิมขีัน้ตอนการสรา้งดงันี้ 
          ๑.๑  ศกึษาหลกัสตูรภาษาไทยสาํหรบันกัเรยีนชาวต่างชาต ิระดบัตน้ 
          ๑.๒  ศกึษาหลกัการและวธิกีารสรา้งแบบเรยีนตามแนวการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 
            ๑.๓  ศกึษาเนื้อหาและวธิสีอนเรือ่งพยญัชนะไทยจากแบบเรยีนการสอนพยญัชนะไทย 
          ๑.๔  ศกึษาระบบการออกเสยีงพยญัชนะไทยตามแนวคดิของนกัภาษาศาสตร ์
          ๑.๕  ศกึษากระบวนการผลติหนงัสอืแบบเรยีนต่างๆ 
          หลงัจากศกึษาหลกัการ วธิกีารและกําหนดวตัถุประสงคข์องแบบเรยีนแลว้จงึสรา้งแบบเรยีน
เรื่อง พยญัชนะไทยสําหรบัชาวต่างชาติ  แบบฝึกหดัการอ่านและเขยีนพยญัชนะไทยและการจําแนก
พยญัชนะ เป็นอกัษรสามหมู ่อกัษรควบกลํ้าและอกัษรนํา  
 
๒. การกาํหนดวตัถปุระสงคข์องแบบเรียน 
  ๒.๑  เพือ่ใหผู้เ้รยีนอ่านและออกเสยีงพยญัชนะไทยไดถ้กูตอ้ง 
  ๒.๒  เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขยีนพยญัชนะไทยไดถ้กูตอ้ง 
     ๒.๓  เพือ่ใหผู้เ้รยีนบอกกลุม่อกัษรสงู อกัษรกลาง อกัษรตํ่า ไดถ้กูตอ้ง 
           ๒.๔  เพือ่ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงและเขยีนอกัษรควบกลํ้าไดถ้กูตอ้ง 
           ๒.๕  เพือ่ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงและเขยีนอกัษรควบไมแ่ทไ้ดถ้กูตอ้ง 
 ๒.๖  เพือ่ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงและเขยีนอกัษรนําไดถ้กูตอ้ง 

 



๒๗ 
 

๓. การกาํหนดเน้ือหาของแบบเรียน และสรา้งแบบเรียน 
  แบบเรยีนแบง่ออกเป็น  ๔ หน่วยดงัต่อไปนี้ 

 หน่วยที ่ ๑  หน่วยเสยีงภาษาไทย 
 หน่วยที ่ ๒  พยญัชนะไทย 
 หน่วยที ่ ๓  อกัษรสามหมู ่

 หน่วยที ่ ๔  อกัษรควบกลํ้าและอกัษรนํา 
 
๔. ผูท้รงคณุวฒิุประเมิน 
  นําแบบเรยีนใหผู้ท้รงคุณวุฒจิํานวน ๕ ท่านประเมนิ ผูท้รงคุณวุฒมิทีัง้ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  ซึง่มปีระสบการณ์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  ไดแ้ก ่
 
ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.เชวฺ ชาง ซอง  
ท่ีทาํงาน 

 อาจารยป์ระจําภาควชิาภาษาไทย แผนกภาษาและกจิการต่างประเทศ มหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก 
ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี 
ประวติัการศึกษา  
 ปรญิญารฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี 
 ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี 
 ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยับรูพา ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ผลประเมนิของศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.เชฺว ชาง-ซอง จากมหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก ประเทศสาธรณรฐั
เกาหล ี

แบบประเมิน 
แบบเรียนเร่ือง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาติ 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งทีท่า่นประเมนิ 
+1 ด ี  0 ปานกลาง -1 ตอ้งปรบัปรงุ 

 

ลาํดบั 

 ระดบัการประเมนิ หมายเหตุ 

+1 0 -1  

1 ดา้นรปูเลม่     

 1.1 ขนาดรปูเลม่ √    

 1.2 ลกัษณะตวัพมิพ ์ √    

 1.3 ลกัษณะรปูประกอบ √   ใชร้ปูผลไมว้าง
ไวบ้นถาดจะ
ดกีวา่ p. 36 

 1.4 ลกัษณะส ี √    

 1.5 ลกัษณะกระดาษ √    

2 ดา้นเน้ือหา     

 2.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ √    

 2.2 เนื้อหาถกูตอ้ง √    

 2.3 คาํอธบิายถกูตอ้ง √    

 2.4 ระดบัความยากงา่ยเหมาะสม
กบัผูเ้รยีน 

   √    

 2.5 แบบฝึกสอดคลอ้ง
วตัถุประสงค ์

√    

                      รวมคะแนน     



๒๙ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแก้ไข 

           หนงัสอืมกีารจดัรปูเลม่ทีเ่ป็นระเบยีบ ทาํใหอ้่านงา่ย อกีทัง้ขนาดของตวัอกัษรกใ็หญ่กาํลงัด ี
เหมาะสมสาํหรบัผูเ้ร ิม่เรยีนภาษาไทย หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสอืเลม่นี้จะสรา้งประโยชน์ใหเ้ป็นอยา่งมากกบั
การเผยแพรภ่าษาไทยในต่างประเทศไดส้ว่นหนึ่งดว้ย                           

