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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป  

เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนาม ส าหรบันักศึกษาชาวจีน ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยี ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัโดยสรา้งเครือ่งมือ ไดแ้ก่ 1. บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่งการ
ใชค้  าบรุุษสรรพนาม ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 2. แบบประเมินคณุภาพของบทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง 
การใช้ค  าบุ รุษสรรพนามในภาษาไทย  ส าหรับนักศึกษาชาวจีน  3. แบบประเมินคุณภาพ
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน 4. แบบทดสอบ ก่อน-หลงัเรียน เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนาม
ในภาษาไทย ส าหรบันักศึกษาชาวจีน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใชค้  าบุรุษ
สรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันักศึกษาชาวจีน  มีค่าประสิทธิภาพ  เท่ากับ 87.81/89.16 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว  ้80/80 โดยผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
มีคา่ความกา้วหนา้ เท่ากบั 8.62 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การเรยีนบทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง
การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน สามารถช่วยพฒันาความรู ้ความ
เขา้ใจทกัษะการอ่าน และยงัเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมือเก่ียวกับการใช้ค  าบุรุษสรรพนาม 
หรอื ลกัษณะภาษาไทยเรือ่งอ่ืนๆตอ่ไป 
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The purposes of this study are to create and identify an efficiency instruction 

program using Thai personal pronouns for Chinese foreign learners and following a 
standard of 80/80 to compare with education achievement and to study the satisfaction 
of learners on the instructional programs using Thai personal pronouns for Chinese 
foreign learners. The researchers conducted research using four creative tools: (1) 
programs using Thai personal pronouns for Chinese foreign learners; (2) the quality of 
Thai personal pronouns for Chinese foreign learners; (3) the educational achievement 
test of Thai personal pronouns for Chinese foreign learners; and (4) a pretest-posttest of 
Thai personal pronouns for Chinese foreign learners. The results found that instructional 
programs using Thai personal pronouns for Chinese foreign learners with a performance 
value of 87.81/89.16, and higher than the established criteria of 80/80. The learners 
achieved higher than before learning, at 8.62 and a statistically significant level of 0.05. 
The instruction program using Thai personal pronouns for Chinese foreign learners 
could increase and develop their knowledge comprehension and reading skills. It could 
be a way to make other tools for learning about using Thai personal pronouns or the Thai 
participle. 

 
Keyword : Instructional Program, Using Thai Personal Pronouns, Chinese Foreign 
Learners 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ภาษาเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการติดตอ่สื่อสาร เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดี 

ทัง้กลุ่มผูใ้ชภ้าษาเดียวกนัและต่างภาษากนั กลุ่มผูใ้ชภ้าษาต่างกนัย่อมจะมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนั ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษา ดงังานวิจยัของสมภพ อมรดิลกกณุ เรื่อง การสื่อสาร
ต่างวฒันธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในการท างาน กรณีศึกษา บริษัทญ่ีปุ่ นแห่งหนึ่ง 
พบความแตกต่างของวฒันธรรมของพนักงานในบริษัทมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและการท างานในบรษัิท1  และงานวิจยัของสรลันนัท ์ภมูิชิษสานนัท ์เรื่อง การสื่อสารขา้ม
วฒันธรรมระหวา่งผูเ้รยีนชาวไทยและผูส้อนชาวสเปนในชัน้เรยีนภาษาสเปนในประเทศไทย พบว่า
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการสื่อสารท่ีผิดพลาดจนท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือ 
เขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัระหว่างผูส้อนชาวสเปนและผูเ้รียนชาวไทย2  จากงานวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็น
ว่าสภาพสงัคมของผูส้ื่อสารท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั ท าใหภ้าษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรม ยอ่มแตกตา่งเช่นกนั3  

เม่ือสงัคมวฒันธรรมและภาษาแตกตา่งกนั ปัญหาการใชภ้าษา จงึเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคมนัน้ จากงานวิจยัท่ีท าการศึกษาการใชภ้าษาของชาวต่างชาติ  และไดพ้บขอ้ผิดพลาด หรือ 
ขอ้บกพรอ่งของผูใ้ชภ้าษา ดงัเช่น งานวิจยัของ จองบก แช เรื่อง ความสามารถในการใชภ้าษาไทย
ของนกัศกึษาเกาหลีปี3 พบขอ้บกพรอ่งเรือ่ง การเรยีงประโยค การสนทนา และการเลือกใชค้  าศพัท์
ใหเ้หมาะสมตามบรบิท4 งานวิจยัของศิวรนิ แสงอาวธุ  เรื่อง การวิเคราะหข์อ้ผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาไทย ในมณฑลยูนานประเทศจีน พบว่า 

                                                            
1 สมภพ อมรดิลกกณุ.  (2562).  การสือ่สารตา่งวฒันธรรมสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการสือ่สารในการท างาน กรณีศกึษา 

บรษิัทญีป่ ุ่ นแห่งหนึ่ง.  หนา้6. 
2 สรลันนัท ์ภมิูชิษสานนัท.์  (2559).  การสือ่สารขา้มวฒันธรรมระหวา่งผูเ้รยีนชาวไทยและผูส้อนชาวสเปนในชัน้เรียน

ภาษาสเปนในประเทศไทย. หนา้78-80. 
3 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้17. 
4 จองบก แช.  (2543).  ความสามารถในการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาเกาหลแีผนกภาษาไทยชัน้ปีที ่3 มหาวทิยาลยัปู

ซานและกิจการตา่งประเทศ.  หนา้52. 
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ผูเ้รยีนไม่เขา้ใจหลกัไวยากรณไ์ทย มีความรูเ้รื่องค าศพัทท่ี์จ ากดั ออกเสียงไม่ถกูตอ้ง และไม่เขา้ใจ
การใชค้  าศพัทใ์หส้อดคลอ้งตามบรบิท1   

งานวิจยัท่ีศกึษาขอ้ผิดพลาด หรือ ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัการใชภ้าษาดงักล่าว พบว่า ไดมี้
การศกึษาวิจยัในกลุ่มนกัศกึษาชาวจีนมากท่ีสดุ เน่ืองจากนกัศกึษาชาวจีนเป็นกลุ่มท่ีสนใจเขา้มา
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากท่ีสุดในบรรดากลุ่มนักศึกษาชาว
ตา่งประเทศอ่ืนๆ ดงัสถิติในปีพ.ศ. 2546 จนถึงปีพ.ศ.2561 พบนกัศกึษาชาวตา่งชาติท่ีเขา้มาเรยีน
ในประเทศไทยจ านวน 4,170 คน แต่เป็นนกัศกึษาชาวจีน จ านวนมากถึง 1,186 คน  ซึ่งมีจ านวน
มากท่ีสดุจากใน 82 ประเทศท่ีเขา้มาเรียน2 จินดา สขุะนินทร ์รองประธานฝ่ายบริหารสถาบนัไอ
เก็ท ซึ่งเป็นสถาบนัการศึกษานานาชาติไทย-จีน พบว่า ในปีพ.ศ.2561 มีนกัศึกษาชาวจีนเขา้มา
ศึกษาต่อในประเทศไทยประมาณ 30,000 คน และไดเ้ดินทางเขา้มาเรียนเพิ่มปีละ 8,000-9,000 
คน3 ทัง้นีเ้พราะประเทศไทยและจีนไดส้รา้งความรว่มมือกนั ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียว 
และดา้นการศกึษา  

อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนนัน้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะความ
แตกต่างดา้นวัฒนธรรมของทั้ง 2 ภาษา ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดในการใชภ้าษา ดังงานวิจัย
จ านวน 12 เล่ม4 พบขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ทัง้ดา้นการออกเสียง

                                                            
1 ศิวรนิ แสงอาวธุ.  (2560, 2 เมษายน-มิถนุายน).  การวิเคราะหข์อ้ผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจีน

ท่ีเรยีนสาขาวิชาภาษาไทย ในมณฑลยนูานประเทศจีน.  วารสาร มจร สงัคมศาสตรป์รทิรรศน.์  หนา้138. 
2 กติตวิฒัน์ ปัจฉิมนนัท.์  (2007).  การสง่เสรมิบรกิารดา้นการศกึษนานาชาตขิองประเทศไทย.  หน้า12. 
3 วรรณโชค ไชยสะอาด.  (2561, 11, มกราคม).  "ขยนั มุง่มัน่ หวัการคา้" เมือ่นกัศกึษาจนีมาเรยีนเมอืงไทย.  โพสต์

ทเูดย.์ 41(14550): 10.   
4 จนิดารตัน์ ธรรมรงวทุธ.์  (2553).  ขอ้บกพรอ่งเชงิวจันปฏบิตัศิาสตรใ์นการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม: กรณศีกึษา

การใชภ้าษาไทยของผูพ้ดูชาวอเมรกินัและชาวจนี.  
ฉิงหยู ่เหวนิ.  (2556).  ปัญหาการใชบุ้รุษสรรพนามของนกัศกึษาจนีทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์

สงัคม.   
ชนิกา ค าพฒุ.  (2545).  การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจนีวชิาเอกภาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาตแิหง่ยนูาน 

สาธารณรฐัประชาชนจนี.  
ธดิา โมกสกิรตัน์และคณะ.  (2561).  การใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจนี: กรณศีกึษาปัญหาการเขยีนของนกัศกึษาจนี 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต.ิ 
นิภา กูพ้งษศ์กัดิ.์  (2555,มกราคม-ธนัวาคม).  ปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาต่างชาต:ิ กรณศีกึษานกัศกึษา

จนี มหาวทิยาลยักรงุเทพ.  วารสารรามค าแหง ฉบบัมนุษยศาสตร.์   
นวลทพิย ์เพิม่เกษร.  (2551, พฤศจกิายน).  ปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจนีทีเ่รยีนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ.  วรรณวทิศัน์.   
ปณธิาน บรรณาธรรม.  (2555).  นกัศกึษาจนีกบัขอ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาไทย.  
เย ่หล.ู  (2555).  การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการใชป้ระโยคค าถามของนกัศกึษาจนีทีเ่รยีนภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศ. 
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ตัวสะกด ดา้นการออกเสียงวรรณยุกต ์ดา้นการรอ้ยเรียงประโยค  ดา้นการใช้ภาษา และเป็น
งานวิจยัท่ีระบปัุญหาการการใชค้  าบรุุษสรรพนามภาษาไทยจ านวน  6 เลม่ 

ปัญหาการใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยของนกัศึกษาชาวจีน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งท่ี
ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารและการเรียนของนักศึกษาอย่างมาก ดงัท่ีงานวิจัยของ ฉิงหยู่ เหวิน 
เรื่อง ปัญหาการใชบุ้รุษสรรพนามของนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์
สงัคม กล่าวถึงปัญหาการใชค้  าบุรุษสรรพนามหลายประการ เช่น นกัศึกษาชาวจีนนิยมใชค้  าว่า 
“ฉัน” หรือค าว่า “เรา” แทนตนเอง เม่ือพูดกับบุคคลท่ีมีฐานะทางสงัคมสูงกว่า1 แต่ในทางท่ีถูก
ตอ้งการพดูกบับคุคลท่ีมีฐานะทางสงัคมสงูกว่านกัศกึษาควรใชค้  าบรุุษสรรพนามท่ี 1 ค าว่า “หนู” 
“ดิฉนั” ในเพศหญิง2 และใชค้  าวา่ “ผม” “กระผม” ในเพศชาย3  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาการใชค้  าบุรุษสรรพนามของ
นกัศกึษาชาวจีน ผูว้ิจยัพบปัญหา 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาการเลือกใชค้  าแทนตวัผูพ้ดู ผูฟั้ง ผูท่ี้ถกู
กลา่วถึงไดไ้ม่ถกูตอ้งตามวฒันธรรมการใชภ้าษา และปัญหาคลงัค าบรุุษสรรพนามของนกัศกึษาท่ี
มีจ านวนจ ากดั 

ปัญหาประการแรก คือ ความไม่เขา้ใจวฒันธรรมการใชภ้าษาไทย เน่ืองจากภาษาเป็น
เครื่องสะทอ้นวฒันธรรมของเจา้ของภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามให้
เหมาะสมกบัฐานะของบคุล นบัแตเ่ครอืญาติในครอบครวั ผูน้อ้ยพดูกบัผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่พดูกบัผูน้อ้ย
และสภุาพชน4 และการเลือกค าใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบั เพศ อาย ุการศกึษา สถานการณ ์เป็นการ
สะทอ้นวฒันธรรมของคนไทยผ่านการใชถ้อ้ยค า ซึ่งการเลือกถอ้ยค าใหถู้กตอ้งเหมาะสมนีเ้ป็น
ปัญหากบัผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของภาษา ดงัผลจากการส ารวจสภาพปัญหาเบือ้งตน้และงานวิจยัเก่ียวกบั

                                                                                                                                                                          
เริน่ สิ่นหยนู.  (2555, กรกฎาคม-ธนัวาคม).  การปรบัตวัทางวฒันธรรมของนกัศกึษาชาวจีนในประเทศไทย: กรณีศกึษา

มหาวิทยาลยับรูพา. วารสารวชิาการมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์   
รสรนิ ดิษฐบรรจง.  (2561, มกราคม-เมษายน).  การศกึษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาจีนจาก Guangxi 

Agricultural Vocational College.  วารสารวชิาการมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี.   
สรุยีว์รรณ เสถียรสคุนธ.์  (2553).  ขอ้บกพร่องในการเขยีนภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจีน: กรณีศกึษามหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย ปีพ.ศ.2551-2552.  
สรุยีว์รรณ เสถียรสคุนธ.์  (2554).  การสอนภาษาไทยใหแ้ก่นกัศกึษาจีน: สภาพ ปัญหา และแนวทางแกไ้ข.  วารสาร

มนษุยศาสตร.์ 
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้82. 
2 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542.  หนา้407,1251. 
3 แหลง่เดิม.  หนา้51,726. 
4 ทิพยส์ดุา นยัทรพัย.์  (2535).  ภาษากบัวฒันธรรม.  หนา้11.  
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การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยของนกัศึกษาชาวจีน ท่ีว่า นกัศึกษาชาวจีนใชค้  าบุรุษสรรพ
นามภาษาไทยไมถ่กูตอ้งเหมาะสมดา้น เพศ พจน ์ฐานะและความสมัพนัธท์างสงัคม ดงันี ้

ประเด็นดา้นการใชค้  าบรุุษสรรพนามภาษาไทยผิดเพศ คือ การใชค้  าบรุุษสรรพนามแทน
เพศชายในต าแหน่งท่ีตอ้งใชค้  าบุรุษสรรพนามแทนเพศหญิง และใชค้  าบุรุษสรรพนามแทนเพศ
หญิงในต าแหน่งท่ีตอ้งใชค้  าบรุุษสรรพนามแทนเพศชาย  

การใชค้  าบรุุษสรรพนามผิดเพศนีจ้ะท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการสื่อความได ้ดงัตวัอย่าง
ประโยคท่ีเป็นปัญหาการใชภ้าษาไทยผิดเพศ ของนักศึกษาชาวจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี4 
สถาบนัชนชาตยินูาน สาธารณรฐัประชาชนจีน1 ดงัตวัอยา่ง 

 
“บดิาของเขาเป็นเพียงคนเก็บฟืน มารดาของเธอมีอาชีพทอผา้ขาย” 

 
จากประโยคขา้งตน้ผูพู้ดตอ้งการสื่อความหมายว่า บิดาของเขาเป็นคนเก็บฟืน และ

มารดาของเขาเป็นคนทอผา้ขาย แตน่กัศกึษาใชค้  าบรุุษสรรพนามผิด คือ ตอ้งใชค้  าบรุุษสรรพนาม
วา่ “เขา” แตใ่ชผ้ิดเป็น “เธอ” ท าใหก้ารสื่อความผิดพลาดไปเป็น บิดาของผูช้ายคนหนึ่งเป็นคนเก็บ
ฟ้ืน ในขณะท่ีมารดาของผูห้ญิงอีกคนมีอาชีพทอผา้ขาย 

ประเด็นดา้นการใชค้  าบรุุษสรรพนามภาษาไทยผิดพจน ์คือ การใชค้  าบรุุษสรรพนาม หรอื 
ค านามเอกพจน์ในต าแหน่งท่ีตอ้งใชค้  าบุรุษสรรพนามพหูพจน์ และใชค้  าบุรุษสรรพนาม หรือ 
ค านามพหพูจนใ์นต าแหน่งท่ีตอ้งใชค้  าบรุุษสรรพนามเอกพจน ์ 

การใชค้  าบรุุษสรรพนามผิดพจนนี์จ้ะท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการสื่อความหมายได ้จาก
งานวิจยัของธิดา โมสกิรตันแ์ละคณะ พบวา่นกัศกึษาชาวจีนใชค้  าสรรพนามผิดพจน2์ ดงัตวัอยา่ง 

 
“ยงัมีเพื่อนๆบางคนท่ีติดตอ่กนัอยู ่รวมทัง้เพื่อนๆดว้ย” 

 
จากประโยคขา้งตน้ผูพ้ดูตอ้งการใชค้  าบรุุษสรรพนามค าว่า “เธอ” แตไ่ปใช ้“เพื่อนๆ” เป็น 

การใชค้  าบุรุษสรรพนามผิดพจน ์ซึ่งเป็นการใชค้  าสรรพนามพหพูจนใ์นต าแหน่งของค าสรรพนาม

                                                            
1 ชนิกา ค าพฒุ.   (2545).  การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีนวชิาเอกภาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาตแิห่งยูนาน 

สาธารณรฐัประชาชนจีน.  หนา้91. 
2 ธิดา โมสิกรตันแ์ละคณะ.  (2561, 25 ธนัวาคม).  การใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีน: กรณีศกึษาปัญหาการเขียนของ

นกัศกึษาจีน หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ.  วารสารศลิป-ศาสตรป์รทิศัน.์  13(25): 18. 



  5 

เอกพจน ์การใชส้รรพนามไม่ถกูตอ้งนีส้่งผลต่อการสื่อความหมาย คือ ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจผิดว่า มี
เพื่อนๆบางคนท่ีติดตอ่กนัอยู ่รวมทัง้เพื่อนๆอีกกลุม่หนึ่งดว้ยได ้

ประเด็นดา้นการใชค้  าบรุุษสรรพนามภาษาไทยผิดฐานะและความสมัพนัธท์างสงัคม  คือ  
การใชค้  าบรุุษสรรพนามไม่สอดคลอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูท่ี้ถกูกล่าวถึง เช่น 
บคุคลหนึ่งเป็นครู เป็นคณบดี เป็นพ่อของลกู เป็นหลาน หากบุคคลนีเ้ป็นผูฟั้ง ผูพ้ดูจะเลือกเรียก
ตามช่ือ หรอื อาชีพ หรอื ต าแหน่ง หรอื ความสมัพนัธต์ามความเหมาะสม1 

การใชค้  าบรุุษสรรพนามผิดฐานะและความสมัพนัธท์างสงัคมนีจ้ะท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด
ในการสื่อความ ในงานวิจัยของฉิงหยู่ เหวิน พบว่านักศึกษาใช้ค  าสรรพนามผิดฐานะและ
ความสมัพนัธท์างสงัคม2 ดงัตวัอยา่ง 

 
การสนทนาระหวา่งคูร่กัท่ีหอพกั (แสดงความสนิทกนั) 
หญิง : ดิฉนัจะไปซือ้ของท่ีตลาด คณุจะไปดว้ยไหม 
ชาย : ไปดว้ยครบั 

 
จากบทสนทนาขา้งตน้เป็นบรบิทท่ีตอ้งการความสนิทสนม ผูพ้ดูเพศหญิงควรใชค้  าบรุุษ

สรรพ-นามท่ีแสดงความสนิทสนมกับผู้ฟัง เช่น อาจแทนตัวเองตาม “ช่ือเล่น” หรือ “เคา้” แต่
นกัศึกษากลบัใชค้  าบุรุษสรรพนามว่า “ดิฉัน” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใชแ้ทนตนเองอย่างเป็น
ทางการและแสดงความสนิทสนมกนันอ้ย 

นอกจากนัน้ในงานวิจยัของจินดารตัน ์ธรรมรงวทุย ์ยงัพบวา่ผูพ้ดูใชค้  าบรุุษสรรพนามผิด
ฐานะเช่นกนั3 ดงัตวัอยา่ง 

ในระหว่างท่ีอาจารย(์ชาวตา่งชาติ)ก าลงัสอนนกัศกึษาชาวไทยอยู่นัน้ มีนกัศกึษาบางคน
พูดคุยกันเสียงดัง อาจารยจ์ึงตอ้งการใหน้ักศึกษาท่ีส่งเสียงคุยออกไปจากห้องเรียน เพื่อไม่ให้
รบกวนนกัศกึษาคนอ่ืน 

อาจารยช์าวตา่งชาติ    : มงึออกไปเลย 

                                                            
1 นววรรณ พนัธเุมธา.  (2558).  ไวยากรณ์ไทย.  หนา้23. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้120-121. 
3 จินดารตัน ์ธรรมรงวทุย.์  (2553).  ขอ้บกพร่องเชงิวจันปฏิบตัศิาสตร์ในการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม: กรณีศกึษาการ

ใชภ้าษาไทยของผูพู้ดชาวอเมรกินัและชาวจีน.  หนา้35-36.  
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นักศึกษาชาวไทย : (ทั้งนักเรียนท่ีถูกสั่งและนักเรียนรายอ่ืนในห้องต่างเงียบเสียงลง
ในทนัทีพรอ้มกบัแสดงสีหนา้ตื่นตระหนกอยา่งมาก) 

จากบทสนทนาขา้งตน้ในบรบิทในชัน้เรยีนท่ีมีนกัศกึษาจ านวนมาก ค าศพัทท่ี์ใชจ้งึตอ้งมี
ความเป็นทางการมากกว่าการคยุกบัเพื่อน และผูพ้ดูมีฐานะเป็นอาจารย ์รวมถึงผูฟั้งมีฐานะเป็น
นกัศึกษา ผูพ้ดูจึงควรใชค้  าบุรุษสรรพนามท่ี2 ใหเ้หมาะสมกบับรบิทและความสมัพนัธร์ะหว่างครู
กบันกัศึกษาในชัน้เรียน คือ “คณุ” หรือ “เธอ” หรือ “หนู” แต่อาจารยก์ลบัใชค้  าบุรุษสรรพนามว่า 
“มึง” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้แทนสรรพนามบุรุษท่ี2 อย่างสนิทสนมมาก และหากใช้ใน
สถานการณท่ี์ไม่เหมาะสมจะเป็นการพดูอย่างหยาบคาย 

นอกจากนัน้จากการสมัภาษณน์กัศึกษาชาวจีน1  ผูว้ิจยัพบการใชค้  าบุรุษสรรพนามผิด
ฐานะและความสมัพนัธท์างสงัคมเช่นกัน โดยนกัศึกษาเขา้ใจว่าตนเองสามารถใชค้  าบุรุษสรรพ
นามไดถ้กูตอ้ง แต่แทจ้รงิยงัไม่สามารถใชไ้ดถ้กูตอ้ง เห็นไดจ้ากตวัอย่างประโยคท่ีนกัศกึษายกมา
ดงัตวัอยา่ง 

 
“ท่านครูสอนอะไร”  