ศาสตราจารย ์ดร.ฮาน ว ู ลี 
ท่ีทาํงาน 
 อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย แผนกภาษาและกจิการต่างประเทศ มหาวทิยาลยั 
ฮนักุ๊ก ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี 
ประวติัการศึกษา 
 ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี
 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ประเทศไทย 
 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพฒันศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
ผลประเมนิของศาสตราจารย ์ดร. ฮาน ว ูล ีจากมหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก ประเทศสาธณรฐัเกาหล ี

แบบประเมิน 
แบบเรียน เร่ืองพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาติ 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งทีท่า่นประเมนิ 
+1 ด ี  0 ปานกลาง -1 ตอ้งปรบัปรงุ 

 

ลาํดบั 

 ระดบัการประเมนิ หมายเหตุ 

+1 0 -1  

1 ดา้นรปูเลม่     

 1.1 ขนาดรปูเลม่ √    

 1.2 ลกัษณะตวัพมิพ ์ √    

 1.3 ลกัษณะรปูประกอบ   √  

 1.4 ลกัษณะส ี  √   

 1.5 ลกัษณะกระดาษ √    

2 ดา้นเน้ือหา     

 2.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์  √   

 2.2 เนื้อหาถกูตอ้ง √    

 2.3 คาํอธบิายถกูตอ้ง  √   

 2.4 ระดบัความยากงา่ยเหมาะสม
กบัผูเ้รยีน 

√    

 2.5 แบบฝึกสอดคลอ้ง
วตัถุประสงค ์

√    



๓๑ 
 

                      รวมคะแนน     

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแก้ไข 

๑. มรีปูประกอบตวัอย่างของแต่ละคาํในเรือ่ง Contents Exercise จาํนวนไม่เทา่กนั (บางแหง่มรีปูเดยีว บาง
แห่งมสีองรปู) น่าจะใหเ้ท่ากนั 

๒. ขาดเครือ่งหมายวรรณยกุตบ์างตวัใน Thai consonants เชน่ d  dek และน่าจะเขยีนเครือ่งหมายเสยีง
วรรณยกุตใ์นเสยีงสามญัดว้ย 

๓. น่าจะใหม้ตีวัอย่างของ Consonants Exercise Review เพิม่มากขึน้เป็นตวัอกัษรละ5 – 6 คาํ 

 
รองศาสตราจารย ์หลวั อ้ีหยวน  
ท่ีทาํงาน 

 หวัหน้าภาควชิาภาษาไทย ภาษาและกจิการคา้ต่างประเทศ มหาวทิยาลยักวางตุง้ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ประวติัการศึกษา 
 ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยักวางตุง้ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี 
 ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัปกักิง่ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประเมนิของรองศาสตราจารย ์หลวั  อีห้ยวน  จากมหาวทิยาลยักวางตุง้ ประเทศจนี 

แบบประเมิน 
แบบเรียนเร่ือง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาติ 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งทีท่า่นประเมนิ 
+1 ด ี  0 ปานกลาง -1 ตอ้งปรบัปรงุ 

 

ลาํดบั 

 ระดบัการประเมนิ หมายเหตุ 

+1 0 -1  

1 ดา้นรปูเลม่     

 1.1 ขนาดรปูเลม่ √    

 1.2 ลกัษณะตวัพมิพ ์  √   

 1.3 ลกัษณะรปูประกอบ √    

 1.4 ลกัษณะส ี √    

 1.5 ลกัษณะกระดาษ √    

2 ดา้นเน้ือหา     

 2.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์  √   

 2.2 เนื้อหาถกูตอ้ง √    

 2.3 คาํอธบิายถกูตอ้ง √    



๓๓ 
 

 2.4 ระดบัความยากงา่ยเหมาะสม
กบัผูเ้รยีน 

     √  

 2.5 แบบฝึกสอดคลอ้งวตัถุประสงค ์      √  

                      รวมคะแนน     

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแก้ไข 

1. การสอนพยญัชนะกบัการสอนสระไมค่วรแยกออกมาเป็นสองสว่น 
2. แบบเรยีนนี้เหมาะสาํหรบัเดก็ ถา้สาํหรบัชาวต่างชาตทิีเ่ป็นผูใ้หญ่นัน้ควรจะเพิม่คาํอธบิาย

มากขึน้ 
3. รปูแบบของแบบฝึกหดัควรมหีลากหลายมากขึน้ 
4. ถา้มรีปูประกอบฐานการออกเสยีงยิง่ด ี

 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.อมัพร สขุเกษม 
ท่ีทาํงาน 
 ขา้ราชการบาํนาญ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพฯ 
ประวติัการศึกษา 
 ปรญิญาการศกึษาบณัฑติ สาขาภาษาไทย วทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติร 
 ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ ภาษาและวรรณคดไีทย วทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติร 
 ปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาพฒันศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประเมนิของรองศาสตราจารย ์ดร.อมัพร  สขุเกษม จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพฯ 

แบบประเมิน 
แบบเรียนเร่ือง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาติ 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งทีท่า่นประเมนิ 
+1 ด ี  0 ปานกลาง -1 ตอ้งปรบัปรงุ 

 

ลาํดบั 

 ระดบัการประเมนิ หมายเหตุ 

+1 0 -1  

1 ด้านรปูเล่ม     

 1.1 ขนาดรปูเลม่ √    

 1.2 ลกัษณะตวัพมิพ ์ √    

 1.3 ลกัษณะรปูประกอบ   √  

 1.4 ลกัษณะส ี   √  

 1.5 ลกัษณะกระดาษ √    

2 ด้านเน้ือหา     



๓๕ 
 

 2.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ √    

 2.2 เนื้อหาถกูตอ้ง   √  

 2.3 คาํอธบิายถกูตอ้ง     

 2.4 ระดบัความยากงา่ยเหมาะสม
กบัผูเ้รยีน 

 √   

 2.5 แบบฝึกสอดคลอ้งวตัถุประสงค ์  √   

                      รวมคะแนน     

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแก้ไข 

1. รปูประกอบเลก็ไป อาจมองแลว้ไมท่ราบวา่เป็นอะไร อยา่งเชน่ ฎ ชฎา 
2. คาํอธบิายทาํใหเ้ขา้ใจผดิ  เชน่ ปฏกั ไมไ่ดแ้ปลวา่ spear, มณโฑ ไมน่่าจะแปลวา่ young 

girl ใหต้รวจดกูบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
 

 

 
 
ผูช่้วยศาสตราจารยอ์มัพร แก้วสวุรรณ  
ท่ีทาํงาน 
 อาจารยป์ระจาํคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร นครปฐม 
ประวติัการศึกษา 
 ปรญิญาการศกึษาบณัฑติ สาขาภาษาไทย วทิยาลยัวชิาการศกึษาปทุมวนั 
 ปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประเมนิของผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์มัพร  แกว้สวุรรณ จากมหาวทิยาลยัศลิปากร นครปฐม 
 

แบบประเมิน 
แบบเรียนเร่ือง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาติ 

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงในชอ่งทีท่า่นประเมนิ 
+1 ด ี  0 ปานกลาง -1 ตอ้งปรบัปรงุ 
 

 

ลาํดบั 

 ระดบัการประเมนิ หมายเหตุ 

+1 0 -1  

1 ดา้นรปูเลม่     

 1.1 ขนาดรปูเลม่ √    



๓๗ 
 

 1.2 ลกัษณะตวัพมิพ ์ √    

 1.3 ลกัษณะรปูประกอบ √    

 1.4 ลกัษณะส ี √    

 1.5 ลกัษณะกระดาษ √    

2 ดา้นเน้ือหา     

 2.1 เนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์   √  

 2.2 เนื้อหาถกูตอ้ง  √   

 2.3 คาํอธบิายถกูตอ้ง  √   

 2.4 ระดบัความยากงา่ยเหมาะสม
กบัผูเ้รยีน 

   

√ 

 

 2.5 แบบฝึกสอดคลอ้งวตัถุประสงค ์  √   

                      รวมคะแนน     

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุแก้ไข 

หนงัสอืเลม่นี้เป็นแบบเรยีนเรือ่งการอ่าน การเขยีนตวัพยญัชนะไทยเทา่นัน้  และตอ้งใชส้าํหรบั
ชาวต่างชาตกิลุม่ English Background  ขอ้ควรปรบัปรงุแกไ้ขอื่นๆไดบ้นัทกึสง่กลบัคนืมา
พรอ้มตน้ฉบบัแลว้ 

 
 

สรปุผลประเมินแบบเรียน 

ดา้นรปูเลม่ 

ลาํดบั รายชือ่ผูท้รงคุณวฒุ ิ ขนาด

รปูเล่ม 

ลกัษณะ

ตวัพมิพ ์

รปู

ประกอบ 

ลกัษณะส ี ลกัษณะ

กระดาษ 

หมายเหตุ 

1 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.เชฺว +1 +1 +1 +1 +1 ไดเ้ปลีย่นรปูผลไมใ้หด้ชูดัเจนขึน้แลว้ 



๓๘ 
 

ชาง ซอง 

2 ศาสตราจารย ์ดร. ฮาน ว ูล ี +1 +1 -1 0 +1 พยญัชนะบางตวัใชน้้อยเช่น ฒ ฐ จงึไม่

สามารถหาตวัอยา่งเพิม่ขึน้ได ้

3 รองศาสตราจารย ์หลวั  อี ๋หยวน   +1 0 +1 +1 +1  

4 รองศาสตราจารย ์ดร.อมัพร    

สขุเกษม 

+1 +1 -1 -1 +1 ไดป้รบัปรงุรปูและตวัพยญัชนะใหใ้หญ่ขึน้ 

แลว้ 

5 ผูช้่วยศาสตราจารยอ์มัพร   

แกว้สวุรรณ 

+1 +1 +1 +1 +1  

  +5 +4 +1 +2 +5  

 

คะแนน รวมดา้นรปูเล่ม      =    3.4 
คะแนน  0  ตอ้งปรบัปรุง   
            1-2 พอใช ้
  3-4 ด ี
   5 ดมีาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นเนื้อหา 

 