 
จากประโยคขา้งตน้แสดงว่า นกัศกึษาชาวจีนเกิดความสบัสนการใชค้  าสรรพนาม “ท่าน” 

เน่ืองจากค าว่า “ท่าน” เป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใชเ้พื่อแสดงความยกย่องผูฟั้ง หรือ ผูท่ี้ถกูกล่าวถึง 
และเป็นค าท่ีใชป้ระกอบหนา้ช่ือ หรือต าแหน่งเพื่อแสดงความยกย่อง2 แต่ค  าว่า “ครู” เป็นค านาม
อาชีพจึงไม่สามารถใชค้  าสรรพนาม “ท่าน” น าหนา้ นักศึกษาเขา้ใจว่าหากตอ้งการยกย่อง หรือ 
แสดงความสภุาพจะใชค้  าวา่ “ท่าน” น าหนา้ค าบรุุษสรรพนามอื่นๆ ได ้

การเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามใหถู้กตอ้งจึงตอ้งค านึงถึงบริบททางสงัคม หากผูเ้รียนไม่
เขา้ใจ อาจท าใหก้ารสื่อสารนัน้ไม่ประสบความส าเรจ็ หรืออาจถกูหวัเราะท าใหผู้พู้ดเกิดความไม่
มั่นใจในการพดู ดงัท่ีนกัศกึษาชาวจีนคนหนึ่ง3ใหส้มัภาษณ ์วา่ 

 
“หนูเคยพดูว่า “ขา้พเจา้” แนะน าตวัค่ะ เพื่อนหวัเราะ เลยไม่กลา้ใช้ค  าว่า “ขา้พเจา้” 

อีกคะ่”  

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีนจ านวน 29 คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยัศรนีคริ

นทรวิ-โรฒ. 
2 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  หนา้565. 
3 ใบไม ้(นามสมมติ).  (2562: 3 กนัยายน).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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จากตัวอย่างขา้งตน้เหล่านี ้การสอนการใช้ค  าบุรุษสรรพนามของภาษาไทย จึงตอ้ง
ค านึงถึงเพศ พจน ์ฐานะและความสมัพนัธท์างสงัคม เพราะหากใชไ้ม่ถกูตอ้งอาจท าใหเ้กิดความ
สบัสน และเป็นท่ีขบขนัท าใหก้ารใชภ้าษาไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์

ปัญหาประการท่ี2 คือ ความรูเ้ก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนามภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจีนมี
จ านวนจ ากดั จึงไม่สามารถเลือกค าบรุุษสรรพนามมาใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง ท าใหเ้กิดการความเขา้ใจ
คลาดเคลื่อน ผิดพลาดหรอื ไม่ตรงตามวตัถปุระสงคใ์นการสื่อสาร ซึง่ปรากฏในงานวิจยัของ ฉิงหยู ่
เหวิน เก่ียวกบัปัญหาการใชค้  าบรุุษสรรพนาม คือ นกัศกึษาไม่ทราบความหมายของค าบรุุษสรรพ
นามท่ีจะใช ้ท าใหเ้ขียน และพูดไดอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง นักศึกษาจึงใชค้  าอ่ืนมาแทน หรือ ใชโ้ดยไม่รู ้
ความหมาย1 หรอืหลีกเลี่ยงไม่ใชค้  าสรรพนามนัน้เลย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาการใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ของนกัศกึษาชาวจีน จ านวน 4 เรื่อง ไดแ้ก่ งานวิจยัเรื่อง ปัญหาการใชบุ้รุษสรรพนาม
ของนกัศกึษาชาวจีนท่ีเรยีนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรส์งัคม ของ ฉ่ิงหยู่ เหวิน งานวิจยัเรื่อง 
การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชัน้ปีท่ี 4 สถาบนัชนชาติแห่งยนูาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน ของ ชนิกา ค าพฒุ และงานวิจยัเรื่อง การใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีน : 
กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน ของ ธิดา โมกสิรัตน์และคณะ งานวิจัยเรื่อง 
ขอ้บกพรอ่งเชิงวจันปฏิบตัิศาสตรใ์นการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม: กรณีศึกษาการใชภ้าษาไทย
ของผูพู้ดชาวอเมริกนัและชาวจีน ของ จินดารตัน ์ธรรมรงวุทย  ์นอกจากนัน้ผูว้ิจยัยงัเก็บรวบรวม
ขอ้งมลูเพิ่มเติมจากการสมัภาษณน์กัศกึษาจีนชัน้ปีท่ี3 ในโครงการแลกเปลี่ยนไทย-จีน จ านวน 29 
คน พบปัญหาการใชค้  าบุรุษสรรพนาม คือ การขาดความรูท่ี้ถูกตอ้งในการใชค้  าบุรุษสรรพนาม 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกค าบุรุษสรรพนามท่ีเป็นปัญหาของนักศึกษาชาวจีน จากการสัมภาษณ ์
งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าบุรุษสรรพนามท่ีนกัศึกษามีปัญหาในการใช ้จ านวน 23 ค า  
ไดแ้ก่ ฉนั เรา เขา เธอ ท่าน  มนั เอ็ง เคา้  ก ูช่ือ ขา้ หน ูคณุ แก มงึ ตวัเอง กระผม พวกเรา พวกเขา 
พวกนาย พวกคณุ ค าเครือญาติ และค าบอกต าแหน่ง ซึ่งค  าบุรุษสรรพนามทัง้หมดพบปัญหาว่า 
นกัศึกษาไม่ทราบความหมาย จึงใชไ้ม่ถูกตอ้ง ค าบุรุษสรรพนามบางค าไม่เคยใช ้หรือ จึงสื่อสาร
ผิดพลาด ผูว้ิจยัจงึน าค าบรุุษสรรพนามทัง้ 23 ค า มาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะแกปั้ญหาการใชค้  าบรุุษสรรพนาม
ในภาษาไทยของนกัศึกษาชาวจีน ดว้ยการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุ รุษสรรพนาม

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้84. 
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ส าหรบันักศึกษาชาวจีน เพื่อแกปั้ญหาการใชค้  าบุรุษสรรพนามของนักศึกษาชาวจีน ดว้ยเหตุท่ี
บทเรียนส าเร็จรูปเป็นสื่อหนึ่งท่ีช่วยย่อยเนือ้หาเพื่อให้ผูเ้รียนท าความเขา้ใจไดง้่าย 1 พรอ้มทั้ง
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตามวนัและ
เวลาท่ีตนเองสะดวก ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาวิจัยของ ปวีณา เลิศกิจลักษณ์ เรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการ
เรยีนโดยใชบ้ทเรียนส าเรจ็รูปประกอบภาพการต์นูกบัการสอนแบบปกติ พบว่า ผลการสอนโดยใช้
บทเรยีนส าเรจ็รูปนกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิสงูกว่าการสอนแบบปกติ2 ยิ่งกว่านัน้งานวิจยัของ โอว หลิว
เฟิง ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาชาวจีนดว้ยตนเอง ท่ีช่วยพัฒนา
ภาษาไทยไดด้ี คือ การอ่านต าราเรียน3 โดยใชแ้นวคิดภาษาศาสตรส์งัคมเป็นแนวทางการในการ
ก าหนดเหตกุารณ ์หรอื บรบิททางสงัคม  

ยิ่งกวา่นัน้บทเรยีนส าเรจ็รูปยงัมีรูปแบบท่ีแบง่บทออกเป็นสว่นย่อยสัน้ๆ ท าใหส้อดคลอ้ง
กับลักษณะของเนือ้หาเก่ียวกับค าบุรุษสรรพนามท่ีแบ่งเป็นค าๆ รวมถึงบทเรียนส าเร็จรูปยัง
ประกอบดว้ยแบบฝึกหดัหลายรูปแบบ และแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน ซึ่งท าใหใ้หผู้เ้รยีนทราบ
พฒันาการของตนเองได ้เน่ืองจากนกัศกึษาชาวจีนแตล่ะคน ตา่งมีความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัค าบรุุษ
สรรพนามในภาษาไทยไม่เท่ากัน ดงัผลการสมัภาษณก์ารใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยของ
นกัศกึษาชาวจีน จ านวน 29 คน พบวา่ มีนกัศกึษาโดยสว่นใหญ่ไม่สามารถใชค้  าบรุุษสรรพนามค า
วา่ “มนั” ไดถ้กูตอ้ง และยงัไมท่ราบวา่ “ค าบรุุษสรรพนามค าวา่ “มนั” สามารถใชแ้ทนคนได”้  

นอกจากนัน้ยงัมีงานวิจยัของ ฉิงหยู่ เหวิน พบว่า นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ใชค้  าว่าบุรุษสรรพ
นามค าวา่ “มนั” ไมถ่กูตอ้งตามกาลเทศะของเรือ่งท่ีพดู ในขณะท่ีนกัศกึษาชัน้ปีท่ี  1 2 และ3 ใชค้  า
บรุุษสรรพนามค าว่า “มนั” ไม่ถกูตอ้งตามชนชัน้ทางสงัคม ความสมัพนัธท์างสงัคม และกาลเทศะ
ของเรื่องท่ีพดู4 ดงันัน้บทเรยีนส าเรจ็รูป ซึง่ประกอบดว้ยแบบฝึกหดั กิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ส าหรบัทดสอบความกา้วหนา้ของการเรียน จึงเหมาะสมท่ีจะ
ใชเ้ป็นสื่อในการเรยีนรู ้เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย 

                                                            
1 ทิศนา เขมมณี.  (2543).  14 วธีิการสอนส าหรบัครูมอือาชพี.  หนา้101. 
2 ปวีณา เลิศกิจลกัษณ.์  (2551).  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

3.  หนา้75. 
3 โอว หลิวเฟิง.  (2561, 4, 5).  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาชาวจีน มหาวิทยาลยัหวั

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ. การประชมุวชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปี2561.  หนา้415. 
4ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้ 70. 
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ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจงึสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูปเรือ่ง การใชบ้รุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบั
นกัศกึษาชาวจีน เพื่อแกปั้ญหาการใชค้  าบรุุษสรรพนามใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบับรบิทในสงัคมเพื่อ  
การสื่อสารจรงิ และเพ่ือใหไ้ดบ้ทเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนาม 

ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ตามเกณฑ ์80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใชค้  าบุรุษ

สรรพ-นามส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดบ้ทเรียนส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนาม ส าหรบันกัศึกษา

ชาวจีน ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาชาวจีนเข้าใจและสามารถใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมในบรบิทการสื่อสารของสงัคมไทย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชาวจีน ชั้นปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 School of Southeast Asian Studies มหาวิทยาลยัชนชาติกว่างซี จ านวน 12 
คน จากกลุม่ประชากร 32 คน  

2.เนือ้หา 
ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าบุรุษสรรพนาม โดยจะน าแนวคิด

ภาษาศาสตรส์ังคมมาใช้ในการก าหนดสถานการณ์ หรือ บริบททางสังคม มาสรา้งบทเรียน
ส าเรจ็รูปประเภทรูปเลม่ แบบเสน้ตรง เป็นแนวทางในการก าหนดเนือ้หาในบทเรยีน ซึง่แบง่เนื ้อหา
เป็น 8 บท แต่ละบทประกอบดว้ยกรอบเนือ้หา แบบฝึกหัด กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และ
แบบทดสอบทา้ยบท ซึ่งสอดคลอ้งกบัการใชค้  าบุรุษสรรพ-นามตามเพศ วยั ชนชัน้ทางสงัคมและ
กาลเทศะ ดงันี ้

บทท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนาม 
บทท่ี 2 รูจ้กัฉนัรูจ้กัเธอ 
บทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย 
บทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด 
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บทท่ี 5 ถามทางเม่ือหลงทาง 
บทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคณุ ขอบพระคณุทกุคน 
บทท่ี 7 ใหข้อ้มลูเพื่อการสมคัรงาน 
บทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์

นิยามค าศัพทเ์ฉพาะ 
1. บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การใช้ค าบุรุษสรรพนาม ในงานวิจัยนี้ คือ เครื่องมือท่ี

อธิบายการใชค้  าบรุุษสรรพนาม จ านวน 23 ค า ไดแ้ก่ ฉนั เรา เขา เธอ ท่าน มนั เอ็ง เคา้ ก ูช่ือ ขา้ 
หน ูคณุ แก มงึ ตวัเอง กระผม พวกเรา พวกเขา พวกนาย พวกคณุ ค าเครือญาติ ค  าบอกต าแหน่ง 
ยกเวน้ค าบรุุษสรรพนามค าวา่ หลอ่น เน่ืองจากเป็นค าท่ีใชน้อ้ยในปัจจบุนั1  

2. ค าบุรุษสรรพนาม จ านวน 23 ค า ในงานวิจัยนี ้ไดม้าจาก การศกึษารวบรวมจาก
งานวิจยั 4 เล่ม คือ งานวิจยัของ ฉ่ิงหยู่ เหวิน เรื่อง ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาชาว
จีนท่ีเรยีนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรส์งัคม งานวิจยัของ ชนิกา ค าพฒุ เรือ่ง การศกึษาการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีท่ี 4 สถาบันชนชาติแห่งยูนาน สาธารณรฐั
ประชาชนจีน และงานวิจยัของ ธิดา โมกสิรตันแ์ละคณะ เรื่อง การใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีน: 
กรณีศกึษาปัญหาการเขียนของนกัศกึษาจีน งานวิจยัของจินดารตัน ์ธรรมรงวทุย ์เรื่องขอ้บกพรอ่ง
เชิงวจันปฏิบตัิศาสตรใ์นการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม: กรณีศึกษาการใชภ้าษาไทยของผูพ้ดูชาว
อเมรกินัและชาวจีน รวมถึงการสมัภาษณน์กัศกึษาชาวจีนชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย 
จ านวน 29 คน 

3. กลุ่มเป้าหมาย ในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชาวจีน ชั้นปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 School of Southeast Asian Studies มหาวิทยาลยัชนชาติกว่างซี จ านวน 12 
คน โดยติดตอ่กลุม่เปา้หมายผ่านระบบออนไลน ์และมีอาจารย ์หยิน เฟย อาจารยป์ระจ าภาควิชา
ภาษาตะวนัออก มหาวิทยาลยัชนชาติกวา่งซีเป็นผูช้่วยควบคมุการวิจยั 

 

 

 

 

 
                                                            

1 นววรรณ พนัธเุมธา.  (2558).  คลงัค า.  หนา้328. 
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บทที ่2 
ค าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยและบทเรียนส าเร็จรูป 

ผู้วิจัยมีความสนใจเก่ียวกับการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและแนวคิด
ภาษาศาสตรส์งัคม เป็นเครือ่งมือในการถ่ายทอดความรู ้เรือ่งการใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย
ของชาวจีน ผู้วิจัยไดศ้ึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการออกแบบ
บทเรียนส าเรจ็รูป ใหมี้คณุภาพและเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน เรื่องการใช้ค  าบุรุษสรรพ
นามภาษาไทย ส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน โดยมีหวัขอ้ในการศกึษาดงันี ้

1.ค าบุรุษสรรพนาม 
1.1 ความหมาย หนา้ท่ี และความส าคญัของค าบรุุษสรรพนาม 
1.2 ประเภทของค าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย 
1.3 ค  าบรุุษสรรพนามท่ีเป็นปัญหาส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 

2. ภาษาศาสตรสั์งคมกับการเรียนการสอนภาษา 
2.1 แนวคดิพืน้ฐานภาษาศาสตรส์งัคม 
2.2 การใชแ้นวคดิภาษาศาสตรส์งัคมกบัการสอนการใชค้  าบรุุษสรรพนาม 

3.บทเรียนส าเร็จรูป  
3.1 ความหมายและความส าคญัของบทเรยีนส าเรจ็รูป 
3.2 ประเภทของบทเรยีนส าเรจ็รูป 
3.3 ขัน้ตอนการเขียนบทเรยีนส าเรจ็รูป 

1. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับค าบุรุษสรรพนาม 
1.1 ความหมาย หน้าที ่และความส าคัญของค าบุรุษสรรพนาม 

ค าบุรุษสรรพนาม คือ ค าท่ีใชแ้ทนช่ือต่างๆ และค านามท่ีเกิดจากการใชค้  านามซ า้ๆ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความเบื่อ ดังนั้นผูใ้ชภ้าษาจึงเลือกใช้ค  าสรรพนามมาแทนค านามนั้นในการ
สนทนา ค าบุรุษสรรพนามสามารถใช้แทนบุคคล  หรือ แทนตัวผู้พูด แทนผู้ฟัง และแทนผู้ถูก
กลา่วถึงไดต้วัอยา่งเชน่ 

 
     พนกังานสว่นใหญ่ท าโอที แตล่ะเดือนพวกเธอจงึมีรายไดเ้พิ่มขึน้มาก 
      “พวกเธอ” เป็น ค าบรุุษสรรพนามแทน พนกังาน1 

                                                            
1 กรมวิชาการ.  (2552).  บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3.  หนา้23. 
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ค าท่ีใช้แทนค านามนี ้ถ้าเป็นการสนทนา ทั้งผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ท่ีถูกกล่าวถึง อาจ
เรยีกวา่ “ค าบอกบรุุษ” ซึง่รวมถึงค านามสามญับางค า เช่น ค าเรยีกเครอืญาติ ค  าเรยีกต าแหน่ง ค า
แสดงความสมัพนัธ ์ค  าบอกอาชีพ ช่ือผูพ้ดู ช่ือผูฟั้ง ก็ได1้  

หน้าท่ีของค าบุรุษสรรพนาม คือ ค าบุรุษสรรพนามมีหน้าท่ีแทนค านาม เพื่อระบุ
บุคคล หรือ อาจใช้ระบุแทนคน สัตว ์วัตถุ ในบทสนทนาค าบุรุษสรรพนาม หรือ ค าบอกบุรุษ 
สามารถท าหนา้ท่ีเป็นประธาน สว่นเติมเต็ม และกรรมของประโยคไดเ้ช่นเดียวกบัค านาม2 เช่น 

 
             วิระดานั่งอา่นหนงัสือคนเดียวอยูใ่ตต้น้ไม ้โดยท่ีเธอไม่รูเ้ลยวา่ทกุคนกลบักนัไปหมดแลว้ 
                เธอ เป็นค าสรรพนามแทนวิระดา  คือ บคุคล ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค 
             ผมเห็นรถชนเขาจนไดร้บับาดเจ็บสาหสั 
                ผม เป็นค าสรรพนามที่ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค 
                เขา เป็นค าสรรพนามที่ท  าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค 

เธอมีหนา้ตาเหมือนเขามาก 
                เขา เป็นค าสรรพนามท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสว่นเติมเต็มของประโยค 

 
นอกจากนัน้ค าบุรุษสรรพนามยงัสามารถบอกเพศ พจน ์ฐานะของผูพู้ด ท่าทีของผู้

พูดกับผูฟั้ง ผู้ใชจ้ะตอ้งรูจ้ักเลือกค าเพื่อใชใ้หเ้หมาะสมกับ กาลเทศะและบุคคลในการสื่อสาร 
วฒันธรรมการเคารพผูอ้าวุโส  การแบ่งความแตกต่างทางเพศและประสบการณ ์ของวฒันธรรม
นัน้3 ซึง่สามารถอธิบายไดด้งันี ้ 

การแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้งท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตา่งกนั 
ตวัอยา่ง การสนทนาระหวา่งเลขาและประธานบรษัิท 

                       ท่านจะรบัอาหารกลางวนัเป็นอะไรดีคะ เดี๋ยวดิฉันจะเตรยีมใหค้ะ่ 
                   ท่าน เป็นค าสรรพนามท่ีแสดงความสมัพนัธข์องผูฟั้งท่ีมีความมีสถานภาพสงูกว่า  
                                ผูพ้ดู 
            ดฉัิน  เป็นค าสรรพนามที่แสดงความสภุาพและเป็นทางการ 
 
 
                                                            

1 นววรรณ พนัธเุมธา.  (2558).   ไวยากรณ์ไทย.   หนา้22-23. 
2 แหลง่เดิม.  หนา้172-176. 
3 แหลง่เดิม.  หนา้26-27. 
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การแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้งท่ีมีความอาวุโสท่ีแตกตา่งกนั 
ตวัอยา่ง การสนทนาระหวา่งลกูนอ้งในบรษัิทกบัหวัหนา้งาน 

  หนูเป็นคนสง่เอกสารส าคญันีใ้หท่้านเองคะ่ 
  หนู เป็นค าสรรพนามท่ีแสดงความสัมพันธ์ของผูพู้ดท่ีมีความอาวุโสอ่อนกว่า  

                    ผูฟั้ง 
  ทา่น เป็นค าสรรพนามที่แสดงความสมัพนัธข์องผูฟั้งท่ีมีความอาวโุสสงูกวา่ผูพ้ดู 
 

การแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดูและผูท่ี้ถกูกลา่วถึงท่ีมีเพศทีแ่ตกตา่งกนั 
ตวัอยา่ง การสนทนาระหวา่งผูช้ายคนหนึ่งท่ีกลา่วถึงภรรยาของตนเอง 

  ผมเป็นคนบอกใหเ้ธอไปซือ้ของมาเองครบั 
  ผม เป็นค าสรรพนามที่แสดงความสมัพนัธข์องผูพ้ดูท่ีเป็นเพศชาย 
  เธอ เป็นค าสรรพนามที่แสดงความสมัพนัธข์องผูพ้ดูท่ีเป็นเพศหญิง 
 

จากตวัอย่างดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ค าบุรุษสรรพนามสะทอ้นสถานภาพ  
ความอาวุโส และเพศระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจัยของติง เจ๋ียเฟิง เรื่อง  
การเปรียบเทียบการใช้ค าเรียกขานในภาษาไทยกับภาษาจีน พบว่า ค าบุรุษสรรพนาม
สะทอ้นลกัษณะทางสงัคมหลายประการ ไดแ้ก่ ความเป็นมิตร ระดบัอาวโุส ความแตกตา่งของเพศ
หญิงและเพศชาย ความส าคญัของสถานภาพ ฐานะทางสงัคม การยกย่องบางอาชีพ การแสดง
ความรูส้กึ ปัจจยัทางเพศและความใกลชิ้ดของผูส้นทนา เป็นตน้ นอกจากนัน้งานวิจยัของติง เจ๋ีย
เฟิง ยงัสะทอ้น สถานภาพทางสงัคมผ่านการใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาจีน ว่า มีความแตกตา่ง
กบัสถานภาพทางสงัคมท่ีสะทอ้นผ่านการใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทยหลายประการ เช่น ค า

บุรุษสรรพนามในภาษาจีนใชค้  าบุรุษสรรพนามแทน พ่อ ว่า “你” ในขณะท่ีสงัคมไทยใชค้  าบุรุษ
สรรพนามแทน พอ่ วา่ “พอ่” “คณุพอ่” “บดิา” เป็นตน้1 

ดว้ยเหตุนีห้ากชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศไม่เขา้ใจ
ความหมายของค าบรุุษสรรพนาม และบรบิทต่างๆท่ีตอ้งใชค้  าบรุุษสรรพนามนัน้ อาจจะท าใหก้าร
สื่อสารไมป่ระสบความส าเรจ็ ดงัผลงานวิจยัของ ฉิงหยู ่เหวิน เรื่อง ปัญหาการใช้บุรุษสรรพนาม

ของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรสั์งคม พบว่า นักศึกษาจีนมี
ความผิดพลาดในการใชค้  าบุรุษสรรพนามใหส้อดคลอ้งตามความสมัพันธท์างสงัคม กาลเทศะ 
เพศ และชนชัน้ทางสงัคม ดงันี ้
                                                            

1 ติง เจ๋ียเฟิง.  (2548).  การเปรยีบเทยีบการใชค้ าเรยีกขานในภาษาไทยกบัภาษาจีน.  หนา้15. 
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ความผิดพลาดในการใชค้  าบรุุษสรรพนามไม่สอดคลอ้งกบัความสมัพนัธท์างสงัคม1 

ดงัตวัอยา่ง การสนทนาระหวา่งบคุคลท่ีไม่รูจ้กั ท่ีรมิถนน  
คนบอกทาง : คณุจะไปไหนว 
คนถามทาง : (ชีมื้อไปขา้งหนา้) ไปโน่นครบั 
คนบอกทาง : งัน้ขึน้รถมาเถอะ เดี๋ยวเราจะไปสง่เอง 
คนถามทาง : (ยิม้ดว้ยความขอบคณุ)  
 

จากบทสนทนานีผู้เ้รยีนตอ้งการใชค้  าสรรพนามบรุุษท่ี1 ค าว่า “ผม” ซึง่สามารถใชไ้ด้
อยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แตผู่พ้ดู (คนบอกทาง) ซึง่ไม่รูจ้กักบัผูฟั้ง (คนถามทาง) กลบั
ใชเ้ป็นค าวา่ “เรา” ซึง่ใชแ้ทนบรุุษท่ี1 เม่ือผูฟั้งเป็นเพื่อน หรอื มีความสนิทสนมกบัผูฟั้ง  
 

ความผิดพลาดในการใชค้  าบรุุษสรรพนามผิดกาลเทศะ2 
ดงัตวัอยา่ง การสนทนาระหวา่งผูต้อ้งหากบัผูพ้ิพากษาในชัน้ศาล 

ผูต้อ้งหา : กระผม ขออนญุาตกลา่วอะไรบางอยา่งครบั 
ผูพ้ิพากษา : ถ้า เธอ ต้องการแก้ตัวตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว เพราะค า

พิพากษาไดส้รุปออกมาแลว้ 
ผูต้อ้งหา : กระผม เพียงแตต่อ้งการกลา่วอะไรสัน้ๆ 

 
จากบทสนทนานีผู้เ้รยีนใชค้  าสรรพนามเป็นค าว่า “เธอ” ซึ่งเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี2 

เป็นค าสรรพนามท่ีใชใ้นสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ แตส่ถานการณใ์นบทสนทนานีเ้ป็นการพดูใน
ชัน้ศาล ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งใชค้  าบุรุษสรรพนามอย่างเป็นทางการ ดงันัน้ค  าสรรพนาม ท่ีถูกตอ้ง
ควรใชค้  าวา่ “คณุ” ซึง่เป็นค าบรุุษสรรพนามท่ีเป็นทางการมากกวา่  

 
ความผิดพลาดในการใชค้  าบุรุษสรรพนามผิดความความสมัพนัธร์ะหว่างผูพู้ด

และผูฟั้ง3 

                                                            
1 ฉิงหยู ่เหวนิ.  (2556).  ปัญหาการใชบุ้รุษสรรพนามของนกัศกึษาจนีทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์

สงัคม.  หน้า116. 
2 แหล่งเดมิ.  หน้า117. 
3 แหล่งเดมิ.  หน้า110. 
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ดงัตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งสามีคยุกบัภรรยาท่ีบา้น 
 ภรรยา : มีเรือ่งอะไรอยากจะบอกดฉัินก็บอกมาเลย 
 สามี : ผมคิดว่ามนัถึงเวลาแลว้ หลายวนัมานีผ้มปวดขอ้มาก 

 
จากบทสนทนานีผู้เ้รียนใชค้  าสรรพนามค าว่า “ดิฉัน” ซึ่งเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี1 

เป็นค าสรรพนามท่ีใชใ้นสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ แต่สถานการณ์ในบทสนทนานีเ้ป็นการพูด
ระหวา่งสามีภรรยา ซึง่ควรใชค้  าบรุุษสรรพนามท่ีแสดงความสนิทสนม ดงันัน้ค  าสรรพนามที่ถกูตอ้ง
ควรใชค้  าว่า “ฉนั” หรอื ค าว่า “แม่” เม่ือพดูในบรบิทท่ีมีลกูอยู่ดว้ย1 ซึง่ค  าสรรพนาม 2 ค านีเ้ป็นค า
บรุุษสรรพนามท่ีสภุาพและเป็นทางการนอ้ยกวา่ 

ความผิดพลาดในการใชค้  าบรุุษสรรพนามผิดชนชัน้ทางสงัคม2 แสดงความแตกต่าง
ของฐานะทางสงัคม 

ดงัตวัอยา่ง เหตุการณ์เกิดขึน้ระหว่างนักการภารโรงสนทนากับครูใหญ่ท่ี
โรงเรยีน (แสดงความแตกต่างของฐานะทางสงัคม) 

ภารโรง (ชาย) : ครูใหญ่ครบั เรยีกเรามาเรือ่งอะไรครบั 
ครูใหญ่ (หญิง) : เดี๋ยวให ้ดิฉนัเสรจ็งานก่อน 

 
จากบทสนทนานีผู้เ้รียนใชค้  าสรรพนามผิดชนชั้นทางสังคมเป็นค าว่า “เรา” แต่ท่ี

ถูกตอ้งควรใช้ค  าว่า “ผม” เน่ืองจากค าว่า “ผม” เป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้อย่างเป็นทางการ 
ในขณะท่ีค าบรุุษสรรพนามค าว่า “เรา” ใชเ้ม่ือผูพ้ดูและผูฟั้งมีชนชัน้ทางสงัคมใกลเ้คียงกนั ซึง่ภาร
โรงและครูใหญ่มีฐานะทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั  

ปัญหาการเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามภาษาไทยผิดเพศ พจน ์ฐานะและความสมัพนัธ์
ทางสงัคมของนกัศกึษาชาวจีนนีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของชนิกา ค าพฒุ เรื่อง การศึกษาการใช้
ภาษาของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที4่ สถาบันชาตยิูนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ไดก้ลา่วถึงสาเหตขุองการใชค้  าสรรพนามไม่ถกูตอ้ง ว่า นกัศกึษาใชค้  าสรรพนามไม่ถกูตอ้งทัง้

                                                            
1 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้114. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้108-109. 
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ดา้นประเภท หนา้ท่ี และความหมายของค าสรรพนาม ท าใหป้ระโยคเปลี่ยนแปลงไปและไม่ชดัเจน 
ซึง่มีสาเหตมุาจากความแตกตา่งทางภาษาและวฒันธรรมไทยและจีน1 
 

ดงัตวัอยา่ง 
เธอแลเห็นเหล่านักศึกษาเดินทางไปนครฮังเจาเพื่อศึกษาต่อ ท าให้มันมี 

ความประสงคอ์ยา่งแรงกลา้2 
 

จากประโยคดงักล่าวควรใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “เธอ” แต่นกัศกึษาใชผ้ิดเป็นค า
ว่า “มนั” ท าใหผู้ฟั้งอาจไม่เขา้ใจว่าใคร หรอื อะไร ท่ีมีความประสงคอ์ย่างแรงกลา้ หรอื อาจเขา้ใจ
ผิดได ้

นอกจากการศึกษาในงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยยังสัมภาษณ์นักศึกษาชาวจีนท่ีมา
แลกเปลี่ยนในประเทศไทยจ านวนหนึ่งเก่ียวกบัปัญหาและผลจากการเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามว่า 
เม่ือนกัศกึษาไม่ทราบความหมายของค าบรุุษสรรพนามในประโยคท าใหเ้กิดความสบัสน ไม่เขา้ใจ
ว่าผูพู้ดพูดถึงใคร และใชไ้ม่ถูกตอ้ง นักศึกษาจะขา้มค านั้นไปโดยไม่ใชอี้กเลย ซึ่งอาจจะท าให้
นกัศกึษาไม่ประสบความส าเรจ็ในการสื่อสาร3  

1.2 ประเภทของค าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย 
ค าบุ รุษสรรพนาม หรือ ค าแทนบุ รุษ  หรือ แทนตัวผู้พูด มี  3 ประเภท ได้แก่  

สรรพนามบรุุษท่ี1 สรรพนามบรุุษท่ี2 และสรรพนามบรุุษท่ี34 ซึง่สามารถอธิบายไดด้งันี ้
1.ค าสรรพนามบุรุษท่ี1 คือ ค าท่ีใช้แทนตัวผู้พูด เช่น ฉัน ผม ดิฉัน กระผม 

ขา้พเจา้ เป็นตน้ 
2.ค าสรรพนามบรุุษท่ี2 คือ ค าท่ีใชแ้ทนตวัผูฟั้ง เช่น เธอ คณุ ท่าน เอ็ง เป็นตน้ 
3.ค าสรรพนามบรุุษท่ี3 คือ ค าท่ีใชแ้ทนผูท่ี้ถกูกลา่วถึง เช่น เขา ท่าน เธอ เป็นตน้ 
 
 

                                                            
1 ชนิกา ค าพฒุ.  (2545).  การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจนีวชิาเอกภาษาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาตแิหง่ยู

นาน สาธารณรฐัประชาชนจนี.  หน้า115-117. 
2 ชนิกา ค าพฒุ.  (2545).  การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจนีวชิาเอกภาษาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาตแิหง่ยู

นาน สาธารณรฐัประชาชนจนี.  หน้า91. 
3 นกัศกึษาชาวจนีจ านวน 29 คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย ชมพนุูช ประชาญสทิธิ ์ทีม่หาวทิยาลยัศรี

นครนิทรว-ิโรฒ. 
4 นววรรณ พนัธุเมธา.  (2558).  ไวยากรณ์ไทย.  หน้า24-26. 
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สรรพนามทั้ง 3 ประเภทนีจ้ะจ าแนกตามพจนไ์ดเ้ป็นเอกพจน ์และพหูพจน ์คือค า
บุรุษสรรพนามเอกพจน ์หมายถึง  ค าท่ีใชแ้ทนนามเอกพจน ์เช่น ผม กระผม ดิฉัน ฉัน ขา้พเจา้  
เป็นตน้  

ค าบรุุษสรรพนามพหพูจน ์หมายถึง ค าท่ีใชแ้ทนนามพหพูจน ์เช่น พวกเรา เรา พวก
เขา พวกมนั เป็นตน้ ซึง่จะเป็นค าท่ีมีค าวา่ “พวก” น าหนา้ค าบรุุษสรรพนามเอกพจน ์

นอกจากนัน้ค าบุรุษสรรพนาม ยงัสามารถบอกเพศ พจน ์ฐานะ และความสมัพนัธ์
ของผู้พูดและผู้ฟังได้ โดยค าบุรุษสรรพนามสามารถบอกเพศ เช่น ผู้ชาย (ผม, กระผม, เกล้า
กระหม่อม), ผูห้ญิง (ดิฉัน, หม่อมฉัน), กล่าวถึงผูห้ญิง (หล่อน), บอกพจน ์คือ ค าท่ีบอกจ านวน 
เช่น เอกพจน ์เช่น เรา ท่าน คณุ แก เขา มนั เป็นตน้ ส่วนพหูพจน ์เช่น พวกเขา พวกคณุ เป็นตน้, 
บอกฐานะของผูพู้ด เช่น อาตมภาพ (ผูพ้ดูเป็นพระสงฆ)์ เป็นตน้, บอกความสมัพนัธข์องผูพ้ดูกับ
ผูฟั้ง  เช่น ผูฟั้งกบัผูพ้ดูมีฐานะเสมอกนั ผูห้ญิงสามารถใชค้  าวา่ ฉนั, เรา, เธอ1 เป็นตน้ 

ขอ้สงัเกต 
1.ค าบรุุษสรรพนามบางค าอาจเป็นไดท้ัง้เอกพจน ์และพหพูจน ์เช่น เรา มนั หาก

ตอ้งการท าใหค้  าบุรุษสรรพนามเอกพจนเ์ป็นพหูพจน ์โดยการเติมค าว่า พวก เหล่า ทัง้หลาย เช่น 
พวกดิฉนั พวกเขา พวกขา้ ขา้พเจา้ทัง้หลาย ท่านทัง้หลาย เป็นตน้  

2.ค าบุรุษสรรพนามอาจเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษท่ี1 สรรพนามบุรุษท่ี2 หรือ 
สรรพนามบรุุษท่ี3 ได ้เช่น  

 
เรา  
      เรายงัท าการบา้นท่ีครูใหไ้ม่เสรจ็เลย        “เรา” เป็นค าสรรพนาม

บรุุษท่ี1 
      เราตอ้งตัง้ใจอา่นหนงัสือนะ จะไดส้อบไดท่ี้หนึง่    “เรา” เป็นค าสรรพนาม

บรุุษท่ี2 
เขา  
      วนันีเ้ขา(เค้า)มีเรือ่งสนกุมาเลา่ใหต้วัฟังดว้ยแหละ      “เคา้” เป็นค าสรรพ

นามบรุุษท่ี1 
      เขาฝากฉนัมาบอกตวัวา่ อาทิตยห์นา้จะมาเยี่ยม  “เขา” เป็นค าสรรพนาม

บรุุษท่ี22
 

                                                            
1 นววรรณ พนัธเุมธา.  (2558).  ไวยากรณ์ไทย.  หนา้26-27. 
2 กรมวิชาการ.  (2552).  บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 3.  หนา้24-25. 
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ท่าน 
        ขอเชิญท่านถ่ายรูปเป็นเกียรติแก่คูส่มรส“ทา่น” เป็นค าสรรพนาบรุุษท่ี2 
        ท่านเดนิทางไปตา่งประเทศตัง้แตส่ปัดาหท่ี์แลว้  “ทา่น” เป็นค าสรรพนาม 

บรุุษท่ี3 
3.ค าบุรุษสรรพนามท่ี1 และ 2 จะยงัตอ้งใชใ้หถู้กคู่ค  ากัน โดยค าสรรพนามบุรุษ

ท่ี1 และ2 ท่ีมักใชคู้่กัน เช่น ฉัน-เธอ ผม-คุณ ขา้พเจา้-ท่าน ดิฉัน-คุณ เป็นตน้ ดงันั้นการเลือกคู่ 
ค าสรรพนามจงึตอ้งเลือกใหถ้กูตอ้งจะใชผ้ิดกนัไมไ่ด ้เช่น กระผม-แก หรอื หมอ่มฉนั-เธอ1  

1.3 ค าบุรุษสรรพนามทีเ่ป็นปัญหาส าหรับนักศึกษาชาวจนี 
จากการศึกษางานวิจัยของฉิงหยู่ เหวิน เรื่อง ปัญหาการใช้บุรุษสรรพนามของ

นกัศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม2 งานวิจยัของชนิกา ค าพุฒ เรื่อง
การศึกษาการใชภ้าษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาติแห่งยูนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน3 และงานวิจยัของธิดา โมกสิกรตันแ์ละคณะ เรื่อง การใชภ้าษาไทยของ
นักศึกษาจีน: กรณีศึกษาปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ4 จินดารตัน ์
ธรรมรงวทุย ์ขอ้บกพรอ่งเชิงวจันปฏิบตัิศาสตรใ์นการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม: กรณีศกึษาการใช้
ภาษาไทยของผูพ้ดูชาวอเมรกินัและชาวจีน5  และจากการสมัภาษณน์กัศกึษาชาวจีน พบค าบุรุษ
สรรพนามท่ีเป็นปัญหาส าหรบันกัศกึษาชาวจีน จ านวน 23 ค า มีรายละเอียดดงันี ้

 
1. ฉัน 

เป็นค าสรรพนามทั่วไปท่ีไม่จ ากดัเพศ อาย ุของทัง้ผูพ้ดูและผูฟั้ง มีแนวโนม้ท่ี
เพศหญิงใชม้ากกว่าเพศชาย ใชใ้นสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ และแสดงถึงความเท่าเทียมกัน
ของผูพ้ดูและผูฟั้ง แตบ่างครัง้ค  าสรรพนามฉนัใชเ้พื่อแสดงความไม่พอใจก็ได ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเจตนา
                                                            

1 วิจินตน ์ภาณพุงศ.์  (2530).  โครงสรา้งของภาษาไทย.  หนา้66. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้97-123. 
3 ชนิกา ค าพฒุ.  (2545).  การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีนวชิาเอกภาษาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาตแิห่งยู

นาน สาธารณรฐัประชาชนจีน.  หนา้115-117. 
4 ธิดา โมกสิกรตันแ์ละคณะ.  (2561, 25 ธนัวาคม).  การใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีน: กรณีศกึษาปัญหาการเขียนของ

นกัศกึษาจีน หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ.  วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน.์  13(25): 18. 

5 จินดารตัน ์ธรรมรงวทุย.์  (2553).  ขอ้บกพรอ่งเชิงวจันปฏิบตัิศาสตรใ์นการสื่อสารระหวา่งวฒันธรรม: กรณีศกึษาการ
ใชภ้าษาไทยของผูพ้ดูชาวอเมรกินัและชาวจีน.  หนา้35-36. 
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และบรบิทในการสื่อสาร นอกจากการใชใ้นกรณีท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งมีสถานภาพทางสงัคมท่ีใกลเ้คียง
กนัแลว้ยงัสามารถใชใ้นกรณีท่ีผูพ้ดูมีสถานะเหนือกวา่ผูฟั้ง  

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณก์ารสนทนาระหวา่งเพื่อนสนิท 

ฉันมีข่าวดีมาบอก 
ฉัน ใชแ้ทนผูพ้ดูท่ีมีความเท่าเทียมกนักบัผูฟั้ง 
 

ในบางกรณีค าสรรพนาม “ฉนั” ยงัเป็นการแสดงความห่างเหิน หรอื แสดงความ
ไม่พอใจคูส่นทนา ทัง้นีต้อ้งควบคูก่บัน า้เสียงท่ีดงัและแข็งกระดา้ง 

 
ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งเพื่อนก าลงัทะเลาะกนั 

แกอยากมีเรือ่งกบัฉันเหรอ 
ฉัน ใชแ้ทนผูพ้ดูดว้ยน า้เสียงแสดงความไม่พอใจคูส่นทนา 

 
ตวัอยา่ง เหตกุารณก์ารสนทนาระหวา่ผูพ้ิพากษากบัผูต้อ้งหาในชัน้ศาล 

ผูต้อ้งหา :  ฉันขออนญุาตกลา่วอะไรบางอยา่งครบั 
ผูพ้ิพากษา:  ถา้คณุตอ้งการแกต้วัตอนนีม้นัสายเกินไปแลว้   

                                     เพราะค าพิพากษาไดส้รุปออกมาแลว้1 
 

จากบทสนทนาขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า นักศึกษาชาวจีนเลือกใชค้  าบุรุษสรรพ
นามค าว่า “ฉัน” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีไม่สามารใชใ้นสถานการณท่ี์เป็นทางการมาก เช่น ใน
ชัน้ศาล เป็นตน้  

 
2. เรา 

เป็นค าสรรพนามไดท้ัง้เอกพจนแ์ละพหพูจน ์ไม่จ ากดัเพศ อาย ุของผูพ้ดูและผูฟั้ง 
ผูพู้ดและผูฟั้งมีความสนิทสนมกัน เช่น การพูดกับเพื่อนในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ ในบาง
กรณีหมายถึงผูพ้ดูคนเดียว ในบางกรณีหมายถึงผูพ้ดูหลายคน หรอืหมายถึงผูพ้ดูและผูฟั้ง  

 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้117. 
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ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งคูร่กั 
เราก าลงัจะไปไหนกนัคะท่ีรกั  
เรา ใชแ้ทนผูพ้ดู ซึง่รวมถึงผูฟั้งดว้ย  
 

ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งครูก าลงัอบรมสั่งสอนนกัเรยีน 
ท าไมเราไม่ตัง้ใจเรยีนในชั่วโมงเรยีนเลยคะ 
เรา ใชแ้ทนผูฟั้ง อาจเป็นเอกพจน ์หรอื พหพูจนก็์ได ้
 

เป็นสรรพนามบรุุษท่ี2 ท่ีผูมี้อาวโุสมากกวา่ผูพ้ดู หรอื พดูอย่างไมน่บัถือ  
ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งครูพดูกบันกัเรยีนในหอ้งพกัครู 

เราน่ะเช่ืออะไร 
เรา ใชแ้ทนผูฟั้งท่ีมีความอาวโุสนอ้ยกวา่ผูพ้ดู 

  
ตวัอยา่ง  เหตุการณ์เกิดขึน้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ระหว่างนักศึกษา  

                                     ชาวจีนหนึ่งคนและผูว้ิจยัท่ีนกัศกึษาไม่รูจ้กัเทอมนีเ้ราเรยีนบญัชี  
                                     คะ่ เออ เราเป็นตา่งชาติหลายๆบา้งมีปัญหาไมรู่เ้รือ่ง1 

 
จากประโยคขา้งตน้นกัศึกษาใชค้  าว่า “เรา” แทนตนเองกับผูฟั้งท่ีตนเองไม่รูจ้ัก 

หรอื สนิทมาก่อน 
 

3. เขา (เค้า) 
เป็นค าสรรพนามท่ีไม่จ ากัดเพศ อายุ ของผูฟั้งและผูพู้ด สามารถใชก้ับบุคคลท่ี

อายุนอ้ยกว่าผูพู้ด หรือ เสมอกัน ส่วนมากจะใชใ้นเพศหญิง ใชแ้ทนตนเอง เม่ือผูพู้ดและผูฟั้งมี
ความสนิทสนมกัน หรือเป็นคนในครอบครวั ใชใ้นสถานการณ์อย่างไม่เป็นทางการ มักใชคู้่กับ
สรรพนามบรุุษท่ี2 คือ “ตวัเอง” หรอื “ตวั” 

 
ตวัอยา่ง    เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งคูร่กั 

เขา (เค้า) ไม่รูเ้รือ่งเลยจรงิๆนะตวัเอง 
                                                            

1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  
หนา้103. 
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เขา(เค้า)   ใชแ้ทนผูพ้ดู ท่ีมีความสนิทสนมกนั 
 

ตวัอยา่ง เหตกุารณส์นทนาระหวา่งภารโรงกบัครูใหญ่ 
ภารโรง:  ครูใหญ่ครบั เรยีก ผมมาเรือ่งอะไรครบั 
ครูใหญ่:  เดี๋ยวให ้เขา(เคา้)เสรจ็งานก่อน1 
 

จากบทสนทนาขา้งตน้นักศึกษาชาวจีนเลือกใช้ค  าบุรุษสรรพนามค าว่า “เขา
(เคา้)” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีควรใชแ้ทนผูพู้ด เม่ือผูพู้ดและผูฟั้งเป็นคนท่ีสนิทสนมกัน หรือ 
เป็นคนรกั แต่ภารโรงและครูใหญ่ไม่ใช่คนรกักนั ดงันัน้ครูใหญ่จึงไม่ควรใชค้  าบุรุษสรรพนามแทน
ตนเองวา่ “เขา(เคา้)”      
 

4.กู 
เป็นค าสรรพนาม ใชใ้นสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ ไม่จ ากดัเพศ อาย ุของผูพ้ดู