ลาํดบั รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ ครอบคลุม

วตัถุประสงค ์

เนื้อหา

ถูกตอ้ง 

คาํอธบิาย

ถูกตอ้ง 

ระดบั

ความยาก

งา่ย 

แบบฝึก

สอดคลอ้ง

วตัถุประสงค ์

หมายเหตุ 



๓๙ 
 

1 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.เชฺว 

ชาง ซอง 

+1 +1 +1 +1 +1  

2 ศาสตราจารย ์ดร. ฮาน ว ูล ี 0 +1 0 +1 +1 เตมิเครือ่งหมาย

วรรณยกุตท์ี ่ด เดก็และ

เพิม่แบบฝึกหดัคาํควบ

กลํ้าแลว้ 

3 รองศาสตราจารย ์หลวั  อีห๋ยวน   0 +1 +1 -1 -1 มกีารทาํแบบเรยีนสระใน

สารนิพนธเ์ล่มอื่น 

เพิม่คาํอธบิายเนื้อหาและ

แบบฝึกหดัแลว้ 

เพิม่รปูประกอบฐานกรณ์

แลว้ 

4 รองศาสตราจารย ์ดร. อมัพร   

สขุเกษม 

+1 -1  0 0  

5 ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์มัพร   

แกว้สวุรรณ 

-1 0 0 -1 0 ไดแ้กไ้ขคาํผดิตาม

คาํแนะนําของอาจารยท์ี่

ปรกึษาแลว้ 

  +1 +2 +2 0 +1  

 

คะแนนรวมดา้นเนื้อหา       =    1.2 
คะแนน   0  ตอ้งปรบัปรุง   
           1-2 พอใช ้
  3-4 ด ี
   5 ดมีาก  
 

 

สรปุข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุ 
 ผูท้รงคณุวุฒคินที ่๑ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. เชฺว ชาง ซอง ไดเ้สนอแนะในดา้นรปูเลม่ 
โดยใหแ้กไ้ขลกัษณะรปูประกอบใหช้ดัเจนขึน้  ในดา้นเนื้อหามคีวามเหน็วา่เหมาะสมดแีลว้ 
 ผูท้รงคุณวุฒคินที่ ๒ ศาสตราจารย์ ดร. ฮาน วู ล ี ได้เสนอแนะในด้านรูปเล่มโดยให้แก้ไข
เพิม่เตมิลกัษณะรูปประกอบตวัอย่างของแต่ละคําใหม้จีํานวนเท่ากนั  ในด้านเนื้อหาเสนอแนะใหเ้ตมิ



๔๐ 
 

เครื่องหมายวรรณยุกต์ให้ถูกต้องรวมทัง้เพิม่เครื่องหมายวรรณยุกต์ในเสยีงสามญัด้วย และน่าจะมี
ตวัอยา่งแบบฝึกหดัเพิม่มากขึน้ 
 ผูท้รงคุณวุฒคินที ่๓ รองศาสตราจารย ์หลวั  อี้หยวน   ในดา้นเนื้อหามขีอ้เสนอแนะวา่ควรจะ
มคีาํอธบิายมากกวา่น้ี ถา้สอนชาวต่างชาตทิีเ่ป็นผูใ้หญ่  แบบฝึกหดัควรจะมหีลากหลายกวา่นี้  ควรจะมี
รปูฐานประกอบการออกเสยีง  และการสอนพยญัชนะไมค่วรแยกออกจากสระ 
 ผูท้รงคุณวุฒคินที ่๔  รองศาสตราจารย ์ดร. อมัพร  สุขเกษม ไดเ้สนอแนะในดา้นรูปเล่มให้
ขยายรปูใหใ้หญ่ขึน้  ในดา้นเน้ือหาใหแ้กไ้ขภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้ง 
 ผูท้รงคณุวุฒคินที ่๕  ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์มัพร  แกว้สวุรรณ  ใหแ้กไ้ขคาํผดิตามคาํแนะนํา 
 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒมิาปรบัปรุงทัง้ด้านรูปเล่มและเนื้อหาใหเ้หมาะสม
และมคีณุภาพ แลว้นําเสนอเป็นบทที ่๔ ของสารนิพนธฉ์บบันี้ 

 
 



















































































































































































































๑๔๔ 
 

บทท่ี ๕ 
สรปุ  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การสร้างแบบเรยีนเรื่อง พยญัชนะไทยสําหรบัชาวต่างชาติทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ผู้วจิยัได้

ดําเนินการตามระเบยีบวธิกีารสรา้งแบบเรยีน และพฒันาจนสําเรจ็สมบูรณ์ดงัขอ้สรุปอภปิรายผลและ
เสนอแนะต่อไปนี้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพือ่สรา้งแบบเรยีนเรือ่ง พยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 ๑. เนื้อหาของแบบเรยีนเรือ่ง การอ่าน การเขยีนพยญัชนะไทย ก – ฮ  การจาํแนกอกัษรสงู 
กลาง ตํ่า อกัษรควบและอกัษรนํา โดยจาํแนกเนื้อหาออกเป็น ๔ หน่วย 

 หน่วยที ่๑ หน่วยเสยีงภาษาไทย 
 หน่วยที ่๒ พยญัชนะไทย 
 หน่วยที ่๓ อกัษรสามหมู ่
 หน่วยที ่๔ อกัษรควบและอกัษรนํา 