และผูฟั้ง ท่ีผูพู้ดและผูฟั้งมีความสนิทสนมใกลชิ้ดกันมาก นอกจากค าว่า “กู” จะเป็นการแสดง
ความเป็นกนัเองแลว้ยงัแสดงถึงความไม่พอใจ โกรธ ข่มขู่ผูฟั้ง แต่อย่างไรก็ตาม “ก”ู ถือเป็นค าไม่
สภุาพดงันัน้ในการใช ้ผูพ้ดูจึงควรระมดัระวงั ไม่ควรน าไปใชก้บัคนท่ีตนเองไม่รูจ้กั หรือ สนิทสนม 
หรอืมีบคุคลท่ีไม่รูจ้กัอยูร่ว่มดว้ย 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งคูร่กัท่ีก าลงัทะเลาะกนั 

กูไม่ไดร้กัมึงแลว้ 
กู ใชแ้ทนผูพ้ดูท่ีมีความสนิทสนม แต่พูดขณะท่ีมีอารมณ์

ไม่พอใจผูฟั้ง 
  

ตวัอยา่ง  เหตกุารณก์ารสนทนาระหว่างสามีและภรรยาท่ีบา้น ซึ่งไม่ไดมี้
อารมณโ์กรธตอ่กนั 
ภรรยา: มีเรือ่งอะไรอยากจะบอก กก็ูบอกมาเลย2 
 

                                                            
1 แหลง่เดิม.  หนา้108. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร.์  

 หนา้110. 
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จากบทสนทนาขา้งตน้นกัศกึษาชาวจีนเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามค าว่า “ก”ู แทน
ตนเองเมื่อพดูกบัสามี ซึง่สามีภรรยาควรใชค้  าท่ีสภุาพกวา่นี ้

 
5. การใช้ชื่อ 

การใชช่ื้อแทนบุรุษสรรพนามท่ี1 โดยผูพู้ดจะใชเ้ม่ือสนทนากับบุคคลท่ีตนเอง
สนิทสนม ใชใ้นสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ หรือ เป็นกนัเอง และมีฐานะทางสงัคม อาย ุและวยั
ใกลเ้คียงกนั การใชช่ื้อแทนสรรพนามในบทสนทนายงัแสดงถึงอปุนิสยัของผูพ้ดูท่ีว่า มีลกัษณะการ
ถ่อมตน อ่อนนอ้ม หรือ ใหเ้กียรติแก่ผูฟั้ง นอกจากนัน้ผูพู้ดยงัมกัใชแ้ทนตนเองในการสนทนากับ
พอ่แม่ หรอื ญาตผิูใ้หญ่ เป็นตน้ ทัง้นีช่ื้อในสงัคมไทยมี 2 ช่ือ ไดแ้ก่ ช่ือเลน่ ช่ือจรงิ1  

 
ตวัอยา่ง             เหตกุารณเ์กิดขึน้ขณะลกูก าลงัคยุกบัพอ่แม่ 

นิดขอกลบัหลงั ๒ ทุ่ม นะคะคณุแม่ 
นิด ใชแ้ทนค าสรรพนามบรุุษท่ี1 
 

นอกจากนัน้ค  านามช่ือท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งค าสรรพนามบรุุษท่ี3 ผูพ้ดูสามารถใชแ้ทน
กบับคุคลทั่วไป ทัง้ท่ีสนิทสนมและไม่สนิทสนม  

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งอาจารยพ์ดูกบันิสติ 

วนิดา เธอไปตามศิโรธรมาพบอาจารยห์น่อยสิ 
ศิโรธร ใชแ้ทนค าสรรพนามบรุุษท่ี3 
 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถกูกล่าวถึงมีฐานะทางสงัคมสงูกว่าผูพ้ดูสามารถใชช่ื้อรว่มกบั
ค าบอกสถานภาพทางสงัคม เพื่อแสดงความยกย่องตอ่ผูท่ี้ถกูกลา่วถึง เช่น คณุหญิง คณุชาย ท่าน
ผูห้ญิง เป็นตน้ 

 ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ในงานแนะน าสถานท่ีในคณะ 
   ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์เป็นผูใ้หส้รา้งตกึหลงันีค้ะ่  
      สว่นตกึนัน้ท่าน...เป็นผูส้รา้ง 

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย  ์ใชแ้ทนค าสรรพนามบุรุษท่ี3ท่ีมีฐานะ
ทางสงัคมสงูกวา่ผูพ้ดู 

                                                            
1 เมชฌ สอดสอ่งกฤษ.  (2553).  วฒันธรรมการใชภ้าษาไทยและภาษาจีน: ระบบค าเรยีกขาน.  หนา้88-101.   
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ช่ือผูพ้ดูหรอืผูฟั้ง ท่ีมีอายนุอ้ย เช่น แตว๋ วิรชั เป็นตน้ จะใชแ้ทนตนเองได ้หรอื ผูมี้

อายมุากบางคนใชแ้ทนตนเองเม่ือพดูกบับคุคลท่ีตนเองมีความสนิทสนม ก็ได ้
 ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ในงานเลีย้งของรุน่นอ้งกบัรุน่พี่ 
   เม่ือไหรพ่ี่จะพาแต๋วกลบัคะ แต๋วเบื่อจะตายอยูแ่ลว้ 
   แต๋ว ใชแ้ทนผูพ้ดูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ผูฟั้ง 
 

แต่นกัศึกษาชาวจีนชัน้ปีท่ี 3 ในโครงการแลกปเลี่ยนไทย-จีน ไม่ทราบวิธีการใช้
ค  าบรุุษสรรพนามค านามช่ือเฉพาะ1 

 
6. ข้า 

เป็นค าสรรพนามท่ีใชใ้นสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการแต่แสดงความไม่สภุาพ  ไม่
จ ากัดอายุ เพศ ของผูใ้ช้ มกัใชใ้นเพศชาย และมีความสนิทสนมกัน มากกว่าท่ีจะแสดงความไม่
สภุาพ และยงัปรากฏใชก้บัพระสงฆ ์ซึง่พระจะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการแสดงความรกั สนิทสนม ท่ีผูพ้ดู
มีตอ่ผูฟั้งท่ีอายนุอ้ยกว่า หรอื อ่อนอาวโุสกวา่ แตอ่ยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัการใชค้  าวา่ “ขา้” อาจไม่
ค่อยสภุาพเท่าท่ีควร ผูพู้ดควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะการน าไปใชก้ับบุคคลท่ีไม่สนิทสนมกัน หรือ  
ผูอ้าวโุสกวา่ตนเอง 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งรุน่พี่รุน่นอ้งท่ีสนิทสนมกนั 

ข้าใหเ้อ็งไปหยิบน า้มาใหห้น่อย 
ข้า ใชแ้ทนผูพ้ดู พดูกบัผูฟั้งท่ีมีความสนิทสนมกนั 
 

 
ตวัอยา่ง เหตกุารณก์ารสนทนาระหว่างคู่รกั ซึ่งผูช้ายตอ้งการแสดงความ

สภุาพกบัผูห้ญิง) 
    ผูห้ญิง: ท าไมไม่บอกกลา่วลว่งหนา้วา่จะมา 
    ผูช้าย: ขา้ไม่รูต้วัมาก่อนเลย 
 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีนจ านวน 29 คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยัศร ี

นครนิทรวิ-โรฒ. 
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จากบทสนทนาดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามค า
ว่า “ขา้” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีมกัใชก้ับในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ และแสดงความไม่
สภุาพ ดงันัน้ การเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามค าวา่ “ขา้” จึงไม่สอดคลองกบัสถานการณท่ี์ก าหนดให้
มีความสภุาพ 

 
7. หนู 

เป็นค าสรรพนามท่ีใชใ้นเพศหญิง ใชใ้นสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ ไม่จ ากัด
เพศของผูฟั้ง ใชเ้รียกแทนตนเองเม่ือผูฟั้งมีอายุหรือสถานภาพทางสงัคมสงูกว่าผูพู้ดเองเป็นการ
แสดงความถ่อมตน มีความเป็นกนัเองมากกวา่ค าวา่ “ดิฉนั”  

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งรุน่นอ้งพดูกบัรุน่พี่ 

เดี๋ยวหนูจะไปหาพี่นะ 
หนู    ใชแ้ทนผูพ้ดูมีอายหุรอืสถานภาพทางสงัคมต ่ากวา่ผูฟั้ง 

      
ผูช้ายอาจจะใช ้“หน”ู เฉพาะกบัพอ่แม่ หรอื ญาติผูใ้หญ่ท่ีเคยเรยีกแทนตนเองแต่

เดิม ไมใ่ชก้บัผูใ้หญ่โดยทั่วไป นอกจากนัน้ยงัสามารถใชแ้ทนบรุุษสรรพนามท่ี2 ไดอี้กดว้ย 
 

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งหลานชายกบัคณุยาย 
หนูจะกลบัมาเยี่ยมยายใหมน่ะครบั 
หนู ใชแ้ทนผูพ้ดูมีอายหุรือสถานภาพทางสงัคมต ่ากว่าผูฟั้ง 
ท่ีเป็นญาติ 

 
ค าสรรพนาม “หนู” ยังใช้เรียกเพศหญิงท่ีอายุน้อยกว่าตนเอง หรือ ใช้เรียก

เด็กผูห้ญิง ไม่จ ากัดเพศของบุรุษท่ี2 ในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ ใชเ้ม่ือผูพู้ดแสดงถึงความ
เอ็นดกูบัเด็ก หรอื หญิงท่ีอายอุ่อนกว่าและสนิทสนม ค านีไ้ม่ใชเ้รยีกเพศชาย แมว้่าจะเป็นเพศชาย
ท่ีอายนุอ้ยกวา่  

 
ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งครูกบันกัเรยีน 

หนูเอางานมาสง่ครูไดเ้ม่ือไหรค่ะ ครูตอ้งรบีตรวจนะคะ 
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หนู ใช้แทนผู้ฟังอายุน้อยกว่าตนเอง ในบริบทท่ีไม่เป็น
ทางการ 
ครู ใชแ้ทนผูพ้ดูท่ีมีอาชีพเป็นครู 
 

แต่อย่างไรก็ตามนกัศึกษาชาวจีน โดยเฉพาะนกัศึกษาชาวจีนเพศชายไม่ทราบ
หลกัการการใชค้  าบรุุษในภาษาไทยค าวา่ “หน”ู1     

 
8.กระผม 

เป็นค าสรรพนามท่ีใชเ้ฉพาะเพศชายในการเรยีกแทนตนเอง โดยไมจ่ ากดัอาย ุแต่
แสดงถึงความสภุาพ ใชใ้นสถานการณท่ี์เป็นทางการ และเพื่อแสดงความเคารพหรอืนบัถือผูฟั้ง  

 
ตวัอยา่ง   สารจากนายกเทศมนตรตี  าบลเชียงรากนอ้ยแถลงตอ่สภา  
                        เทศบาลต าบลเชียงรากนอ้ย2 วา่ 

                         เรยีนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงรากนอ้ย 
                                     ท่ีเคารพตามท่ี 

กระผมไดร้บัการเลือกตัง้จากพอ่แมพ่ี่นอ้งประชาชนเทศบาล
ต าบลเชียงรากนอ้ย ... 
กระผม ใชแ้ทนผูพ้ดูเพศชายในบรบิทท่ีเป็นทางการ หรอื เพื่อ
แสดงความสภุาพ 

       
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งครูใหญ่พดูกบัลกูศษิยท่ี์หนา้โรงเรยีน 

ครูใหญ่: อะไรกนั 
ลกูศษิย:์ หมาบา้ครบั กระผมเห็นมนัยืนกินเศษอาหาร3 
 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีนจ านวน 2ต คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยัศรนีคริ

นทรวิ-โรฒ. 
2 เทศบาลต าบลเชียงรากนอ้ย.  (2557, 9 เมษายน).  ค ากล่าวปฏิญาณตนและค าแถลงนโยบายของนายอภสิทิธิ ์อคัร

วรรธนกลุ นายกเทศมนตรตี าบลเชยีงรากนอ้ยแถลงตอ่สภาเทศบาลรากนอ้ย. 
3 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้107. 
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จากประโยคขา้งตน้นกัศกึษาชาวจีนเลือกใชค้  าว่า “กระผม” ในสถานการณท่ี์ไม่
เป็นทางการ เน่ืองจากเป็นการพดูบรเิวณหนา้โรงเรยีน และนกัศกึษายงัใชค้  าวา่ “หมา” ซึง่แสดงถึง
ความไมเ่ป็นทางการ 

 
9.พวกเรา เรา 

ใชก้รณีท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งมีฐานะทางสงัคมเท่าเทียม ใกลเ้คียงกนั หรอื มีความสนิท
สนมใกลชิ้ด โดยสามารถใชไ้ดท้ัง้เพศหญิงและเพศชาย บางกรณีอาจรวมถึงผูพ้ดูและผูฟั้งได ้

 
         ตวัอยา่ง  เหตกุารณก์ารเกิดขึน้ระหวา่งเพื่อนคยุกนั 

พวกเรา/เราจะไปซือ้กระดาษสีมาเพิ่มเอง พวกเธอรออยูต่รงนี ้ 
      ก่อนนะ  

             พวกเรา/เรา  ใชแ้ทนผูพ้ดูและผูฟั้งมีฐานะทางสงัคมเท่าเทียม  
               ใกลเ้คียงกนั หรอื มีความสนิทสนม 
   
  ตวัอยา่ง  เหตกุารณส์นทนาระหวา่งเจา้นายและลกูจา้งท่ีท างาน 
    เจา้นาย (ชาย) :  เอาไปลา้งหนอ่ยส ิ
    ลกูจา้ง          :  อะไรครบั 
    เจา้นาย(ชาย)   : ไม่รูส้ ิมีคนเอามาให ้เรา1 

 
จากขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า เจา้นาย (ชาย) เลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามค า

ว่า “เรา” กับลูกจา้ง ซึ่งเจา้นายไม่ควรใชค้  าว่า “เรา” กับลูกจา้ง เน่ืองจาก เจา้นายมีชนชั้นทาง
สงัคมสงูกวา่ลกูนอ้ง ดงันัน้เจา้นาย (ชาย) จงึควรใชค้  าบรุุษสรรพนามค าอ่ืน เช่น ผม เป็นตน้  

 
10.การใช้ค าเครือญาต ิ 

ค าเครือญาติ คือ ค านามท่ี หมายถึงค าแสดงเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ พี่ นอ้ง ตา 
ยาย ลงุ ปา้ นา้ อา เป็นตน้  

การใชค้  านามเครือญาติแทนสรรพนามบุรุษท่ี2 เป็นการแสดงถึงวฒันธรรมการ
เคารพผูอ้าวโุสเม่ือผูฟั้งอาวโุสกว่าผูพ้ดู เน่ืองจากผูพ้ดูสามารถน าค าเครือญาติใชเ้รียกคนท่ีไม่ใช่

                                                            
1 แหล่งเดมิ.  หน้า114. 
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ญาติของตนเองก็ได ้เพื่อแสดงความเคารพยกย่องเสมือนเป็นเครือญาติ หรือ ญาติผูใ้หญ่ของ
ตนเอง นอกจากนัน้ยงัน าไปใชเ้รียกผูมี้อายนุอ้ยกว่าผูพู้ดในฐานะนอ้งของตนเอง รวมถึงค าเครือ
ญาตินีย้งัสามารถน าไปใชไ้ดท้ัง้เพศชายและเพศหญิง และไดท้ัง้ท่ีเป็นบรุุษสรรพนามท่ี1 บรุุษสรรพ
นามท่ี2 และบรุุษสรรพนามท่ี3 

 
ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้จากการพบกนัของหลานสาวกบัคณุลงุ 

หนคูิดถึงคุณลุงมากเลยคะ่  
คุณลุง ใชแ้ทนสรรพนามบรุุษท่ี2 ท่ีเป็นเครอืญาติ 
 

ตวัอยา่ง เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งแมค่า้กบัลกูคา้ 
คุณยายมานั่งขายขนมรมิถนนแบบนีไ้ม่รอ้นเหรอคะ 
คุณยาย ใชแ้ทนค าบรุุษสรรพนามท่ี2 ท่ีไม่ใช่เครอืญาติ 
 

นอกจากนัน้ค าเครือญาติยงัสามารถใชแ้ทนสรรพนามบุรุษท่ี3 เพื่อแสดงความ
สุภาพ หรือ ยกย่อง รกั เมตตา เหมือนบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงเป็นญาติของตนเอง โดยสามารถใช้
รว่มกบัค านามช่ือได ้

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งแมก่บัลกูก าลงัคยุกนั 

เม่ือไหรพ่่อจะกลบับา้นครบั   
พ่อ ใชแ้ทนค าบรุุษสรรพนามท่ี3 ท่ีเป็นเครอืญาติ 
 

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งเพื่อนก าลงัคยุเก่ียวกบัพอ่คา้ขายขนม 
ลุงคนนัน้ เป็นคนใจดีมากแถมขนมใหฉ้นัดว้ยนะ  
ลุง ใชแ้ทนค าบุรุษสรรพนามท่ี3 ท่ีไม่ใช่เครือญาติ และมี
อายมุากกวา่  

 



  28 

ค าเรยีกญาติบางค ามีความหมายกวา้ง คือ สามารถใชเ้รยีกคนแปลกหนา้ได ้เช่น 
ค าเรียก “พี่” อาจไม่ใช่พี่ท่ีเป็นญาติกนั แต่เป็นการเรียกเพื่อสรา้งความพึงพอใจแก่ผูถ้กูเรียก หรือ
สามารถใชเ้รยีกสามี พนกังาน1 ทัง้นีบ้คุคลเหลา่นีต้อ้งมีอายมุากกวา่ผูพ้ดู 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งสามีภรรยาก าลงัคยุกนัเรือ่งการเลีย้ง  
                        ลกูหนคูิดว่า  
   พีอ่ยา่ตามใจลกูใหม้นัมากนกัจะดกีวา่นะคะ เดี๋ยวลกูจะเสีย 

คนเอา 
พี ่ ใชแ้ทนค าสรรพนามบรุุษท่ี2 ซึง่เป็นสามี ไมใ่ช่พ่ีทาง 
สายเลือด 
 

ตวัอยา่ง           “ยงัมีเพื่อนๆบางคนท่ีติดตอ่กนัอยู ่รวมทัง้เพื่อนๆดว้ย2” 
 

จากขอ้ความขา้งตน้นกัศกึษาชาวจีนเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามค าวา่ “เพื่อนๆ” ซึง่
เป็นการใชค้  าบุรุษสรรพนามผิดพจน ์เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งการสื่อความว่า มีเพื่อนๆบางคนยงั
ติดตอ่กนัอยู ่รวมทัง้เพื่อนอีกกลุม่หนึ่งดว้ย  

 
11.การใช้ค านามบอกต าแหน่ง 

ค านามบอกต าแหน่ง หมายถึง ค านามท่ีแสดงถึงต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เช่น 
อธิการบดี หวัหนา้ ผูอ้  านวยการ  

การใชค้  านามบอกต าแหน่งใชแ้ทนสรรพนามบุรุษท่ี3 โดยใชเ้ช่นเดียวกับการใช้
แทนสรรพนามบรุุษท่ี2 เพื่อแสดงความสภุาพในการสนทนา เน่ืองจากในสงัคมไทยนอกจากมีการ
นับถือในระบบอาวุโสแลว้ยังมีการนับถือกันตามสถานภาพทางสังคม เช่น ยศ หรือ ต าแหน่ง  
ดงันัน้ในสงัคมไทยจึงมีการค านึงถึงการใชค้  าสรรพนามใหถ้กูตอ้งดว้ย ค าบอกต าแหน่งนีส้ามารถ
ใชร้ว่มกบัค านามช่ือได ้ 

 

                                                            
1 David Smyth.  (2004).  Thai An Essential Grammar.  Page43.  
2 ธดิา โมสกิรตัน์และคณะ.  (2561, 25 ธนัวาคม).  การใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจนี: กรณศีกึษาปัญหาการเขยีน

ของนกัศกึษาจนี หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสือ่สารภาษาไทยเป็นภาษาทีส่อง มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรต.ิ  วารสารศลิป-ศาสตรป์รทิศัน์.  13(25): 18. 
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ตวัอยา่ง             เหตกุารณจากบทสมัภาษณ์1  
ท่านอธิการบด ีมหาวิทยาลยัหวัเฉียวฯ ใหส้มัภาษณก์ารจดั 
การพลงังานภายในมหาวทิยาลยั 
ทา่นอธิการบด ีใชแ้ทนสรรพนามบรุุษท่ี3 
 

ตวัอยา่ง             เหตกุารณเ์กิดขึน้จากบสนทนาระหวา่งผูอ้  านวยการกบัพนกังาน 
ผู้อ านวยการให้หนูไปหยิบกุญแจท่ีวางอยู่บนโต๊ะในห้องนั้น
ใช่มัย้คะ 
ผู้อ านวยการ ใชแ้ทนสรรพนามบรุุษท่ี2 
 

นอกจากนัน้ค านามบอกต าแหน่งในงานวิจยันีย้งัหมายรวมถึง ค านามบอกอาชีพ
ดว้ย 

ค านามบอกอาชีพ หมายถึง ค านามท่ีแสดงอาชีพการงาน เช่น ครู อาจารย ์หมอ 
พยาบาล แมค่า้ พอ่คา้ เป็นตน้2 อาจใชก้บับางอาชีพเท่านัน้ 

การใชค้  านามบอกอาชีพแทนสรรพนามซึง่สามารถท าหนา้ท่ีเสมือนค าสรรพนาม
บุรุษท่ี1 ค าสรรพนามบุรุษท่ี2 และค าสรรพนามบุรุษท่ี3 เพื่อแสดงความสมัพันธ์ต่างๆ เช่น ครู- 
ลกูศิษย ์หมอ-คนไข ้และเพื่อแสดงความสภุาพในการสนทนา เช่น ค าว่า “คณุครู”ใชเ้ม่ือผูฟั้งเป็น
ครู “คณุหมอ” ใชเ้ม่ือผูพ้ดูเป็นหมอ  

 
ตวัอยา่ง      เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งครูก าลงัสั่งการบา้นนกัเรยีน 

ครูใหน้กัเรยีนเขียนเรยีงความมาสง่ก่อนพกัเท่ียงวนันีน้ะคะ 
ครู  ใชแ้ทนสรรพนามบรุุษท่ี1 
 

  ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งนิสติกบัอาจารย ์
รบัทราบคะ่/ครบัอาจารย์ 
อาจารย ์ใชแ้ทนสรรพนามบรุุษท่ี2 
 

                                                            
1 มหาวิทยาลยัหวัเฉียว.  (2559).  ทา่นอธิการบด ีม.หวัเฉียวฯใหส้มัภาษณ์การจดัการพลงังานภายในมหาวทิยาลยั.  