 ๒. แบบฝึกหดัทา้ยบทตามขอ้ ๑ 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาตทิีม่ ี
ประสทิธภิาพ  ในการนี้ผูว้จิยัไดด้าํเนนิตามขัน้ตอนดงันี้ 
  ๑. สรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาต ิ
  ๒. กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบเรยีน 
  ๓. กาํหนดเนื้อหาของแบบเรยีนและสรา้งแบบเรยีน 
  ๔. ผูท้รงคณุวุฒปิระเมนิแบบเรยีน 
  ๕. ปรบัปรงุแบบเรยีน 

 
 

 



๑๔๕ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง การสรา้งแบบเรยีนเรื่องพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวต่างชาต ิผูว้จิยัไดส้รา้งแบบ
ประเมนิเป็น ๒ ส่วน คอื ประเมนิรปูเล่มและประเมนิเนื้อหา แลว้เสนอผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน ๕ ท่านทํา
การประเมนิ มผีลสรปุไดด้งันี้ 
การประเมินรปูเล่ม 

 ๑. ขนาดของรปูเล่ม ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ ๕ ท่านมคีวามเหน็เหมอืนกนัว่าเหมาะสมด ีแสดงว่า
ขนาดของรปูเลม่นัน้เหมาะสมดแีลว้ 

  ๒. ลกัษณะตวัพมิพ ์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ๔ ทา่นเหน็วา่เหมาะสมด ีสว่นอกี ๑ ทา่นเหน็วา่พอใชไ้ด ้
 ๓. รปูประกอบ ผูท้รงคุณวุฒ ิ๓ ท่านเหน็วา่รปูประกอบเหมาะสมด ีสว่นอกี ๒ ท่านเหน็ว่า

ควรปรบัปรงุโดยใหค้าํแนะนําดงันี้ 
    ๓.๑ รปูประกอบผลไม ้วางกระจดักระจายไมส่ือ่สาร ควรเปลีย่นเป็นรปูผลไมว้างไวบ้น

ถาดซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุตามคาํแนะนําแลว้ 
       ๓.๑.๑ ไดเ้ปลีย่นรปูผลไมใ้หด้ชูดัเจนยิง่ขึน้แลว้   
         ๓.๒ รปูประกอบบางรปูเลก็เกนิไป ดแูลว้ไมท่ราบวา่เป็นรปูอะไร ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัขยาย

ภาพใหใ้หญ่ขึน้ 
       ๓.๒.๑  พยญัชนะบางตวัใชน้้อยเชน่ ฒ ณ จงึไมส่ามารถหาตวัอยา่งเพิม่ขึน้ได ้
    ๓.๓ รปูตวัอย่างของแต่ละคาํมจีํานวนไมเ่ท่ากนับางคาํมรีปูเดยีวบางคาํ ม ี๒ รปู น่าจะ

ใหม้จีาํนวนรปูเทา่กนั ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุใหด้ขี ึน้โดยปรบัปรงุดงันี้ 
                          ๓.๓.๑  ปรบัจาํนวนรปูใหเ้ทา่กนัในแต่ละคาํ 

  ๔. ลกัษณะส ี ผูท้รงคุณวุฒ ิ๓ ท่านเหน็วา่เหมาะสมด ี ๑ ท่านเหน็ว่าพอใชไ้ด ้อกี ๑ ท่าน
เหน็วา่ควรปรบัปรงุแกไ้ข   

 ๕. ลกัษณะกระดาษ ผูท้รงคณุวุฒทิัง้ ๕ ทา่น มคีวามเหน็ตรงกนัวา่เหมาะสมด ีแสดง 
วา่ลกัษณะกระดาษของแบบเรยีนเหมาะสมดแีลว้ 
การประเมินเน้ือหา  

 ๑. แบบเรยีนมเีนื้อหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ ผูท้รงคณุวุฒ ิ๒ ทา่นเหน็วา่เนื้อหาครอบคลุม
ตามวตัถุประสงคด์แีลว้ สว่นอกี ๓ ทา่นใหค้วามเหน็ซึง่ประมวลไดว้า่ควรมรีปูประกอบฐานการออกเสยีง 
แสดงวา่เนื้อหาของแบบเรยีนยงัไมค่รอบคลุมวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงโดยใสร่ปูประกอบฐานการ
ออกเสยีงพรอ้มทัง้คาํอธบิายพอสงัเขปไวใ้นภาคผนวก 

 ๒. แบบเรยีนมเีนื้อหาถูกตอ้งหรอืไมเ่พยีงใด  ผูท้รงคุณวุฒ ิ๓  ทา่นมคีวามเหน็วา่ถูกตอ้งดี
แลว้  ๑ ท่านใหค้วามเหน็ว่าพอใชไ้ด ้อกี ๑ ท่านใหค้วามเหน็ว่าควรปรบัปรุงแกไ้ขและมขีอ้แนะนําซึ่ง
ประมวลไดด้งันี้ 



๑๔๖ 
 

    ๒.๑ การสอนพยญัชนะกบัการสอนสระไมค่วรแยกออกจากกนั  
 ๒.๒ ขาดเครื่องหมายแทนวรรณยุกตบ์างตวัใน Thai consonants เชน่ ด.เดก็และน่าจะ
เขยีนเครือ่งหมายแทนเสยีงวรรณยกุตใ์นเสยีงสามญัดว้ย ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขเครือ่งหมายเสยีงวรรณยกุตแ์ลว้ 
 ๒.๓  คําอธบิายเป็นภาษาองักฤษบางตวัไม่ถูกต้อง เช่น ฎ ชฎา   ฑ มณโฑ เป็นต้น
ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขดงัน้ี  ฎ ชฎา  จาก crown  เป็น  headdress,  ฏ ปฏกั  จาก spear เป็น lance,  
ฑ มณโฑ  จาก young girl  เป็น  Ms. Montho, ณ เณร  จาก young monkเป็น  Buddhist novice,  
ด เดก็  จาก baby  เป็น children,  ษ ฤษ ี จาก  yogi  เป็น  hermit, ฬ จุฬา  จาก culaa  เป็น  kind of 
kit, อ อ่าง  จาก  tub เป็น bowl, ฮ นกฮกู  จาก  bird  เป็น  owl   
  ๓. แบบเรยีนมคีําอธบิายเหมาะสมหรอืไม่เพยีงใด  ผูท้รงคุณวุฒ ิ๓ ท่านเหน็ว่าอธบิาย
ถกูตอ้งดแีลว้ อกี ๑ ทา่นตอบวา่พอใชไ้ด ้  
  ๔. เนื้อหาแบบเรยีนเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผู้เรยีนหรอืไม่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ๒ ท่านมี
ความเหน็วา่เนื้อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน ๑ ท่านเหน็วา่พอใชไ้ด ้อกี ๒ ท่านใหค้วามเหน็วา่ควร
ปรบัปรงุแกไ้ข และมคีาํแนะนําซึง่ประมวลไดด้งันี้ 
  ๔.๑ แบบเรยีนนี้เหมาะสมสําหรบัเดก็ ถ้าสําหรบัชาวต่างชาตทิีเ่ป็นผู้ใหญ่นัน้ ควรจะ
เพิม่คาํอธบิายมากขึน้ 
     ๔.๒ แบบเรยีนนี้ตอ้งใชส้าํหรบัชาวต่างชาตกิลุม่ English background  
   ๕. แบบฝึกสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์มากน้อยเพยีงใดหรอืไม่ ผูท้รงคุณวุฒ ิ๒ ท่านมี
ความเหน็ว่าแบบฝึกสอดคล้องกบัวตัถุประสงคด์แีล้ว อกี ๒ ท่านมคีวามเหน็ว่าแบบฝึกสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคพ์อสมควร อกี ๑ ท่านเหน็วา่ควรปรบัปรุงแกไ้ข และมคีาํแนะนําซึง่ประมวลไดด้งัน้ี ใหเ้พิม่
แบบฝึกหดัอกัษรควบ ร ล ว อกีตวัละ ๕ - ๖ คาํ และรปูแบบของแบบฝึกหดัควรจะมหีลากหลาย   
 
การอภิปรายผล 
  การประเมนิแบบเรยีนเรื่องพยญัชนะไทยสําหรบัชาวต่างชาต ิ ได้แบ่งประเดน็ที่ประเมนิ
ออกเป็น ๒ ประเดน็  ไดแ้กป่ระเมนิรปูเลม่และประเมนิเน้ือหา  ซึง่ไดผ้ลประเมนิดงัน้ี 
๑.  ด้านรปูเล่ม 

  ๑.๑  ขนาดรูปเล่ม ผู้เชี่ยวชาญทัง้ ๕ ท่านได้ประเมินแล้วได้คะแนนรวม +๕ แสดงว่า
เหมาะสมดแีลว้  ผูว้จิยัจงึไมต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข ขนาดของรปูเลม่คอื  กวา้ง ๘.๒๕ นิ้ว ยาว ๑๑.๕๐ น้ิว 
  ๑.๒ ลกัษณะตวัพมิพ์ แบบเรยีนเล่มนี้ใช้ตวัพมิพ์ค่อนขา้งใหญ่เหมาะสมกบัผูเ้ริม่เรยีนซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ ดร. เชฺว ชาง ซอง จากมหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก ไดก้ล่าวไวใ้นแบบ
ประเมนิว่า “ขนาดของตวัอกัษรกําลงัด ีเหมาะสมสําหรบัผู้เริม่เรยีนภาษาไทย” และสอดคล้องกบัคํา
กลา่วของดร. สมพงศ ์วทิยศกัดิพ์นัธ ์(๒๕๔๙ : ๑๕๓) ทีก่ล่าววา่ตวับทเรยีนและแบบฝึกหดัในระยะแรก