(ออนไลน)์ 
2 นววรรณ พนัธเุมธา.  (2558).  คลงัค า.  หนา้328. 
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  ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งคณุหมอกบัคนไข ้
หมอบอกวา่ใหแ้ม่ทานยาใหต้รงเวลานะครบั 
หมอ ใชแ้ทนสรรพนามบรุุษท่ี3 
 

ตวัอยา่ง             ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาชาวจีนแตง่ประโยคโดยใชค้  านามอาชีพ 
ทา่นครูสอนอะไร1 

 
จากประโยคขา้งตน้พบว่า นกัศึกษาชาวจีนเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนาม “ท่านครู”  

ท่ีตนเองตอ้งการยกยอ่ง ซึง่ค  าวา่ “ครู” จะใชค้  าวา่ “คณุครู” ไม่ใชค้  าวา่ “ท่าน” น าหนา้  
 

12. เธอ 
เป็นค าสรรพนามที่ใชไ้ดท้ัง้บรุุษท่ี2 และ3 ท่ีใชแ้ทนผูท่ี้มีสถานภาพทางสงัคม อาย ุ 

เท่าเทียม หรอื ใกลเ้คียงกบัผูพ้ดู ใชใ้นกรณีท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งมีฐานะทางสงัคมใกลเ้คียงกนั ทัง้นีเ้พื่อ
แสดงความสนิทสนมและเป็นกนัเอง ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นการใชใ้นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย และ
ค าบรุุษ-สรรพนาม ค าวา่ “เธอ” ยงัใชเ้ป็นค าสรรพนามบรุุษท่ี3 ได ้และใชคู้ก่บัค าบรุุษสรรพนามท่ี1 
คือ ฉนั 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งการนดัหมายของเพื่อนสนิท 

เธอไปไหนมา ฉันรอตัง้นาน 
เธอ ใชแ้ทนผูฟั้งท่ีมีสถานภาพทางสงัคม อาย ุเท่าเทียมกบัผู้
พดู 
 

เป็นสรรพนามบรุุษท่ี3 ใชเ้ม่ือผูพ้ดูเกิดความหมั่นไส้2 บคุคลท่ีถกูกลา่วถึง 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งที่เพื่อนสนิทก าลงัพดูถึงคนท่ีตนเอง 
   ไม่คอ่ยชอบ 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีนจ านวน 29 คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยัศรนีคริ

นทรวิ-โรฒ. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้15. 
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เธอเคยเห็น เลิศลกัษณ(์ช่ือบุคคลท่ี3) ไหม เธอแต่งตวัเยอะไป
จนเหมือนคนบา้เลย 
เธอ ใชแ้ทนผูฟั้งทีม่คีวามสนิทสนมกบัผูพ้ดู 
เธอ  ใชแ้ทนผูท้ีถู่กกล่าวถงึทีผู่พ้ดูมคีวามหมัน่ไส ้

ตวัอยา่ง  
“บดิาของเขาเป็นเพียงคนเก็บฟืน มารดาของเธอมีอาชีพทอผา้ขาย1” 
 

จากขอ้ความขา้งตน้ผูพ้ดูตอ้งการสื่อความว่า พ่อของเขาเป็นคนเก็บฟืน และแม่
ของเขาเป็นคนทอผา้ขาย แต่นักศึกษาใชค้  าบุรุษสรรพนามผิด คือ ตอ้งใช้ค  าบุรุษสรรพนามว่า 
“เขา” แตใ่ชผ้ิดเป็น “เธอ” ท าใหก้ารเกิดการสื่อความผิดพลาดคลาดเคล่ือนได ้

 
13.ทา่น 

เป็นค าสรรพนามท่ีใช้ไดท้ั้งสรรพนามบุรุษท่ี2 และ3 ใชใ้นกรณีของผูท่ี้พูดดว้ย
และผูท่ี้ถกูกลา่วถึงเป็นผูอ้าวโุสกวา่ หรอื มีฐานะทางสงัคมสงูกวา่ผูพ้ดู เพื่อยกยอ่ง สามารถใชแ้ทน
ไดท้ัง้เพศชายและเพศหญิง โดยใชใ้นสถานการณท่ี์เป็นทางการ และไม่เป็นทางการก็ได ้ในบาง
กรณี  นอกจากนั้นยังสามารถใช้กับค าบอกต าแหน่ง หรือน าหน้าค าบอกช่ือได้ เช่น ท่า น
ผูอ้  านวยการ ท่านอธิการบดี ท่านเทศมนตร ีเป็นตน้ 

 
ตวัอยา่ง              เหตกุารณเ์กิดขึน้ขณะการแนะน าเทศมนตรคีนใหม่ 

ท่านผูนี้เ้ป็นนายกเทศมนตรคีนใหมข่องพวกเรา 
ทา่น ใชแ้ทนผูท่ี้ถกูกลา่วถึง ซึง่เป็นผูอ้าวโุสกวา่ หรอื มี 
ฐานะทางสงัคมสงูกวา่ผูพ้ดู เพื่อยกย่อง และใชใ้น 
บรบิทท่ีเป็นทางการ 

 
ค าบุรุษสรรพนาม “ท่าน” ยงัใชแ้ทนคนท่ีมีสถานภาพทางสงัคมสงู และแสดงถึง

ความเคารพ โดยไม่จ ากัดเพศ หรือ อายุของผูถู้กเรียก ซึ่งค าสรรพนามนีม้กัใชคู้่กับค าสรรพนาม
บรุุษท่ี1 คือ ผม ดฉินั ขา้พเจา้ กระผม  

 
                                                            

1 ชนิกา ค าพฒุ.   (2545).  การศกึษาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีนวชิาเอกภาไทยชัน้ปี4 สถาบนัชนชาตแิห่งยูนาน 
สาธารณรฐัประชาชนจีน.  หนา้91. 
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ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งเจา้นายกบัคนรบัใช ้
ท่านอยากไดอ้ะไรเป็นพิเศษไหมครบั ผมจะซือ้มาฝาก 
ทา่น ใชแ้ทนผูฟั้งท่ีมีสถานภาพทางสงัคมสงู และแสดงถึง
ความเคารพของผูพ้ดู 

   
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งภารโรงกบัครูใหญ่ 

ภารโรง : ครูใหญ่ครบั เรยีก ท่าน มาเรือ่งอะไรครบั1 
 

จากประโยคขา้งตน้พบว่านกัศกึษาใชค้  าบรุุษสรรพนามค าว่า “ท่าน” แทนตนเอง  
(ภารโรง) ซึง่นกัศกึษาควรใชค้  าบรุุษสรรพนามค าวา่ “ผม” ในนต าแหน่งนี ้ 
 

14.เอ็ง 
เป็นค าสรรพนามท่ี ใชใ้นกลุ่มเพื่อนสนิท หรือ ผูพ้ดูและผูฟั้งมีความสนิทสนมกนั 

เป็นกนัเองและคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี ไม่จ ากดัเพศและอาย ุของทัง้ผูพ้ดูและผูฟั้ง ส่วนมากผูใ้ชม้กั
เป็นเพศชาย นอกจากนั้น “เอ็ง” ยังบ่งบอกถึงความรกัความเมตตาท่ีผูพู้ดมีต่อผูฟั้ง ใชคู้่กับค า
สรรพนามบรุุษท่ี1 คือ “ขา้”  

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งเพื่อนสนิท 
เอ็งกบัข้าเป็นเพื่อนกนั 
เอ็ง ใช้แทนผู้ฟังท่ีมีความสนิทสนมกัน เป็นกันเองและ
คุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี 
ข้า ใช้แทนผู้พูดท่ีมีความสนิทสนมกัน เป็นกันเองและ
คุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งรุน่พี่กบัรุน่นอ้งขณะออกคา่ย 

เอ็งไปเก็บของท่ีคา่ยก่อนเดี๋ยวพวกพีต่ามไป 
เอ็ง ใช้แทนผู้ฟังท่ีมีความสนิทสนมกัน เป็นกันเองและ
คุน้เคยกนัเป็นอยา่งด ี
พวกพ่ี ใชแ้ทนผูฟั้งจ านวนมากกวา่ 1 คน ทีม่คีวามคุน้เคยกนั 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้108. 
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ตวัอยา่ง  เหตกุารณก์ารสนทนาระหวา่งคูร่กัท่ีหนา้หอพกั 

หญิง:   เขา(เคา้) จะไปซือ้ของตลาด เอ็งจะไปดว้ยไหม 
ชาย:  ไปดว้ยครบั1 
 

จากตัวอย่างบทสนทนาขา้งตน้ปรากฏการเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “เอ็ง”  
ในต าแหน่งค าบรุุษสรรพนามนามท่ี 2 และการใชค้  าบรุุษสรรพนามค าวา่ “เอ็ง” ควรใชก้บัคนท่ีสนิท
และใชคู้่กบัค าว่า “ขา้” แต่ในบทสนทนานีผู้พู้ด (หญิง) ใชค้  าว่า “เขา(เคา้)” แลว้จึงควรใชค้  าบุรุษ
สรรพนามท่ี 2 วา่ “ตวัเอง”  

 
15.คุณ 

เป็นค าสรรพนามท่ีใชเ้รียกบคุคลทั่วไป ไม่จ ากดัเพศของผูฟั้ง ใชเ้พื่อแสดงความ
สภุาพ ยกยอ่งผูฟั้ง ทัง้นีค้  าวา่ “คณุ” เป็นการใชเ้พียงเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ผูพ้ดูตอ้งการใหเ้กียรติผูฟั้ง 
แต่ไม่ไดเ้คารพยกย่องมากนกั ค าว่า “คณุ” ยงัสามารถน าหนา้ค านาม หรือ ค าบุรุษสรรพนามค า
อ่ืนไดเ้ช่นกนั เช่น คณุพี่ คณุนอ้ง คณุผูห้ญิง ต ารวจสนทนากบัผูต้อ้งหา ค าบุ รุษสรรพนามมกัใชคู้่
กบัสรรพนามบรุุษท่ี1 คือ ผม ฉนั ดิฉนั เป็นตน้ 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งบรกิรกบัลกูคา้ในหอ้งอาหารหอ้ง VIP 

คุณผู้หญิงอยากรบัอะไรเพิ่มอีกมัย้คะ 
คุณผู้หญิง ใชแ้ทนผูฟั้งเพื่อแสดงความสภุาพ และเคารพยกยอ่ง 

  
ตวัอยา่ง  เหตกุารณส์นทนาระหวา่งภารโรงกบัครูใหญ่ 

ภารโรง: ครูใหญ่ครบั เรยีก คุณมาเรือ่งอะไรครบั2 
 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้121. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้108. 
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จากประโยคขา้งตน้พบว่านกัศกึษาชาวจีนเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามค าว่า “คณุ” 
ซึง่เป็นค าบรุุษสรรพนามท่ี 2 ในต าแหน่งท่ีควรใชค้  าบรุุษสรรพนามท่ี 1 ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่านกัศกึษา
ใชค้  าบรุุษสรรพนามผิดประเภท 

 
16.แก 

เป็นสรรพนามบุรุษท่ี2 ท่ีใชแ้ทนบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคมใกลเ้คียงกัน และมี
ความสนิทสนมใกลชิ้ดกนั อย่างเป็นกนัเองและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี ไม่จ ากดัเพศและอาย ุของทัง้
ผูพู้ดและผูฟั้ง นอกจากนั้น “แก” ยงับ่งบอกถึงความรกัความเมตตาท่ีผูพู้ดมีต่อผูฟั้ง ใชคู้่กับค า
สรรพนามบรุุษท่ี2 คือ “ฉนั” 

 
 ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้กบัเพื่อนสนิท 
   แกรบีเดินหน่อย ฉันหิวขา้วแลว้นะ 
   แก ใชแ้ทนผูฟั้งท่ีมีความสนิทสนมใกลชิ้ดกบัผูพ้ดู 
   ฉัน ใชแ้ทนผูพ้ดูท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนักบัผูฟั้ง 

ค าบรุุษสรรพนาม “แก” ยงัเป็นค าสรรพนามบรุุษท่ี3 ท่ีใชแ้ทนบคุคลท่ีถกูกลา่วถึง
ท่ีมีฐานะทางสงัคมสงูกวา่หรอือาวโุสกวา่ผูพ้ดู ใชเ้อย่ถึงผูอ่ื้นอยา่งเป็นกนัเอง 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งลกูนอ้งพดูถึงเจา้นายของตนเอง  

หวัหนา้แกไม่รูห้รอก วา่ฉนัแอบเอาเอกสารนีม้าบอกคูแ่ข่ง 
แก ใช้แทนผู้ท่ีถูกกล่าถึงท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกว่าหรือ
อาวโุสกวา่ผูพ้ดู 

แต่นกัศกึษาชาวจีนใหส้มัภาษณว์่า “ค านีแ้ปลว่าอะไร และใชย้งัไงคะ”1 จากบท
สมัภาษณนี์ท้  าใหท้ราบวา่ นกัศกึษาชาวจีนไมมี่ความรูเ้ก่ียวกบัการใชค้  าบรุุษสรรพนามค านี ้
 

17. มึง 
เป็นสรรพนามท่ีใชแ้ทนบุรุษท่ี2 ใชก้ับบุคคลท่ีมีความสนิทสนมกันมาก โดยมี

เจตนาเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความสนิทสนมกนั ผูพ้ดูและผูฟั้งมีสถานะทางสงัคมอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
วยัใกลเ้คียงกนั  

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีนจ านวน 29 คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยั 

ศรนีครนิทรวิ-โรฒ. 
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ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งการสนทนาของเพื่อนสนิท 

มึงเป็นเพื่อนสนิทของกูนะ กูถึงเลา่ความลบันีใ้หฟั้ง 
มึง ใชแ้ทนผูฟั้งท่ีมีความสนิทสนมกนัมาก 
กู ใชแ้ทนผูพ้ดูท่ีมีความสนิทสนมกนัมาก 
 

นอกจากนัน้ยงัสามารถใชก้บับคุคลทั่วไปในกรณีท่ีตอ้งการข่มขู่ หรอื แสดงความ
ไม่พอใจต่อผูฟั้ง โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างของวยัและฐานะทางสงัคมของผูฟั้ง ค าว่า “มึง” จึง
เป็นค าไมส่ภุาพ เป็นค าท่ีบคุคลทั่วไปยอมรบัวา่เป็นค าไมส่ภุาพ ใชก้บัค าบรุุษสรรพนามท่ี1 คือ ก ู

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ขณะท่ีคูอ่รพิบกนั 
มึงฆา่พอ่กูตาย 
มึง ใชแ้ทนผูฟั้งท่ีถกูขม่ขู่ 
กู ใชแ้ทนผูพ้ดูมีเจตนาขม่ขูผู่ฟั้ง 

       
ตวัอยา่ง เหตุการณ์ เกิดขึ ้นในระหว่างท่ีอาจารย์ชาวจีนก าลังสอน

นกัศกึษาชาวไทย 

อาจารยช์าวจีน : มงึออกไปเลย 
นกัศกึษาชาวไทย : (ทัง้นกัศกึษาท่ีถกูสั่งและนกัศกึษาคน
อ่ืนในห้องต่างเงียบเสียงลงในทันทีพรอ้มกับแสดงสีหน้าตื่น
ตระหนกอยา่งมาก)1 
 

18.ตัว ตวัเอง 
เป็นค าสรรพนามท่ีใช้กับผู้พูดดว้ยท่ีเป็นเพื่อนสนิท หรือ คนรกั รวมถึงใช้กับ

บุคคลท่ีมีอายอุ่อนกว่าตนเอง สามารถใชไ้ดท้ัง้เพศหญิงและเพศชาย แต่มกัใชใ้นเพศหญิง ใชใ้น
สถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ ใชคู้ก่บัสรรพนามบรุุษท่ี1 คือ เขา(เคา้) หรอื ค าเรยีกเครอืญาติ 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งคนรกั 

                                                            
1 จินดารตัน ์ธรรมรงวทุย.์  (2553).  ขอ้บกพร่องเชงิวจันปฏิบตัศิาสตร์ในการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม: กรณีศกึษาการ

ใชภ้าษาไทยของผูพู้ดชาวอเมรกินัและชาวจีน.  หนา้35-36. 
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เขา(เค้า)คิดถึงตัวเองมากเลย 
เขา(เค้า)   ใชแ้ทนผูพ้ดูในบรบิทท่ีไม่เป็นทางการ ซึง่เป็นคนรกั 
ตัวเอง     ใชแ้ทนผูฟั้งในบรบิทท่ีไม่เป็นทางการ ซึง่เป็นคนรกั 

  
ตวัอยา่ง  ขอ้ความจากการเขียนเรยีงความของนกัศกึษาชาวจีน 

ตัวเองช่ือภาษาไทยวา่ Li chang1  
 

จากประโยคขา้งตน้พบว่า นักศึกษาชาวจีนใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “ตวัเอง” 
ผิดประเภท คือ นกัศกึษาใชค้  าบรุุษสรรพนามท่ี 2 ในต าแหน่งท่ีควรใชค้  าบรุุษสรรพนามท่ี 1  
 

19.พวกนาย 
ใชใ้นกรณีท่ีผูพู้ดและผูฟั้งมีสถานะทางสังคมใกลเ้คียงกัน และแสดงถึงความ

สนิทสนมระหวา่งผูพ้ดู และผูฟั้ง หรอื มีอายใุกลเ้คียงกนั เช่น เพื่อนสนิท 
 

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งเพื่อนสนิทมาคยุกนั 
พวกนายมาเตะบอลกนัท่ีน่ีเอง ไมช่วนกนัเลย 
พวกนาย ใชแ้ทนผูฟั้ง ซึ่งมีจ านวน มากกว่า 1 คน และแสดงถึง
ความสนิทสนมของผูพ้ดูกบัผูฟั้ง 

นักศึกษาชาวจีนให้สัมภาษณ์ว่า “ค านีใ้ชอ้ย่างไรครบั”2 ท าให้ผูว้ิจัยทราบว่า
นกัศกึษาชาวจีนไมมี่ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการใชค้  าบรุุษสรรพนามค าวา่ “พวกนาย” มาก่อน 
 

20.พวกคุณ 
ใชใ้นกรณีท่ีผูฟั้งมีหลายคน และใชส้นทนากบับุคคลท่ีมีฐานะทางสงัคมต ่ากว่า

หรอือ่อนกวา่ผูพ้ดู 
 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งอาจารยพ์ดูกบันิสติ 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้97. 
2 นกัศกึษาชาวจีนจ านวน 29 คน.  (2562, 23 มกราคม).  สมัภาษณโ์ดย ชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลยัศร ี

นครนิทรวิ-โรฒ. 
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พวกคุณตอ้งท ารายงานมาสง่ผมใหมท่ัง้หมดภายในวนันี ้
พวกคุณ ใชแ้ทนผูฟั้ง ซึง่มีจ  านวน มากกวา่ 1 คน และมีฐานะ 

  ทางสงัคมต ่ากวา่ผูพ้ดู 
  
  ตวัอยา่ง  เหตกุารณก์ารสนทนาบคุคลแปลกหนา้ 2 คน 
    คนท่ี 1 : คณุจะไปไหนครบั 
    คนท่ี 2  : (ชีไ้ปขา้งหนา้) ไปโน่นครบั 
    คนท่ี 1 : งัน้ขึน้รถมาเถอะ เดี๋ยว พวกคุณ จะไปสง่เอง1 
 

จากบทสนทนาขา้งตน้นักศึกษาเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “พวกคุณ” ซึ่ง
เป็นค าบุรุษสรรพนามท่ี 2 ในต าแหน่งท่ีควรใชค้  าบุรุษสรรพนามท่ี 1 ค าว่า “ผม” ยิ่งกว่านั้นการ
เลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “พวกคณุ” ในต าแหน่งนีย้งัเป็นการใชผ้ิดพจน ์ซึ่งการใชผ้ิดนีอ้าจ
ท าให ้คนท่ี 2 (ผูฟั้ง) ไมเ่ขา้ใจได ้
 

21.เขา 
ใช้แทนสรรพนามบุรุษท่ี3 ซึ่งมีฐานะทางสังคมใกลเ้คียงกัน หรือ อยู่ในระดับ

เดียวกนั ความสมัพนัธร์ะหว่างผูพู้ด และผูฟั้งมีความสนิทสนมใกลชิ้ดกัน เช่น เพื่อน หรือ พี่นอ้ง 
และใชก้บับุคคลท่ีถกูกล่าวถึงท่ีมีฐานะทางสงัคมต ่ากว่า หรือ อาวโุสนอ้ยกว่าผูพ้ดู เช่น ผูพ้ดูเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์พื่อนสนิทก าลงัพดูกนัเก่ียวกบัรุน่พี่ท่ีเพื่อนแอบชอบ 
แกชอบพ่ีเขา(เค้า)ตรงไหนเหรอ 
เขา(เค้า) ใชแ้ทนผูท่ี้ถกูกลา่วถึง มีฐานะทางสงัคมใกลเ้คียงกนั  
หรอื อยูใ่นระดบัเดียวกบัผูพ้ดู 

 
ตวัอยา่ง  เหตกุารณก์ารสนทนาระหวา่ผูพ้ิพากษากบัผูต้อ้งหาในชัน้ศาล 

ผูต้อ้งหา :  ผมขออนญุาตกลา่วอะไรบางอยา่งครบั 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้116. 
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ผูพ้ิพากษา:  ถา้เขาตอ้งการแกต้วัตอนนีม้นัสายเกินไปแลว้ 
เพราะค าพิพากษาไดส้รุปออกมาแลว้1 
 

จากบทสนทนาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศกึษาชาวจีนเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนาม
ค าว่า “เขา” ซึง่เป็นค าบรุุษสรรพนามท่ี 3 แทนในต าแหน่งค าบรุษสรรพนามท่ี 2 ท าใหก้ารสื่อความ
คลาดเคล่ือนไดเ้ป็น ผูพ้ิพากษาไดก้ลา่วถึงผูต้อ้งหาคนอ่ืน ไม่ใช่ผูต้อ้งหาท่ีสนทนาดว้ย  

  
22. มัน 

เป็นสรรพนามบุรุษท่ี3 ใชใ้นกรณีท่ีบุคคลท่ีถกูกล่าวถึงมีฐานะทางสงัคมต ่ากว่า
ทัง้มีความสนิทสนมและไม่สนิทสนม บางครัง้อาจเป็นการใชเ้พื่อแสดงความไม่สภุาพ เช่น ในกรณี
ท่ีมีอารมณโ์กรธ ไม่พอใจ ซึง่มกัใชร้ว่มกบัน า้เสียงท่ีไม่สภุาพ นอกจากนีย้งัสามารถใชแ้ทนช่ือสตัว์
ท่ีถกูกล่าวถึง แต่ความรูส้กึท่ีผูพ้ดูมีต่อสตัวท่ี์ถกูกล่าวถึงนัน้มกัไม่มีความรกัความผกูพนัเทียบเท่า
ค าวา่ “เขา” 

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งเพื่อนหญิงสนิทคยุกนัเรือ่งแฟนของ  
                         เพื่อนแตผู่พ้ดูไม่ชอบผูช้ายคนนัน้ผูช้ายคนนีมั้นเป็นคนไมด่ี 

มัน ใชแ้ทนผูท่ี้ถกูกลา่วถึง ซึง่สะทอ้นอารมณไ์ม่พอใจท่ีผูพ้ดู
มีตอ่ผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

    เหตกุารณเ์กิดขึน้เมื่อผูพ้ดูกลา่วถงึสตัว ์
    หมาตวันัน้มันชอบมานอนขา้งประตหูนา้บา้นของฉนัตลอดเลย 
    มัน ใชแ้ทนสตัวท่ี์ถกูกลา่วถงึ 
  