๑๔๗ 
 

ควรใชอ้กัษรตวัใหญ่กว่าปกตเิพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถอ่านและสงัเกตลกัษณะตวัอกัษรไดง้า่ย คะแนนรวม
การประเมนิลกัษณะตวัพมิพ์ของผูท้รงคุณวุฒทิัง้ ๕ ท่านคอื +๔ แสดงว่าลกัษณะตวัพมิพ์เหมาะสมดี
แลว้  คอื ตวัสทัอกัษรใชล้กัษณะตวัพมิพ ์Time New Roman  ๒๔ พอยท ์ คาํอธบิายใชล้กัษณะ
ตวัพมิพ ์ Browallia New  ๒๔ พอยท ์ แบบฝึกใชล้กัษณะตวัพมิพ ์ตวัประ  ๔๘ พอยท ์  
  ๑.๓  ลกัษณะรปูประกอบ ผูท้รงคณุวุฒทิัง้ ๕ ท่านไดป้ระเมนิแลว้ ผลคะแนนรวมทีไ่ดค้อื +๑ 
ซึง่ผา่นเกณฑแ์ต่ยงัไมด่เีทา่ทีค่วร ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุแกไ้ขใหต้วัพยญัชนะใหญ่ขึน้และรปูประกอบใหญ่ขึน้
ดงันี้  พยญัชนะทุกตวัแก้ไขให้ใหญ่ขึน้  และรูปประกอบ ฃ ขวด / ง งู / จ จาน / ซ โซ / ฌ เฌอ / ญ 
หญงิ / ฎ ชฎา / ฑ มณโท / ณ เณร / ด เดก็ / ท ทหาร / น หนู / บ ใบไม ้/ ภ สาํเภา / ม มา้ / ว แหวน 
/ ส เสอื / ห หบี / อ อ่าง / ฮ นกฮกู   
         ๑.๔  ลกัษณะส ีผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ ๕ ท่านไดป้ระเมนิแล้ว  ผลคะแนนรวมทีไ่ด ้คอื +๒ ซึ่ง
ผา่นเกณฑแ์ต่ยงัไมด่เีทา่ทีค่วร  ผูว้จิยัไดจ้ดัหาภาพประกอบทีม่สีสีนัสวยงามขึน้เพื่อเป็นแรงจงูใจผูเ้รยีน
สนใจและงา่ยต่อการเรยีนรูภ้าษา 
   ๑.๕  ลกัษณะกระดาษ ผูท้รงคณุวุฒทิัง้ ๕ ทา่นไดป้ระเมนิลกัษณะกระดาษแลว้  ผลคะแนน
ทีไ่ด ้คอื +๕ แสดงว่าลกัษณะสเีหมาะสมดแีล้ว คอื กระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด เอ๔ (๒๑๐ ๒๙๗ มม.)  
เนื้อกระดาษเรยีบ สขีาวสวา่งผูว้จิยัจงึไมต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
             ๒. ด้านเน้ือหา 
   ๒.๑ ความครอบคลุมวตัถุประสงคข์องเนื้อหา ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ ๕ ทา่นไดป้ระเมนิแลว้ ผล
คะแนนทีไ่ดค้อื +๑ ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ตามคาํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา คอื 
ไดแ้สดงฐานกรณ์ (Places of articulation) ไวใ้นหน่วยที ่๑ ของแบบเรยีน 
   ๒.๒  ความถกูตอ้งของเนื้อหา ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ ๕ ทา่นไดป้ระเมนิแลว้  ผลคะแนนทีไ่ดค้อื  
+๒  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าความถูกตอ้งของเนื้อหาอยู่ในระดบัพอใช ้ ผูว้จิยัไดแ้กค้าํแปลของภาษาองักฤษ
และความถกูตอ้งของการออกเสยีงตามคาํแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   ๒.๓  ความถกูตอ้งของคาํอธบิาย ผูท้รงคุณวุฒทิัง้  ๔  ท่านไดป้ระเมนิแลว้ ผลคะแนนทีไ่ด้
คอื +๒ ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าความถูกต้องของคําอธบิายอยู่ในระดบัดพอใช ้ผูว้จิยัได้ปรบัปรุงแก้ไขใหม้ี
ประสทิธภิาพ 
   ๒.๔  ความถูกตอ้งของระดบัความยากงา่ย ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ ๕ ท่านไดป้ระเมนิระดบัความ
ยากงา่ย ผลคะแนนทีไ่ดค้อื ๐ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่แบบเรยีนนี้ไมผ่า่นเกณฑ ์ควรปรบัปรุงแกไ้ข  ซึง่ผูว้จิยั
ไดป้รบัปรงุแกไ้ขโดย ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาและสอบถามความเหน็นกัเรยีน 

   ๒.๕ ความสอดคล้องของแบบฝึกตรงตามวตัถุประสงค์ ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ ๕ ท่านไดป้ระเมนิ
แลว้ ผลคะแนนทีไ่ดค้อื +๑ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าแบบเรยีนน้ีอยู่ในระดบัพอใช ้และควรปรบัปรุงแกไ้ข ซึง่
ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุแกไ้ขตามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาแนะนํา 



๑๔๘ 
 

ข้อเสนอแนะ 
              ๑. งานวจิยัฉบบันี้เป็นงานวจิยัการสรา้งแบบเรยีนเรือ่งพยญัชนะไทยสาํหรบัชาวตา่งชาต ิซึง่ 
เป็นเน้ือหาพืน้ฐานทีส่าํคญัทีสุ่ดของการเรยีนภาษาไทยควรจะไดม้กีารพฒันาอุปกรณ์การสอนหรอืสือ่ที่
ใชเ้สรมิแบบเรยีนเล่มนี้ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
              ๒. แบบเรยีนทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืวจิยัฉบบันี้ อาจพฒันาไปใชก้บัชาวต่างชาตอิื่นๆทีไ่ม่ใช้
ภาษาองักฤษเป็นการสือ่สาร  โดยจดัทําคาํอธบิายเป็นภาษาต่างประเทศนัน้ๆได ้เช่น ภาษาจนี ภาษา
เกาหล ีภาษาญีปุ่น่ เป็นตน้ 
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ตาํแหน่งฐานกรณ์ 
Places of Articulation 