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งสามีสนทนากบัภรรยาท่ีบา้น 
  ภรรยา : มีเรือ่งอะไรอยากจะบอกดิฉนัก็บอกมาเลย 

สามี : มันคิดว่ามันถึงเวลาแล้ว หลายวันมานี้มันปวดข้อ
มาก2 

 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้118. 
2 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้112. 
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จากบทสนทนาขา้งตน้พบจะเห็นไดว้่า นกัศึกษาตอ้งการสื่อความว่า “ผมคิดว่า
มนัถึงเวลาแลว้ หลายวนัมานีผ้มรูส้ึกปวดขอ้มาก” แต่นกัศึกษากลบัเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามค า
วา่ “มนั” ท าใหภ้รรยา (ผูฟั้ง) เขา้ใจวา่ ผูพ้ดู (ผูพ้ดู) ตอ้งการสื่อความวา่ คนอ่ืนปวดขอ้มาก ได ้
 

23.พวกเขา 
ใช้แทนสรรพนามบุรุษท่ี3 ใชแ้ทนบุคคลจ านวนมากกว่า 1 คน ใช้ไดท้ั่ วไปไม่

ค  านึงถึงฐานะทางสงัคมของผูพ้ดูและผูท่ี้ถกูกลา่วถึง สว่นมากมกัใชก้บัผูท่ี้ถกูกลา่วถึงเป็นเพศชาย
มากกวา่เพศหญิง  

ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งการหายตวัไปในถ า้ของกลุม่หมดู  า 
ทกุคน มาสง่ก าลงัใจใหพ้วกเขากนั 
พวกเขา  ใชแ้ทนผูท่ี้ถกูกลา่วถึงเพศชายมากกวา่ 1 คน 

     
ตวัอยา่ง  เหตกุารณเ์กิดขึน้ระหวา่งครูใหญ่พดูกบัลกูศษิยห์นึง่คนท่ีหนา้  
                         โรงเรยีน 

ครูใหญ่ :  อะไรกนั 
ลกูศษิย ์:  หมาบา้ครบั พวกเขาเห็นมนัยืนกินเศษอาหาร1 
 

จากประโยคบทสนทนาขา้งตน้นักศึกษาชาวจีนตอ้งใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า 
“ผม” แตน่กัศกึษาเลือกใชค้  าบรุษสรรพนามค าว่า “พวกเขา” ซึง่เป็นค าบรุุษสรรพนามท่ี 3 และเป็น
พหพูจน ์

 
 
 

สรุปไดว้่า ค  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทยในงานวิจยันี ้ซึ่งรวมค านามท่ีท าหนา้ท่ี
ไดเ้ช่นเดียวกบัค าบุรุษสรรพนาม ไดแ้ก่ ค  านามช่ือ ค านามบอกเครือญาติ ค  านามบอกอาชีพและ
ค านามบอกต าแหน่งสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ค าบุรุษสรรพนามท่ี1 มีจ านวน 13 ค  า ค าบุรุษ
สรรพนามท่ี2 จ านวน 12 ค า และค าบรุุษสรรพนามท่ี3 จ านวน 8 ค า ทัง้นีค้  าบรุุษสรรพนามบางค า
สามารถเป็นค าบรุุษสรรพนามไดม้ากกว่า 1 ชนิด และสามารถบอกเพศ บอกความสมัพนัธ ์รวมถึง
สามารถแทนเพศของคนในบทสนทนาทัง้ผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูท่ี้ถกูกลา่วถึง 
 

                                                            
1 ฉิงหยู่ เหวิน.  (2556).  ปัญหาการใชบ้รุุษสรรพนามของนกัศกึษาจีนทีเ่รยีนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตรส์งัคม.  

หนา้107. 
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2. ภาษาศาสตรสั์งคมกับการเรียนการสอนภาษา 
ภาษาศาสตรส์งัคม หมายถึง ภาษาในแง่ของความสมัพนัธท์างสงัคม โดยศึกษาปริบท

ทางสงัคมประกอบ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในภาษา1 ภาษาศาสตรส์งัคมจึงมี
ความส าคญัในฐานะศาสตรท่ี์ใชใ้นการศกึษาภาษาท่ีเป็นจรงิ เป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการดดัแปลง 
หรอืนกึขึน้เอง  

 
2.1 แนวคดิพืน้ฐานของภาษาศาสตรสั์งคม 

ภาษาศาสตร์สังคม เป็นศาสตร์ท่ี มุ่ ง เน้นการวิ เคราะห์สามัต ถิยะสื่ อสาร 
(communicative competence) ซึง่เป็นการศกึษาภาษาท่ีใชใ้นการสื่อสารจรงิ โดยมีภาษาเป็นตวั
แปรตาม (dependent variable) และมีตัวแปรทางสังคม (social variable) เช่น อายุ เพศ ชาติ
พนัธุ ์กาลเทศะ เรื่องท่ีพูด เป็นตน้ ซึ่งปัจจยัทางสงัคมนีถื้อไดว้่าเป็นตวัแปรอิสระ ( independent 
variable)2  

 
2.1.1 ภาษากับอายุของผู้พูด 

อายเุป็นปัจจยัหนึ่งทางสงัคมท่ีท าใหเ้กิดความแตกตา่งทางภาษา เน่ืองจากผูพ้ดู
ท่ีเป็นเด็กย่อมใชภ้าษาแตกต่างกบัผูใ้หญ่ ดงันัน้เม่ือผูใ้หญ่บางคนตอ้งการพูดกบัเด็กเล็กจึงตอ้ง
เลียนแบบการพดูแบบเด็กเพื่อท่ีจะใหเ้ด็กเขา้ใจตนได ้เช่น ในภาษาองักฤษเด็กจะลงทา้ยค านาม
ดว้ยเสียง [iy]3 เช่น 

 ภาษาผู้ใหญ่     ภาษาเดก็ 
      dog         doggy 
      horse        horsey 

ในภาษาไทย เด็กบางคนจะออกเสียงตวั ส หรือ ซ [s] เป็นเสียง ช หรือ ฉ [ch] 
หรอื จ [c] และเสียง ร [r] จะกลายเป็นเสียง ย [y] หรอื ออกเสียงค ากรอ่น4 เช่น 

 ภาษาผู้ใหญ่     ภาษาเดก็ 
      ใส ่         “ใฉ” หรอื “ใจ” 
      สาม        “ฉาม” หรอื “จ๋าม” 

                                                            
1 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้1. 
2 แหลง่เดิม.  หนา้19-20. 
3 แหลง่เดิม.  หนา้31. 
4 แหลง่เดิม.  หนา้31-33. 
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      เรว็         “เย็ว” 
ในขณะท่ีภาษาวยัรุน่เป็นภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการใชค้  าศพัทใ์นภาษาวยัรุน่

จะแตกตา่งกบัภาษาวยัผูใ้หญ่1 เช่น 
 ภาษาวัยรุ่น     ภาษาผู้ใหญ่ 

รูส้กึเสียใจเลก็ๆ     รูส้กึเสียใจเลก็นอ้ย 
แกชอบเบรกคนอยูเ่รือ่ย    แกชอบขดัคอคนอยูเ่รือ่ย 
นอกจากนัน้ยงัมีค าบุรุษสรรพนามาบางค าท่ีจดัไดว้่าเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้

ในกลุม่ผูใ้หญ่ หรอื เป็นภาษาผูใ้หญ่ เช่น ค าบรุุษสรรพนามค าว่า “หลอ่น” เป็นค าบรุุษสรรพนามท่ี
มีใชน้อ้ยในปัจจบุนั2 

ดงันัน้ผูพู้ด และผูฟั้งท่ีมีความแตกต่างของช่วงวยักันจึงมีความแตกต่างในการ
ออกเสียง และการเลือกใชค้  าศพัท ์นอกจากนัน้ความแตกตา่งของช่วงวยัยงัท าใหส้ามารถระบชุ่วง
วยัได ้เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย มกัออกเสียงค าว่า สะพาน เป็น ตะพาน กุญแจ เป็น ปะแจ ใชค้  าบุรุษ
สรรพนามแทนลูกสาวว่า หล่อน เป็นต้น อายุจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสะท้อนความแตกต่างของ
พฤติกรรมทางภาษา ความแตกต่างของค าศพัท ์ซึ่งปัจจยันีจ้ะส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างผูพู้ด
และผูฟั้งในแตล่ะช่วงวยั  
 

2.1.2 ภาษากับเพศของผู้พูด 
เพศเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลต่อการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสม ดงัในสงัคมไทย

พบ ความแตกตา่งระหวา่งการใชภ้าษาของผูห้ญิงกบัภาษาของผูช้าย3 เช่น  
ค าเรียกตนเองของเพศชาย  ค าเรียกตนเองของเพศหญิง 

       ผม กระผม อั๊ว ก ู      หน ูดฉินั อะฮั่น ช่ือตนเอง  

เม่ือผูพ้ดูเพศชายและเพศหญิงคยุกนัจะมีการใชค้  าบรุุษสรรพนามท่ีแตกต่างกนั
ในการใชแ้ทนตนเองและใชแ้ทนผูฟั้ง4 เช่น 

 เพศชายพูดกับเพศหญิง  เพศหญิงพูดกับเพศชาย 

      ผม  คณุ        ดิฉนั คณุ  
                                                            

1 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้33. 
2 นววรรณ พนัธเุมธา.  (2558).  คลงัค า.  หนา้328. 
3 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้113. 
4 Angkab Palakornkul.  (1972).  A socio-linguistic Study of Pronominal Strategy in Spoken Bangkok Thai.  

Page30. 
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      ฉนั  คณุ        ฉนั  คณุ  

      ฉนั  ช่ือ/ช่ือเลน่       ฉนั  ช่ือ/ช่ือเลน่  

           ช่ือ/ช่ือเลน่ ช่ือ/ช่ือเลน่ 

การเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามจะใชแ้ตกตา่งกนัตามเพศของผูใ้ช ้เช่น เพศชาย ใช้
ค  าบุรุษสรรพนามค าว่า “ผม” ในขณะท่ี เพศหญิง ใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “ดิฉัน” ซึ่งเพศชาย
และเพศหญิงไม่สามารถใชส้ลบักนัได ้ดงันัน้ค  าบุรุษสรรพนามจึงสามารถบอกเพศของผูใ้ช ้ผูฟั้ง 
และผูท่ี้ถกูกลา่วถึงได ้

 

2.1.3 ภาษากับชนชั้นทางสังคมของผู้พูด 
ชนชัน้ทางสงัคมของผูพู้ด หมายถึง การจดัล าดบัความสงูต ่าของผูพ้ดูท่ีมีต่อผูฟั้ง 

ซึง่ชนชัน้อาจสะทอ้นจากการแตง่กาย อาชีพ ทรพัยส์นิของใช ้เช่น ยานพาหนะ ท่ีอยู่อาศัย เป็นตน้ 
ในสงัคมไทยแบ่งคนในสงัคมตามชนชัน้ทางสงัคมออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทมีอ านาจ (+
อ านาจและสถานภาพ) และประเภทดอ้ยอ านาจ (-อ านาจและสถานภาพ)1 ดงันี ้

ประเภทมีอ านาจ (+อ านาจและสถานภาพ) ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระ
บรมงศานวุงศ ์พระ ชนชัน้ผู้น  า อาชีพท่ีมีเกียรติ ผูน้  าทางการเมือง ขา้ราชการ และอาชีพท่ีตอ้งใช้
ความช านาญทางวิชาชีพ และประเภทดอ้ยอ านาจ (-อ านาจและสถานภาพ) ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูใ้ช้
แรงงาน พอ่คา้ธุรกิจยอ่ย แมค่า้ และคนใชต้ามบา้น  

นอกจากนัน้จากงานวิจัยขององักาบ ผลากรกุล (Palakornkul) เรื่อง  A socio-
linguistic Study of Pronominal Strategy in Spoken Bangkok Thai แบ่งกลุ่มอาชีพของคนชน
ชัน้ในสงัคมไทยตามอาชีพ ได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มไม่ใช่วิชาชีพ กลุ่มกึ่งวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ 
สามารถอธิบายดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 

                                                            
1 Angkab Palakornkul.  (1972).  A socio-linguistic Study of Pronominal Strategy in Spoken Bangkok Thai.  

Page61-62. 
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ตาราง 1 การแบ่งกลุ่มอาชพีของคนไทย 

กลุ่มไมใ่ชว่ชิาชพี (non-
professional) 

ช่างท าผม คนขบัรถ ภารโรง คนใช้ตามบ้าน ช่างซ่อม
เครือ่ง พระ พนกังานเสรฟิตามรา้นอาหาร 

กลุ่มกึง่วชิาชพี (semi-
professional) 

พนักงานขบัเครื่องบิน คนท างานในส านักงาน นักเรยีน 
นกัศกึษา 

กลุ่มวชิาชพี (professional) สถาป นิ ก  อาจารย์มห าวิท ยาลัย  แพทย์  วิศ วก ร 
ขา้ราชการ คร ู

ท่ี ม า : Angkab Palakornkul.  (1972).  A socio-linguistic Study of Pronominal 
Strategy in Spoken Bangkok Thai.  Page4. 

จากตารางเป็นการจดัแบ่งกลุ่มชนชัน้ทางสงัคมโดยยึดอาชีพเป็นเกณฑใ์นการ
จัดแบ่ง ซึ่งแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มไม่ใช่วิชาชีพ กลุ่มกึ่งวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งค านาม
อาชีพเ ช่น อาจารย ์ครู หมอ พยาบาลท่านทตู ท่านอธิบดี ท่านอธิการฯ ท่านรฐัมนตร ีท่านนายกฯ1 
เป็นตน้ สามารถใชแ้ทนค าบรุุษสรรพนามท่ี 1 2 และ 3 สว่นค านามอาชีพท่ีใชก้บักลุม่ไม่ใช่วิชาชีพ 
ใชแ้ทนค าบรุุษสรรพนามท่ี 2 และ 3 เช่น กระเป๋า สามลอ้ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก อาตมา โยม หลวงพี่ หลวง
พอ่2 เป็นตน้  

ดงันั้นเม่ือบุคคลปฏิบตัิหนา้ท่ีในบทบาทของอาชีพนั้นๆ ภาษาท่ีใชจ้ะแตกต่าง
ตามบทบาทหนา้ท่ีนัน้ แตอ่ย่างไรก็ตามสภาพสงัคมไทยมีสิ่งท่ีบง่บอกลกัษณะสว่นบคุคลมากกว่า
ในสงัคมตะวนัตก คนไทยจะเป็นรฐัมนตร ีหรอื ชาวนาตราบเท่าท่ีเขาจะอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆเท่านัน้ 
เพราะสงัคมไทยมีการเนน้สถานภาพมากกว่าตวับุคคล3 ดงัท่ีงานวิจยัของ มีชยั เอ่ียมจินดา เรื่อง 
วิวัฒนาการของระบบค าบุรุษสรรพนามตัง้แต่สมัยสุโขทัย-สมัยปัจจุบัน พบว่า ปัจจยัหนึ่งท่ี
มีอิทธิพลต่อการเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามตัง้แต่สมยัสุโขทัยถึงสมัยปัจจุบนั คือ สถานภาพทาง
สงัคม ของผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูท่ี้ถกูกลา่วถึง4 

                                                            
1 David Smyth.  (2004).  Thai an Essential Grammar.  Page45-46. 
2 แหลง่เดิม.  Page45. 
3 Angkab Palakornkul.  (1972).  A socio-linguistic Study of Pronominal Strategy in Spoken Bangkok Thai.  

Page62-63. 
4 มีชยั เอ่ียมจินดา.  (2534).  ววิฒันาการของระบบค าบรุุษสรรพนามตัง้แตส่มยัสโุขทยั-สมยัปัจจุบนั.  หนา้91.  
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กล่าวไดว้่า ชนชัน้ทางสงัคมเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีก าหนดความแตกต่างของภาษา
ท่ีผูพ้ดูใช ้ทัง้ชนชัน้ทางสงัคมยงัเป็นเรื่องท่ีซบัซอ้น เน่ืองจากการถกูก าหนดดว้ยรายได ้การศกึษา 
อาชีพ และฐานนัดรท่ีมีมาแตก่ าเนิด แตอ่ย่างไรก็ตามการแบง่ชนชั้นทางสงัคมมีเกณฑก์ารแบ่งชัน้
ต่างกนั โดยสงัคมอตุสาหกรรมมกัแบ่งตามรายได ้และอาชีพเป็นหลกั ในทางกลบักนัภาษาท่ีใชก็้
สามารถสะทอ้นชนชัน้ในสงัคมของผูใ้ชภ้าษาเช่นกนั 

 

2.1.4 ภาษากับความสัมพันธข์องผู้พูดและผู้ฟัง 
ความสมัพนัธข์องผูพ้ดูกบัผูฟั้งจะเป็นสิ่งก าหนดการใชภ้าษาใหแ้ตกต่างกนั เช่น 

พ่อกบัลกู นายกบับ่าว ครูกบันกัเรียน ราชวงศก์บัคนสามญั ครูกบันกัเรียน เป็นตน้ โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้งในการเลือกใชส้รรพนาม1 ไดแ้ก่  

1) ความสนิทสนม (intimacy) เช่น ถา้ใช ้“ผม” และ “คณุ” แสดงว่าผูพ้ดูและ
ผูฟั้งสนิทสนมกนันอ้ยกวา่การใช ้“อั๊ว” กบั “ลือ้” หรอืการใช ้“ก”ู กบั “มงึ” 

2) ความเคารพ (respect) เช่น การใช ้“ท่าน” แสดงถึงความเคารพมากกว่า 
“คณุ” 

3) ความเป็นปึกแผ่น (solidarity) เช่น การใชค้  าว่า “อั๊ว” เป็นการแสดงความ
เป็นปึกแผ่นระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง 

4) ความเป็นทางการ (formality) เช่น การใชค้  าว่า “ดิฉนั” แสดงถึงความเป็น
ทางการ 

5)การท่ีลูกอยู่ดว้ย (presence of child) เช่น สามีจะเรียกภรรยาอย่างหนึ่ง
เม่ือไม่มีลกูอยูใ่นสถานการณท่ี์พดู แตเ่ม่ือมีลกูอยูด่ว้ยจะใชส้รรพนามเรยีกภรรยาวา่ “แม”่ 

6) การมีคนไม่รูจ้ัก หรือ คนมีฐานะทางสังคมอยู่ดว้ย (presence of non-
acquaintances or person with power and status) เช่น การใชส้รรพนามถา้มีคนท่ีไม่รูจ้กั  หรือ 
คนท่ีมีฐานะทางสงัคมสงูกวา่จะเปลี่ยนค าสรรพนาม “ก”ู “มงึ” เป็น “ผม” “คณุ”  

7) ระยะเวลาของความรูจ้กัมกัคุน้ (length of time of acquaintances) คนท่ี
รูจ้กักนัมาเป็นเวลานานยอ่มใชค้  าสรรพนามเรยีกตา่งจากคนท่ีไม่สนิท 

8) การไว้ตัว (condescension) เช่น ผู้ท่ีมีอ  านาจสูงกว่าใช้ค  าสรรพนาม 
“เธอ” กบัผูท่ี้ดอ้ยกวา่ 

                                                            
1 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้114. 
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9) การแสดงอารมณ ์(emotional manifestation) เช่น การใชส้รรพนาม “มงึ” 
เม่ือผูพ้ดูมีอารมณโ์กรธ การใชส้รรพนาม “มนั” เม่ือผูพ้ดูกลา่วถึงบคุคลท่ีเกลียด  

การใชภ้าษานัน้มีความซบัซอ้น ผูท่ี้เกิดและเติบโตมาในสงัคมและเป็นเจา้ของ
วฒันธรรม ไม่มีปัญหาในการใชเ้พราะเรียนรูก้ฎ อิทธิพลของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใชภ้าษา และ
ไดร้บัการขดัเกลาทางสงัคมมาตัง้แต่วยัเด็ก1 แต่อย่างไรก็ตามการใชภ้าษาผูพ้ดูก็จ าตอ้งค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเช่นกัน ดังท่ี  จินดารัตน์ ธรรมรงวิทย์ ได้ศึกษา เรื่อง 
ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรใ์นการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการใช้
ภาษาไทยของผู้พูดชาวอเมริกัน และชาวจีน พบการใชค้  าบุรุษสรรพนามไม่เหมาะสมตาม
ความสมัพนัธข์องผูพ้ดูและผูฟั้ง ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้งได ้ดงัตวัอยา่ง2 

ในระหวา่งที่อาจารยช์าวจีนก าลงัสอนนกัศกึษาชาวไทยอยูน่ัน้ มีนกัศกึษาบางคน
พูดคุยกันเสียงดัง อาจารยจ์ึงตอ้งการให้นักศึกษาท่ีส่งเสียงคุยออกไปจากห้องเรียนเพื่อให้ไม่
รบกวน 

อาจารยช์าวจีน : มงึออกไปเลย 
นกัศกึษาชาวไทย : (ทั้งนักศึกษาท่ีถูกสั่งและนักศึกษาคนอ่ืนในหอ้งต่าง

เงียบเสียงลงในทนัทีพรอ้มกบัแสดงสีหนา้ตื่นตระหนกอยา่งมาก) 
 

การใชค้  าบุรุษสรรพนามของอาจารยช์าวจีนกับนักศึกษานีเ้ป็นการใชค้  าบุรุษ
สรรพนามท่ี2 ท่ีไม่เหมาะสมตามสถานภาพความสมัพันธร์ะหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ท าใหเ้ม่ือผูพู้ด
เลือกใชค้  าบุรุษสรรพนาม “มึง” ซึ่งเป็นค าบุรุษสรรพนามท่ี2 ท่ีใชก้บัผูฟั้งท่ีมีความสนิทสนม กบัผู้
พูดมาก และสะทอ้นความเป็นกันเอง ดังนั้นเม่ือผูพู้ดท่ีเป็นอาจารยใ์ชค้  าบุรุษสรรพนามนั้นกับ
นกัศกึษาจงึกลายเป็นการใชค้  าหยาบ และท าใหน้กัศกึษาคดิวา่อาจารยต์อ้งการดหูมิ่นตนเองได ้

นอกจากนั้น จินดารตัน ์ธรรมรงวิทย์ ยังสมัภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุการ
เลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามนั้น อาจารยช์าวจีนกล่าวว่าเป็นค าท่ีเคยไดย้ินเพื่อนชาวไทยใชเ้ป็น
ประจ า ตนจงึเลือกใชค้  านี3้ 

                                                            
1 Angkab Palakornkul.  (1972).  A socio-linguistic Study of Pronominal Strategy in Spoken Bangkok Thai.  

Page38. 
2 จินดารตัน ์ธรรมรงวทุย.์  (2553).  ขอ้บกพร่องเชงิวจันปฏิบตัศิาสตร์ในการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม: กรณีศกึษาการ

ใชภ้าษาไทยของผูพู้ดชาวอเมรกินัและชาวจีน.  หนา้35-36. 
3 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้36. 
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ดงันัน้ความสมัพนัธร์ะหว่างผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูท่ี้ถกูกลา่วถึง ไดแ้ก่ ความสนิทสนม 
ความเป็นทางการ ความเคารพ ความคุน้เคย อ านาจ จึงมีผลตอ่การเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนาม เช่น 
การเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “มึง” เป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีควรใชก้ับคนท่ีมีความสนิทสน
มมาก หากใชผ้ิดอาจประสบปัญหาได ้ 

 
2.1.5 ภาษากับเร่ืองทีพู่ดและกาลเทศะ 

เรื่องท่ีพดู หมายถึง เนือ้หาของการพดู1 เรื่องท่ีพดูเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญั
ตอ่การใชภ้าษา เช่น การสนทนาในหวัขอ้ท่ีเบาสมอง กบั การสนทนาเรือ่ง และ หวัขอ้ท่ีจรงิจงั ผูพ้ดู
และผูฟั้งจะใชภ้าษาแตกตา่งกนั  

สว่นกาลเทศะ หมายถึง เวลา หรอื สถานท่ีท่ีใชภ้าษา กาลเทศะเป็นสิ่งท่ีผูพ้ดูตอ้ง
ค านึงถึง เช่น สถานการณท่ี์ครูพดูกบันกัเรยีนคนหนึ่งในหอ้งเรยีนกบันอกหอ้งเรยีน ใชแ้ตกต่างกนั 
ดงัตวัอยา่ง 

 
ครูพดูกบันกัเรยีนนอกหอ้งเรยีน : ติ๋มสงสยัอะไรไหม 
ครูพดูกบันกัเรยีนในหอ้งเรยีน : สดุามีขอ้สงสยัอะไรบา้งไหม2 
ครูใชส้รรพนามบุรุษท่ี2 นอกหอ้งเรียนดว้ย “ช่ือเล่น” (ติ๋ม) ในขณะท่ีครูพูดกับ
นกัเรยีนในหอ้งเรยีนดว้ย “ช่ือจรงิ” (สดุา) 

 
  พดูกบัเพื่อนท่ีโต๊ะอาหาร  : เรือ่งท่ี เธอ วา่มาน่ีน่าสนใจดีนะ 
 ในหอ้งประชมุ   : ดิฉันคิดว่าเรื่องท่ี คุณนฤมล เสนอขึน้มาเป็น

เรือ่งท่ีน่าสนใจมากทีเดียว3 
 

ผูพู้ดใชค้  าบุรุษสรรพนามท่ี2 พูดกบัเพื่อนในโต๊ะอาหารว่า “เธอ” ในขณะท่ีผูพู้ด
พดูกบัเพื่อนในหอ้งประชมุใชค้  าบรุุษสรรพนามดว้ย “ช่ือจรงิ”(คณุนฤมล) ซึง่ค  าบรุุษสรรพนามทัง้2 
ค านีใ้ชใ้นบรบิทท่ีแตกต่างกนั คือ “เธอ” เป็นค าบุรุษสรรพนามท่ีใชใ้นบรบิทท่ีเป็นกนัเองมากกว่า
การใชค้  าบรุุษสรรพนาม “ช่ือจรงิ” 

                                                            
1 อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์  (2556).  ภาษาศาสตร์สงัคม.  หนา้122. 
2 แหลง่เดิม.  หนา้125. 
3 แหลง่เดิม.  หนา้125-126. 
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เรื่องท่ีพูด กาลเทศะ กับการใชค้  าสรรพนามจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันมาก ผูท่ี้
ศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจึงประสบปัญหาการใชค้  าบุรุษสรรพนามใหถู้กตอ้ง
เหมาะสมตามบริบท ดังผลการวิจัยของ ปณิธาน บรรณาธรรม เรื่อง นักศึกษาจีนกับ
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย พบปัญหาการใชค้  าบรุุษสรรพนามไม่เหมาะสมตามบรบิท1 
ดงันี ้

 
“พวกเราทัง้หมด”   นกัศกึษาใชผ้ิดเป็น  “ฉนัทัง้หมด”2 
 
จากการใชค้  าบรุุษสรรพนาม “ฉนั” แทนค าวา่ “พวกเรา” เป็นการเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนาม

ผิดประเภท  
 
“พอ่แม่และนอ้งสบายดไีหม” นักศึกษาเขียนผิดเป็น  “บิดามารดาและน้องสาว

สบายดไีหม”3 
 

การเลือกใชค้  าบุรุษสรรพนาม “พ่อแม่” แทน “บิดามารดา” เป็นการเลือกใชค้  า
บรุุษสรรพนามผิดบรบิท เน่ืองจากบรบิทนีเ้ป็นบรบิทของการใชภ้าษาเขียน ค าว่า “พ่อแม่” ซึง่เป็น
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นภาษาพดูจึงไม่เหมาะสมตอ่การเลือกใช ้ 

ดังนั้นการเลือกใช้ค  าบุรุษสรรพนามจึงตอ้งค านึงถึงเรื่องท่ีพูดและกาลเทศะ 
เพราะ หากเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามไม่เหมาะสมตามบรบิท หรอื เรื่องท่ีพดู จะท าใหเ้กิดความไม่
เหมาะสมได ้เช่น การใชค้  าว่า “พวกเราทัง้หมด” และ “ฉนัทัง้หมด”  ซึง่ค  าว่า “ฉนัทัง้หมด” คนไทย
มกัไมใ่ชก้นั 

กลา่วคือการใชภ้าษาใหถ้กูตอ้งเหมาะสมจะตอ้งค านึงถึงอิทธิพลจากตวัแปรทาง
สังคม ไดแ้ก่ วัย เพศ ชนชั้น ความสัมพันธ์ และเรื่องท่ีพูด กาลเทศะของผูพู้ดกับผูฟั้ง 4 ผูเ้รียน
ชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจึงมักพบปัญหาการเลือกใช้ค  าให้
เหมาะสม และถกูตอ้งตามบรบิทของสงัคมไทย ซึง่จะท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด และความเขา้ใจผิดใน
การลื่อสารขา้มวฒันธรรมได ้ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึน าแนวคดิภาษาศาสตรส์งัคมมาสรา้งสถานการณ ์ จดั

                                                            
1 ปณิธาน บรรณาธรรม.  (2555).  นกัศกึษาจีนกบัขอ้ผดิพลาดในการเขยีนภาษาไทย.  หนา้58. 
2 แหลง่เดิม.  หนา้29. 
3 แหลง่เดิม.  หนา้39. 
4 ศรวีิไล พลมณี.  (2545).  ภาษาและการสอน.  หนา้207.  
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ค าบุรุษสรรพนามทั้ง 23 ค า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดท่ีจะสามารถแกปั้ญหาการใชค้  าบุรุษ
สรรพนามของผูเ้รยีน 

 
1.2 แนวคดิภาษาศาสตรสั์งคมกับการสอนการใช้ค าบุรุษสรรพนาม 

การน าแนวคิดภาษาศาสตรส์งัคมสามารถน ามาใชใ้นการสอนการใชภ้าษาเพื่อการ
สื่อสารควรค านึงถึง ความสามารถในการใช้ภาษาในสังคม ความสามารถในการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวนั และขอบเขตของพฤติกรรมทางภาษา1 ซึง่อธิบายไดด้งันี ้ 

ความสามารถในการใชภ้าษา หมายถึง ความสามารถในการใชภ้าษาของคนใน
สงัคม หรือ ในกลุ่มนัน้ๆ ซึ่งภาษาท่ีใชแ้ต่ละกลุ่มอาจไม่เหมือนกนั ในสถานการณต์่างๆในการพดู 
ดงันัน้การใชส้ถานการณเ์พื่อใชแ้กไ้ขปัญหาภาษาตา่งประเทศของผูเ้รยีนจึงเป็นแนวทาหนึ่งในการ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทางภาษาได ้ดงังานวิจยัของพวงมณี ตนัติวงศ ์เรื่อง การใช้สถานการณจ์ าลอง

ในการสอนภาษาอังกฤษท่องเที่ยว พบว่าการการจัดกิจกรรมโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ซึ่ง
ใกลเ้คียงกบัสถานการณท่ี์ผูเ้รยีนตอ้งประสบมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนท าใหผู้เ้รยีนสามารถ
น าความรูป้ใชเ้พื่อการสื่อสารในสถานการณจ์รงิได2้ 

ความสามารถในการใชภ้าษาในชีวิตประจ าวัน หมายถึง สถานการณ์ท่ีสามารถ
เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การกลา่วลา การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ 
รวมถึงการเลา่เหตกุารณ ์หรอื ประสบการณข์องผูพ้ดูใหแ้ก่อ่ืน ดงันัน้การน าสถานการณท่ี์สามารถ
เกิดขึน้จรงิในชีวิตประจ าวนัมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งท่ีสามารถแกปั้ญหาขอ้บกพรอ่งการใชภ้าษาไดเ้ป็นอย่างดี ดงังานวิจยัของภาสพงศ ์ผิวพอใช ้
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธก์ารเรียนโดยใช้แนวคิดภาษาศาสตรสั์งคมเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะการสนทนาภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ พบว่า การน า
สถานการณ์ท่ีผูเ้รียนพบในชีวิตประจ าวันมาปรบัใชใ้นการสรา้งบทเรียนในหลักสูตร เช่น การ
ทักทาย การต่อรองราคาสินคา้ การสั่งอาหาร การถามทาง เป็นตน้ จะท าให้ผู้เรียนมีคะแนน
สมรรถนะการสนทนาภาษาไทยในทุกดา้นเป็นรายบุคคลสงูกว่าการประเมินครัง้ก่อนหนา้ทกุครัง้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .053 

                                                            
1 Angkab Palakornkul.  (1972).  A socio-linguistic Study of Pronominal Strategy in Spoken Bangkok Thai.  

Page74. 
2 พวงมณี ตนัติวงศ.์  (2550).  การใชส้ถานการณ์จ าลองในการสอนภาษาองักฤษทอ่งเทีย่ว: รายงานวจิยั.  หนา้77. 
3 ภาสพงศ ์ผิวพอใช.้  (2555).  การพฒันาหลกัสูตรแบบเนน้ผลลพัธ์การเรยีนโดยใชแ้นวคดิภาษาศาสตรส์งัคมเพือ่

เสรมิสรา้งสมรรถนะการสนทนาภาษาไทยส าหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาต.ิ  หนา้118. 
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ขอบเขตของพฤติกรรมทางภาษา หมายถึง การใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆของแต่ละ
กลุ่มท่ีใชภ้าษา ตามแต่ละชนชัน้ของสงัคมนัน้ ซึ่งสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
โดยการสอนภาษาท่ีใชเ้ฉพาะของกลุม่นัน้ๆ ดงัท่ีงานวิจยัของ ก่ิงกลู เกาะประเสรฐิ เรื่อง การสร้าง
แบบฝึกอเิล็กทรอนิกสเ์ร่ืองการออกเสียงภาษาไทยของชาวตา่งชาตใินหลักสูตรภาษาไทย
ส าหรับนายทหารเวียดนาม ศูนยภ์าษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบว่าการสรา้งแบบฝึก
การออกเสียงภาษาไทยส าหรบันายทหารเวียดนาม ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหาอากาศ 
สามารถพฒันาทกัษะการออกเสียงภาษาไทยของนายทหารชาวเวียดนามใหมี้พฒันาการในการ
ออกเสียงท่ีดีขึน้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกล่าเกณฑ์ 80 เปอรเ์ซ็น1 ซึ่งเป็นการสรา้ง
เครื่องมือเพื่อพฒันาทกัษะของผูเ้รียนตามขอบเขตพฤติกรรมทางภาษาของผูเ้รียน คือ นายทหาร
ชาวเวียดนาม ศนูยภ์าษากรมยทุธศกึษาทหาอากาศ 

ดว้ยเหตนีุก้ารน าแนวคิดภาษาศาสตรส์งัคมมาใชใ้นการเรยีนการสอนภาษา โดยการ
ใชส้ถานการณจ์รงิท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รยีนจะตอ้งค านึงถึงวฒันธรรมในสงัคมนัน้ เช่น  
การเคารพผูมี้อายุมากกว่า ความสมัพันธร์ะหว่างผูพู้ดกับผูฟั้ง ความแตกต่างระหว่างชนชัน้ใน
สังคม เป็นต้น ดังงานวิจัยของเพลินจิตร ภูดี  เรื่อง การศึกษาภาษาไทยตามแนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์สังคมเพื่ อการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็น
ภาษาตา่งประเทศ พบแนวทางการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาติ คือ ผูส้อนควร
ค านึงถึงค่านิยม ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ภาษาตามบริบทใน
สังคมไทย ในแต่ละสถานท่ี ในแต่ละสถานการณ์ และการความสุภาพ เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถ
เลือกใชค้  าในการสื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม2 

3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกับบทเรียนส าเร็จรูป  
3.1 ความหมายและความส าคัญของบทเรียนส าเร็จรูป 

บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง เครื่องมือการเรียนการสอนท่ีเป็นบทเรียนซึ่งยึดผูเ้รียน
เป็นส าคัญ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง โดยค านึงถึง
ความสามารถในการรบัรูข้องผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล นอกจากนัน้ผูเ้รียนยงัสามารถรูค้  าตอบไดด้ว้ย
ตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรูบ้ทเรียน  ซึ่งบทเรียนแต่ละบทจะเป็น

                                                            
1 ก่ิงกลู เกาะประเสรฐิ.  (2554).  การสรา้งแบบฝึกอเิลก็ทรอนกิสเ์รือ่งการออกเสยีงภาษาไทยของชาวต่างชาตใิน

หลกัสูตรภาษาไทยส าหรบันายทหารเวยีดนาม ศูนยภ์าษา กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ.  หนา้94. 
2 เพลินจิตร ภดูี.  (2546).  การศกึษาภาษาไทยตามแนวคดิทางภาษาศาสตร์สงัคมเพือ่การสอนภาษาและวฒันธรรม

ไทยส าหรบัผูเ้รยีนภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ.  หนา้166-167. 
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เนือ้หาท่ีแบง่ออกเป็นสว่นยอ่ยสัน้ๆ เรยีกวา่ “กรอบ” (Frame) แตล่ะกรอบจะเรยีงล าดบัตอ่เน่ืองกนั
จากง่ายไปหายาก กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองมีหลายรูปแบบซึ่งอาจจะเป็นการเติมค าลงใน
ช่องว่าง การเลือกค าตอบ มีบททดสอบก่อนและหลงัเรยีนเพื่อทดสอบความกา้วหนา้ของการเรยีน
ได ้

การเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป ช่วยใหเ้นื ้อหาของบทเรียนง่ายขึน้ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้
ดว้ยตนเอง ช่วยแกปั้ญหาใหผู้เ้รยีนท่ีมีความบกพรอ่งในดา้นนัน้ๆ เช่น ผูท่ี้มีความบกพรอ่งดา้นการ
อ่านสามารถอ่านบทอ่านซ า้ๆจนกว่าจะผ่านโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะฝึกทกัษะไม่ทนัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ 
เป็นตน้ช่วยแบง่เบาภาระครู และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูได ้ 

กล่าวไดว้่าการเลือกใชบ้ทเรียนส าเรจ็รูปจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
เรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นรายบุคคลได ้ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนดีขึน้ ดงัปรากฏในงานวิจยัของ 
สมุนา เขียนนิล เรื่อง บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การใช้ค าเสริมในภาษาไทย ส าหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ พบว่า ผลการเรียนหลงัเรียน โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปสงูกว่าก่อนเรียน และผูเ้รียน
ชาวตา่งชาติมีความพงึพอใจตอ่บทเรยีนบทเรยีนในระดบัดี1 นอกจากนัน้ยงัมีงานวิจยัของ อญัชลา 
ศาสตรส์ุภาพ เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และแรงจูงใจในการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป
แบบการต์ูนกับการสอนแบบปกติ อธิบายผลการวิจยัถึงความสามารถในการอ่านภาษาไทย
ของนกัเรยีนกลุม่ท่ีไดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปการต์นูสงูกวา่นกัเรยีนกลุม่ควบคมุท่ีไดร้บั
การเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.012 งานวิจยัของ สมพร ยิม้สกุล 
เรื่อง การทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูปในการสอนวิชาภาษาไทย 032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 

ไดผ้ลการทดลอง คือ กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปมีคะแนน และทศันคติท่ีดีกว่า
กลุม่นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนตามคูมื่อครูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.013 

 
 

3.2 ประเภทของบทเรียนส าเร็จรูป 
บทเรียนส าเร็จรูปมีหลายประเภท แบ่งบทเรียนส าเร็จรูปตามลกัษณะ หรือ เทคนิค

การเขียน และแบง่ตามรูปแบบสื่อ ไดด้งันี ้

                                                            
1 สมุนา เขียนนิล.  (2560).  บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้ าเสรมิในภาษาไทย ส าหรบัผูเ้รยีนชาวต่างชาต.ิ  หนา้57. 
2 อญัชลา ศาสตรส์ภุาพ.  (2549).  การเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่าน และแรงจูงใจในการเรยีนวชิาภาษาไทย

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที3่ ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเร็จรูปแบบการตู์นกบัการสอนแบบปกต.ิ  หนา้65-66. 
3 สมพร ยิม้สกลุ.  (2527).  การทดลองใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปในการสอนวชิาภาษาไทย 032 ชัน้มธัยมศกึษาปีที5่.  หนา้

72-73. 
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บทเรียนส าเร็จรูปแบ่งตามลักษณะของบทเรียน หรือ เทคนิคการเขียน ได ้2 
ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี1 กรอบบทเรยีนเสน้ตรง และประเภทท่ี2 กรอบบทเรยีนชนิดสาขา ดงันี ้

1. กรอบยืน หรือ บทเรียนเสน้ตรง (Linear programming) หมายถึง บทเรียนท่ี
จดัเรียงล าดบัจากหน่วยย่อยไปหาหน่วยใหญ่ หรือ จากง่ายไปหายาก โดยผูเ้รยีนจะขา้มหน่วยใด
หน่วยหนึ่งไปไม่ได  ้ทุกกรอบจะมีเฉลยและค าอธิบายเพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้บทเรียน
ชนิดนีมี้ขอ้ดีท าใหผู้เ้รียนสามารถเฉลยค าตอบไดท้ันทีและผูเ้รียนสามารถเขา้ใจง่าย เน่ืองจาก
กรอบเนือ้หาแตล่ะกรอบเป็นกรอบเนือ้หาสัน้ๆ ดงัแผนภาพขา้งลา่งนี ้

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงลกัษณะบทเรยีนเสน้ตรง 

ท่ีมา: ถวลัย ์มาศจรสั.  2556.  นวตักรรมการศกึษาชดุ บทเรยีนส าเรจ็รูป.  หนา้29. 

 

2. ก ร อ บ ส า ข า   ห รื อ  บ ท เรี ย น ช นิ ด ส า ข า  ( Intrinsic or Branching 
programming) หรือ บทเรียนแบบไม่แยกกรอบ หรือ บทเรียนแบบกระโดด เป็นบทเรียนท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยบทเรียนแบบเสน้ตรง แต่ผูเ้รียนสามารถตอบขา้มกรอบ โดยไม่ตอ้งเรียงล าดบัจาก
กรอบท่ี1 ไปกรอบท่ี2 การเรยีงล าดบั ดงัแผนภาพขา้งลา่งนี ้

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงลกัษณะบทเรยีนชนิดสาขา 

ท่ีมา: ปรชัญา ใจสะอาด.  2522.  บทเรยีนส าเรจ็รูปและเครือ่งชว่ยสอน.  หนา้37. 

 

กรอบเน้ือหาท่ี1 กรอบเน้ือหาท่ี2
กรอบเน้ือหาท่ี

3

 

กรอบเน้ือหาท่ี1 กรอบเน้ือหาท่ี2 กรอบเน้ือหาท่ี3
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บทเรียนส าเร็จรูป แบ่งตามรูปแบบได ้4 ประเภท1 ดงันี ้ 
1.บทเรียนประเภทเล่ม เป็นสื่อประเภทท่ีมีทัง้ภาพและขอ้ความประกอบ โดยมี

สว่นประกอบ ไดแ้ก่ ค  าชีแ้จง แนวคิด เนือ้หา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ 
2.บทเรียนท่ีใชก้ับเครื่องช่วยสอน เป็นสื่อท่ีสรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการสอน โดยใช้

โปรแกรมเป็นเครือ่งมือ 
3.บทเรียนส าเร็จรูปสื่อประสม เป็นการประกอบของสื่ออย่างนอ้ย 2 ชนิดขึน้ไป 

เช่น เทป สไลด ์ภาพยนตร ์เป็นตน้ โดยมีสว่นประกอบ ไดแ้ก่ คูมื่อการสื่อสาร สื่อประกอบบทเรยีน 
แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน และเฉลยแบบทดสอบ 

4.คอมพิวเตอรช์่วยสอน เป็นเครื่องมือ กลไกอิเลก็ทรอนิกสแ์บบต่างๆจ านวนมาก 
และสามารถรบัและสง่ขอ้มลูไดผ้า่นโปรแกรมในรูปแบบตา่งๆอยา่งกวา้งขวาง 

ดงันัน้บทเรียนส าเรจ็รูปจึงเป็นบทเรียนท่ีท าใหผู้เ้รียนเรียนไดด้ว้ยตนเอง มีเฉลย
ค าตอบในกรอบเนือ้หาแต่ละกรอบ ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก โดยบทเรียนส าเร็จรูป
สามารถแบ่งตามชนิดโดยค านึงถึงการจัดล าดับของเนื ้อหา ทั้งนี ้เพื่อให้บทเรียนส าเร็จรูปมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุแก่ผูเ้รียน ซึ่งผูว้ิจยัเลือกจดัท าบทเรียนส าเรจ็รูปประเภท
เล่ม โดยจดัท าเนือ้หาเป็นกรอบยืน หรือ กรอบเสน้ตรง เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
ไดง้่ายและมีประสิทธิภาพ 

 
3.3 ขั้นตอนในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 

ขัน้ตอนในการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูปมี 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การวิเคราะห ์(Analysis) 
ขัน้การเขียนบทเรียน (Writing) และขัน้การพิจารณาแกไ้ข (Revision)2 ซึ่งสามารถอธิบายตาม
วงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA)3 ไดด้งันี ้ 

1. ขัน้การวิเคราะห ์P (Plan) คือ ขัน้ท่ีผูส้รา้งบทเรยีนวิเคราะหผ์ูเ้รยีน เนือ้หาวิชา
ท่ีสอน ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับเนื ้อหาวิชา โดยการวางแผน วิเคราะห์เนื ้อหา และเตรียมสรา้ง
แบบทดสอบ 

                                                            
1 ถวลัย ์มาศจรสั.  (2556).  นวตักรรมการศกึษา ชดุ บทเรยีนส าเรจ็รูป.  หนา้20-22. 
2 ถวลัย ์มาศจรสั.  (2556).  นวตักรรมการศกึษา ชดุ บทเรยีนส าเรจ็รูป.  หนา้20-25. 
3 กรมวิชาการ.  (2545).  คูม่อืการบรหิารจดัการแนะแนว.  หนา้ 2.  
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2. ขัน้การเขียนบทเรยีน D (Do) คือ ขัน้การเขียนบทเรยีนในขัน้แรก โดยค านึงถึง
ความตอ้งการของผูเ้รียน โดยบทเรียนส าเร็จรูปประกอบดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรูข้องบทเรียน
ส าเรจ็รูปนัน้ แบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีน กิจกรรมการเรยีนรู ้และการวดัประเมินผล  

การเขียนบทเรยีนส าเรจ็รูปแบบเสน้ตรงจะตอ้งมีการล าดบัเนือ้หา โดยผูเ้รียนจะตอ้ง
เรยีนตัง้แตห่น่วยแรก และด าเนินไปตามล าดบัจนถึงหน่วยสดุทา้ย จะขา้มหน่วยใดหน่วยหนึ่งไมไ่ด ้
บทเรยีนส าเรจ็รูปประกอบดว้ยกรอบ 4 รูปแบบ1 ไดแ้ก่ 

1) กรอบตั้งตน้ (Set frame) เป็นกรอบท่ีมีค าถาม และผู้เรียนไม่จ าเป็นตอ้งมี
ความรูเ้รือ่งนัน้ก่อน เช่น 

 
ปากฟันและลิน้เป็นอวยัวะที่ส  าคญัในการพดูและกินอาหาร ภายในปากของเรา มีฟันท าหนา้ที่บดเคีย้วอาหาร  

มีลิน้ช่วยท าใหเ้รารูร้สอาหาร และช่วยกลืนอาหารลงไปใกลล้  าคอ ถา้เราไมม่ี... 