  

 
                             ภาพประกอบ ๑ ตาํแหน่งฐานกรณ์ Places of Articulation   

   ทีม่า: กลัยา ตงิศภทัยิ ์๒๕๒๕ สทัศาสตรภ์าษาไทย ๓ หน่วยที ่๒ หน้า ๕๑ 
  

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

บริเวณต่างๆของอวยัวะในช่องปาก 

 
                  ภาพประกอบ ๒ ตาํแหน่งฐานกรณ์ Places of Articulation                                    

ทีม่า: กลัยา ตงิศภทัยิ ์๒๕๒๕ สทัศาสตรภ์าษาไทย ๓ หน่วยที ่๒ หน้า ๖๙ 

         1. รมิฝีปากบน (upper lip) 
2. ฟนับน (upper lip) 
3. ปุม่เหงอืก (alveolar ridge) 
4. เพดานแขง็ (hard palate) 
5. เพดานออ่น(soft palate) 
6. ลิน้ไก(่uvula) 
7. รมิฝีปากลา่ง(lower lip) 
8. ฟนัลา่ง (lower lip) 
9. ปลายลิน้ (the lip of the tongue) 
10. ลิน้สว่นปลาย (the blade of the tongue) 
11. ลิน้สว่นหน้า ( the front of the tongue) 
12. ลิน้สว่นหลงั (the back of the tongue) 
13. โคนลิน้ (the root of the tongue 
 



๑๖๗ 

 

 
ตารางแสดงหน่วยเสยีงพยญัชนะดว้ยสทัอกัษรและรปูเขยีนในภาษาไทย    

             ตาํแหน่งฐานกรณ์ 

             Places of Articulation 

  

ประเภทของการออกเสยีง 

Manners of Articulation 

รมิฝีปากทัง้คู่

Bilabial 

รมิฝีปาก

ฟนั 

Labio-

Dental 

ปลายลิน้

ปุม่เหงอืก 

Alveolar 

ลิน้ส่วนหน้า 

เพดานสว่นหน้า 

Palatal 

ลิน้สว่นกลาง

เพดานอ่อน 

velar 

ชอ่งระหวา่ง

เสน้เสยีง 

Glottal 

          ไม่กอ้ง  ไมม่ลีม 

       Voiceless unaspirated stops 

ระเบดิ  ไมก่อ้ง  มลีม 

          Voiceless aspirated stops 

          กอ้ง     ไมม่ลีม 

          Voiced unaspirated stops 

ป           /p/ 

  

ผ พ ภ    /ph/ 

  

บ           /b/ 

  ฏ ต                /t/ 

  

ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ   /th/ 

  

ฎ ด               /d/ 

  

จ             /c/ 

  

ฉ ช ฌ     /ch/ 

ก            /k/ 

  

ข ค ฅ ฆ   /kh/ 

อ         /?/ 

นาสกิ                 Nasals ม           /m/   ณ น                /n/   ง             //   

ขา้ง                   Laterals     ล ฬ                 /l/       

รวั                     Trill     ร                    /r/       

เสยีดแทรก           Fricatives   ฝ ฟ   /f/ ซ ศ ษ ส          /s/     ห ฮ      /h/ 

ครึง่สระ               Semivowels ว           /w/     ญ ย          /y/     

 

ภาพประกอบที ่๓  ตารางแสดงหน่วยเสยีงพยญัชนะดว้ยสทัอกัษรและรปูเขยีนในภาษาไทย                                                                    

ทีม่า: ปรบัปรงุจาก กาญจนา  นาคสกุล (๒๕๒๐). ระบบเสยีงภาษาไทย หน้า ๒๒ 

 

Bilabial :  Made with the two lips. 

Labio-Dental:  Lower lip and upper  front  teeth. 

Alveolar:   Tongue tip or blade and the alveolar ridge. 

Palatal:   Front of the tongue and soft palate 

Velar:   Back of the tongue and soft palate 

Glottal:   Momentary obstruvtion by the vocal cords followed by the release of expiratory air. 
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ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๙ 
 

ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์

 

  ชือ่ชือ่สกุล    นางวนัเพญ็ สกุลทอง   
  วนัเกดิ     ๑๕ เดอืนพฤศจกิายน  ๒๔๙๑ 
  สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั ๓๖ ซอยจนัทน์ ๑๖ แยก ๒ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร 

กรงุเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
  ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั ครสูอนภาษาไทย 
  สถานทีท่าํงานปจัจุบนั โรงเรยีนบางกอกพฒันา ซอยลาซาล ถนนสขุมุวทิ ๑๐๕  

เขตบางนา กรงุเทพฯ ๑๐๒๖๐  
ประวตักิารศกึษา 
            พ.ศ. ๒๕๓๐ บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการทัว่ไป)  

 จากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
            พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศนียบตัรบณัฑติ 

                              (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
                              จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

            พ.ศ. ๒๕๕๒ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
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