 
2) กรอบฝึกหัด (Practice frame) เป็นกรอบท่ีให้ผู้เรียนไดฝึ้กฝนเก่ียวกับสิ่งท่ี

เรยีนรูใ้นกรอบตัง้ตน้เท่านัน้ เช่น 
 

      เวลารบัประทานเราใชฟั้นของเราท าหนา้ที่..........อาหาร 
 

3) กรอบรองส่งท้าย (Sub-terminal frame) คือกรอบท่ีจะน าไปสู่กรอบส่งท้าย 
และเป็นกรอบท่ีมีความรูท่ี้จะท าใหผู้เ้รยีนสามารถตอบค าถามในกรอบสง่ทา้ยได ้เช่น 
 

 

          เมื่อมอีาหารในปาก และฟันบดเคีย้วอาหารใหล้ะเอียดแลว้..จะช่วยใหเ้รากลืนอาหารลงในล าคอไดส้ะดวกย่ิงขึน้ 
 
 

4) กรอบส่งท้าย (Terminal or Criterion frame) เป็นกรอบท่ีผูเ้รียนไดร้วบรวม
ความรูท่ี้เรยีนมาทัง้หมดในทกุกรอบ และเป็นกรอบสดุทา้ย เช่น 

 

 
          อวยัวะทีส่ าคญัในการพดูและกนิอาหารคอื .............. ............... และ ........................ 
 
 

 
 

                                                            
1 เพ็ญศรี สรอ้ยเพชร.  (2542).  บทเรียนส าเรจ็รูป.  หนา้20-28. 
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การเขียนกรอบของบทเรยีนส าเรจ็รูปแบบเสน้ตรงมี 2 รูปแบบ ดงันี ้
1) แบบเติมค า เป็นรูปแบบท่ีผูเ้รียนจะตอบเป็นค าตอบสัน้ๆ หรือเป็นประโยค

ตามค าสั่ง ตวัอยา่งบทเรยีนส าเรจ็รูปแบบเตมิค า  
2) แบบเลือกตอบ เป็นรูปแบบกรอบท่ีให้ผูเ้รียนมีตัวเลือกใหผู้เ้รียนเลือก หรือ 

เขียนเครือ่งหมายถกูผิด หรอื จบัคูข่อ้ความ หรอื เติมหมายเลขลงในภาพ เป็นตน้ ตวัอย่างบทเรยีน
ส าเรจ็รูปแบบเตมิค า 

ตาราง 2 ตารางแสดงแบบเลือกตอบ เป็นรูปแบบกรอบยอ่ยแบบเตมิค า 

   บทเรยีนส าเรจ็รปูแบบเสน้ตรงนัน้ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีงตามล าดบัทลีะ
กรอบต่อเน่ืองกนัไปเรือ่ยๆจะขา้มกรอบใดไมไ่ด ้
   บทเรยีนทีต่อ้งเรยีนทลีะกรอบต่อเนื่องกนัไปเป็นบทเรยีนแบบใด 

ก. แบบเสน้ตรง 
ข. แบบแตกกิง่ 
ค. แบบไมแ่ยกกรอบ 

 

   การเรยีนด้วยบทเรยีนแบบเส้นตรงนัน้ เมื่อผู้เรยีนเรยีนกรอบที่4 
แลว้ กรอบต่อไปน้ีทีจ่ะตอ้งเรยีนคอืกรอบใด 
    ก. กรอบที3่ 
    ข. กรอบที4่ 
    ค. กรอบที5่  

ขอ้ ก. แบบเสน้ตรง 

   ผูเ้รยีนที่มสีตปัิญญาไม่เท่ากนัเมื่อเรยีนด้วยบทเรยีนแบบเสน้ตรง
จะตอ้งผา่นจ านวนกรอบเรยีนเทา่กนัหรอืไม่ 
    ก. เทา่กนั 
    ข. ไมเ่ทา่กนั 
    ค. ไมแ่น่นอน 

ขอ้ ข. กรอบที5่ 

 
3. ขัน้ตรวจสอบและประเมินคณุภาพของบทเรียนต่อไป C (Check) คือ ขัน้การ

ตรวจสอบและติดตามผลการประเมินนจากผูเ้ชียวชาญ จากนัน้น าไปทดลองกบักลุม่ทดลอง 
4. ขัน้การพิจารณาแกไ้ข A (Action) คือ การน าเครื่องมือท่ีไดร้บัจากการปรบัแก้

ไขไปทดลองใช ้จากนัน้จงึน าเครือ่งมือมาปรบัปรุงและแกไ้ขเครือ่งมือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
จากการศึกษากระบวนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป นิยมใชเ้กณฑ ์80/80 หมายถึง E1/E2 คือ การก าหนดตวัเลข
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เป็นรอ้ยละของคะแนนเฉลี่ย โดยค านงึถึงกระบวนการและผลลพัธ1์ สามารถสรุปกระบวนการสรา้ง
บทเรยีนส าเรจ็รูปเป็นแผนผงั ดงันี ้

 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงขัน้ตอนการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูป 

 

จากการไดศ้ึกษาบทเรียนส าเร็จรูป แนวคิดภาษาศาสตรท์ าให้ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้มูล
เก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนามมาเป็นเนือ้หาความรูใ้หน้กัศกึษาชาวจีนได ้โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปเป็น
สื่อในการเรยีนการสอนและน าแนวคิดของภาษาศาสตรส์งัคมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรูข้องนกัศึกษาชาวจีน โดยการสอนค าบุรุษสรรพนามภาษาไทยท่ีเป็นปัญหา จ านวน 23 ค า 
จากสถานการณ์ท่ีนักศึกษาชาวจีนตอ้งพบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวคิดภาษษ
ศาสตรส์งัคม คือ บทเรียนส าเร็จรูปจะค านึงถึงการจดัแบ่งค าบุรุษสรรพนาม ท่ีผูเ้รียนมีปัญหาใน
ประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชนชั้นทางสังคม และกาลเทศะ ระหว่างผูพู้ด ผูฟั้ง และผูท่ี้ถูก
กลา่วถึง  

นอกจากนั้นผู้วิจัยยังน ากระบวนการสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการสรา้ง
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยส าหรบันักศึกษาชาวจีน โดยการ

                                                            
1 ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  (2520).  ระบบสือ่การสอน.  หนา้135-137. 

Plan

ขัน้การจดัเรยีง
เน้ือหา

Do

ขัน้การเขยีน
บทเรยีนส าเรจ็รปู

Check

ขัน้การตรวจสอบการ
วดัและประเมนิผล

Action

ขัน้การปรบัแกไ้ข เพือ่ให้
บทเรยีนส าเรจ็รปูมี
ประสทิธภิาพมากขึน้
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ด าเนินการ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การวางแผน เตรียมจดัท าเนือ้หาบทเรียนส าเรจ็รูป (Plan) ขัน้การ
ด าเนินการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูปตามแผน (DO) ขัน้การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลในการ
จัดท าบทเรียนส าเร็จรูป   (Check) และขั้นการปรบัแก้ไขเนือ้หาตามผลการประเมิน (Action) 
เพื่อใหไ้ดบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพื่อหาประสทิธิภาพของบทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง
การใช้ค  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน  ซึ่งมีขั้นตอน ได้แก่ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย สรา้งเครื่องมือและด าเนินการทดลองวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มลู และจดักระท าและ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. กลุม่เปา้หมาย 
2. เครือ่งมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3. การสรา้งและหาคณุภาพของเครือ่งมือ 
4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาชาวจีน ชัน้ปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2563 จ านวน 12 คน จากSchool of Southeast Asian Studies มหาวิทยาลยัชนชาติกวา่งซี  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย  
2.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจัย คือ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามใน

ภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน จ านวน 8 บท ซึง่ประกอบดว้ยค าบรุุษสรรพนามดงันี ้
บทท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนาม  
บทท่ี 2 รูจ้กัฉนัรูจ้กัเธอ  
บทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย  
บทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด  
บทท่ี 5 ถามทางเม่ือหลงทาง  
บทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคณุ ขอบพระคณุทกุคน  
บทท่ี 7 ใหข้อ้มลูเพื่อการสมคัรงาน  
บทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์

2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 
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2.3 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบั
นกัศกึษาชาวจีน 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ผูว้ิจยัวางแผน P (Plan) เพื่อสรา้งบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามใน

ภาษาไทย ส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน ดงันี ้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับค าบุรุษสรรพนามภาษาไทย เช่น 

ความหมาย หนา้ท่ี ความส าคญั การใชใ้นบรบิทตา่งๆ 
1.2 ศกึษาแนวทางการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูป จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3 น าค าบุรษสรรพนามท่ีนกัศึกษาชาวจีนมีปัญหาในการใช ้ซึ่งไดม้าจากงานวิจยั

จ านวน 4 เล่ม ไดแ้ก่ งานวิจยัของฉิงหยู่ เหวิน งานวิจยัของชนิกา ค าพฒุ งานวิจยัของธิดา โมสิก
รตันแ์ละคณะ งานวิจยัของจินดารตัน ์ธรรมรงวทุย ์และงานวิจยัของชนิกา ค าพุฒ มาศึกษาและ
ท าแบบสอบถามเก่ียวกบัค าบุรุษสรรพนามท่ีนกัศึกษาชาวจีนมีปัญหา กระบวนการนีท้  าใหผู้ว้ิจยั
พบค าบุรุษสรรพนนามท่ีเป็นปัญหาจ านวน 23 ค า ไดแ้ก่ ฉัน เรา เขา เธอ ท่าน มนั เอ็ง เคา้ กู ช่ือ 
ขา้ หนู คุณ แก มึง ตัวเอง กระผม พวกเรา พวกเขา พวกนาย พวกคุณ ค าเครือญาติ ค  าบอก
ต าแหน่ง  

2. ผูว้ิจยัจดัท า D (Do) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.1 น าขอ้มูลท่ีไดม้าจัดแบ่งเนือ้หาตามท่ีไดศ้ึกษาตามแนวคิดภาษาศาสตรส์งัคม 

และสรา้งบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง การใชค้  าบรุุษสรรพนามส าหรบันกัศกึษาชาวจีน โดยก าหนดบท
สนทนาในสถานการณต์า่งๆ ที่นกัศกึษาชาวจีนควรทราบจ านวน 8 บท ดงันี ้

บทท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนาม  
บทท่ี 2 รูจ้กัฉนัรูจ้กัเธอ  
บทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย  
บทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด  
บทท่ี 5 ถามทางเม่ือหลงทาง  
บทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคณุ ขอบพระคณุทกุคน  
บทท่ี 7 ใหข้อ้มลูเพื่อการสมคัรงาน  
บทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์

ผูว้ิจยัจดัแบง่ค าบรุุษสรรพนามในภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาทัง้ 23 ค า ในแตล่ะบท ตาม
รายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 3 ตารางแสดงรายละเอียดค าบรุุษสรรพนามท่ีเป็นปัญหา  

ชื่อบทเรียนส าเร็จรูป แนวคดิภาษาศาสตรสั์งคมทีใ่ช้ ค าบุรุษสรรพนาม 
บทท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐาน
เก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนาม 

  

บทท่ี 2 รูจ้กัฉนัรูจ้กัเธอ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดู ผูฟั้ง 
และผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

เรา เธอ ครู/อาจารย ์หมอ หน ู
ค านามเครอืญาติ กระผม เขา มนั 

บทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดู ผูฟั้ง 
และผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

หน ูคณุ ท่าน ค านามเครอืญาติ เขา 
ช่ือเฉพาะ 

บทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด เพศและความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดู 
ผูฟั้ง และผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

ฉนั เรา หน ูค านามเครอืญาติ เธอ 
ค านามอาชีพ ท่าน เขา พวกเขาคณุ 

บทท่ี 5 ถามทางเมื่อหลง
ทาง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดู ผูฟั้ง 
และผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

เรา แก หน ูขา้ เอ็ง ก ูมงึ เธอ 

บทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคณุ 
ขอบพระคณุทกุคน 

อาย:ุ ระหว่างผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูท่ี้ถกู
กลา่วถึง 

หน ูตวัเอง เขา(เคา้) กระผม  
ช่ือเฉพาะ ค านามเครอืญาติ 

บทท่ี 7 ใหข้อ้มลูเพื่อการ
สมคัรงาน 

กาลเทศะระหวา่งผูพ้ดู ผูฟั้ง และผู้
ท่ีถกูกลา่วถงึ 

หน ูเธอ คณุ พวกคณุ 

บทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์ ชนชัน้ทางสงัคมระหวา่งผูพ้ดู ผูฟั้ง 
และผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

หน ูคณุ หมอ ท่าน เขา 

 
2.2 สรา้งแบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย 

ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรูข้องบลมู1 ซึ่งประกอบดว้ยการวดัความรู ้ความ
เขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินคา่ 

2.3 สรา้งบทบทเรยีนส าเรจ็รูปในรูปแบบเสน้ตรง ตามหลกัการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูป 
เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยส าหรบันักศึกษาชาวจีน โดยใชแ้นวคิดภาษาศาสตร์
สงัคม และคดัเลือกสถานการณ ์หรอื บรบิทในสงัคมและวฒันธรรมไทย 

                                                            
1 Bloom.  (1956).  Taxonomy of education objective.  Page201-207. 
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2.4 น าบทเรียนส าเร็จรูปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเนือ้หา การใช้ภาษา และรูปแบบการจัดการน าเสนอเนือ้หา เพื่อแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา 

2.5 ด าเนินการสรา้งแบบประเมนิคุณภาพของบทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง การใช้ค า
บุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันักศกึษาชาวจนี ทีม่ลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง มีคณุภาพในระดบั มากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง มีคณุภาพในระดบั มาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีคณุภาพในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีคณุภาพในระดบั นอ้ย  
คะแนน 1  หมายถึง มีคณุภาพในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

2.6 ด าเนินการสรา้งแบบประเมินคณุภาพแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ 
บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน ซึ่งมีระดบั
การประเมิน 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

+1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา  
0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 
1 หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบไมมี่ความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

3. ผูว้ิจยัตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ (Check) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
3.1 น าแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูป และแบบประเมินคุณภาพ

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ไปปรกึษาความถกูตอ้งเหมาะสมกบัอาจารยท่ี์ปรกึษา 

3.2 น าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใช้ค  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรับ
นักศึกษาชาวจีน ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. มีชัย เอ่ียมจินดา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. ภวูกร ฉัตรบ ารุงสขุ และอาจารย ์ดร. รุง่อรุณ โรจนร์ตันาด ารง ไชยศรี ประเมิน
คณุภาพของบทเรียนส าเร็จรูป และคุณภาพแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของ บทเรียน
ส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 

3.3 น าผลจากประเมินแบบประเมินคุณภาพและแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของ บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน 
ของผูเ้ช่ียวชาญมาหาคา่ IOC ซึง่ใชด้ชันีความสอดคลอ้งการประเมิน 3 ระดบั ดงันี ้
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+1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
-1 หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

หากแบบทดสอบขอ้ใดมีค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 0.5 ขึน้ไป หมายถึง สามารถน า
ขอ้สอบขอ้นัน้ไปใชไ้ด ้แตถ่า้คา่ความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.5 หมายถึง ขอ้สอบขอ้นัน้ตอ้งตดัทิง้  

ตาราง 4 ตารางแสดงผลการประเมินแบบประเมินคณุภาพและแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีน ของ บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบทดสอบข้อที ่ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม 
 

ค่า IOC 
ทา่นที1่ ทา่นที ่2 ทา่นที3่ 

1 +1 +1 -1 1 0.33 
2 +1 +1 +1 3 1 
3 -1 +1 +1 1 0.33 
4 -1 +1 +1 1 0.33 
5 -1 +1 +1 1 0.33 
6 +1 +1 +1 3 1 
7 +1 +1 +1 3 1 
8 +1 +1 0 1 0.67 
9 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 
11 +1 +1 +1 3 1 
12 +1 +1 +1 3 1 
13 +1 +1 +1 3 1 
14 +1 +1 +1 3 1 
15 0 +1 +1 1 0.67 
16 +1 +1 +1 3 1 
17 +1 +1 +1 3 1 
18 0 +1 +1 2 0.67 

R
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แบบทดสอบข้อที ่ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม 
 

ค่า IOC 
ทา่นที1่ ทา่นที ่2 ทา่นที3่ 

19 +1 +1 +1 3 1 
20 +1 +1 +1 3 1 
21 +1 +1 +1 3 1 
22 0 +1 +1 1 0.67 
23 +1 0 +1 2 0.67 
24 +1 +1 +1 3 1 
25 +1 +1 +1 3 1 
26 +1 +1 +1 3 1 
27 +1 +1 +1 3 1 
28 +1 +1 +1 3 1 
29 +1 +1 +1 3 1 
30 0 +1 +1 1 0.67 
31 +1 +1 +1 3 1 
32 0 +1 +1 2 0.67 
33 +1 +1 +1 3 1 
34 0 +1 -1 0 0 
35 0 +1 +1 1 0.67 
36 +1 +1 +1 3 1 
37 +1 +1 +1 3 1 
38 +1 +1 +1 3 1 
39 +1 +1 +1 3 1 
40 +1 +1 +1 3 1 
41 -1 +1 +1 1 0.67 
42 +1 +1 +1 3 1 
43 0 +1 +1 1 0.67 

R
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แบบทดสอบข้อที ่ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม 
 

ค่า IOC 
ทา่นที1่ ทา่นที ่2 ทา่นที3่ 

44 +1 0 +1 2 0.67 
45 +1 +1 +1 3 1 
46 +1 +1 +1 3 1 
47 0 +1 +1 1 0.67 
48 0 +1 +1 1 0.67 
49 +1 +1 +1 3 1 
50 +1 +1 +1 3 1 

 
จากตารางแสดงผลการประเมินแบบประเมินคุณภาพและแบบทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของ บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบั
นกัศกึษาชาวจีน ของผูเ้ช่ียวชาญ มีคา่ IOC เท่ากบั 0.67 และ 1 ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการทดลอง
กบักลุม่ทดลอง 

3.4 น าผลจากการประเมินแบบประเมินคณุภาพของบทเรยีนส าเรจ็รูปเรื่อง การใชค้  า
บุรุษสรรพ-นามในภาษาไทย ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน มาวิเคราะห ์เพื่อหาค่าเฉลี่ย จากนัน้จึงน า
ผลการหาคา่เฉลี่ยตามเกณฑ ์ตามแนวคดิของเบส1 ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัพอใช ้
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีคณุภาพในระดบัปรบัปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไมมี่คณุภาพ 
 

3.5 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมาปรบัปรุง และเพิ่มเติมในบทเรียน
ส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน มีดงันี ้

                                                            
1 Best.  (1986).  Research in Education.  Page 58. 

R
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ตาราง 5 ตารางแสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้ 3 ท่าน 

 ผู้เชีย่วชาญ ก่อนการแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชีย่วชาญ 

สิง่ทีแ่ก้ไข 

1 ผูเ้ช่ียวชาญคนที่1 18. หากนกัศกึษาตอ้งรบั
ค าสั่งการซือ้ 

อธิการบดี แกเ้ป็น แม่
ของนกัศกึษา 

18. หากนกัศกึษาตอ้ง
รบัค าสั่งการ 

 ผู้เชีย่วชาญ ก่อนการแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชีย่วชาญ 

สิง่ทีแ่ก้ไข 

  
 
 
 

 

ของจากอธิการบดี 
นกัศกึษาจะใชค้  าบรุุษ
สรรพนามแทนแมว่า่
อย่างไร 
(แบบทดสอบหลงัเรยีน 
หนา้ที ่94) 

 ซือ้ของจากแม ่
นกัศกึษาจะใชค้  าบรุุษ
สรรพนามแทนแมว่า่
อย่างไร 

2     ผูเ้ช่ียวชาญคนที่2      หยางหยาง (ช่ือ) เป็น
นกัศกึษาชาวจีน เขา (

他 ) ชอบเรยีน
ภาษาไทย 
(บทที ่1 กรอบที ่6 หนา้ที ่
3) 

(他) แกเ้ป็น (他 / 

她) 

หยางหยาง (ช่ือ) เป็น
นกัศกึษาชาวจีน เขา(

他 /  

她) ชอบเรยีน
ภาษาไทย 

     เธอ(你) นั่งอ่าน
หนงัสือคนเดียว 
(บทที ่1 กรอบที ่8 หนา้ที ่
3) 

(你) แกเ้ป็น (她)      เธอ(她) นั่งอ่าน
หนงัสือคนเดียว 

   ค า  เรา (我們) เธอ(

你)  ครู/อาจารย ์หมอ 
ค านามเครอืญาติ หน ู
 (บทที ่2 กรอบที ่1หนา้ที ่
10) 

(我們) แกเ้ป็น (

我们)   

ค า  เรา (我们) เธอ

(你)  ครู/อาจารย ์
หมอ ค านามเครอื
ญาติ หน ู

  ค านามอาชีพ เธอ 

(你) ทา่น (您)  
(บทที ่4 กรอบที ่1หนา้ที ่
40) 

(您) แกเ้ป็น (您/

他) 

ค านามอาชีพ เธอ  

(你) ทา่น  

(您/他) 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 ผู้เชีย่วชาญ ก่อนการแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชีย่วชาญ 

สิง่ทีแ่ก้ไข 

2     ผูเ้ช่ียวชาญคนที่2 ค าบรุุษสรรพนามค าที่หา้ 

คือ“ทา่น(您) ” 
(บทที ่8 กรอบที ่14
หนา้ที ่83) 

(您) แกเ้ป็น (他 / 

她) 

ค าบรุุษสรรพนามค าที่ 

หา้ คือ “ทา่น(他 / 

她) ” 

3 ผูเ้ช่ียวชาญคนที่3 ค. ใชแ้ทนผูท้ี่ถกูกลา่วถึง
ไดท้ัง้ผูห้ญิง และ ผูช้าย 
(บทที ่8 แบบทดสอบบท
ที ่8 หนา้ที ่87) 

และ แกเ้ป็น หรอื ค. ใชแ้ทนผูท้ี่ถกู
กลา่วถึงไดท้ัง้ผูห้ญิง 
หรอื ผูช้าย 

11. หากนกัศกึษา
ตอ้งการแนะน าตวักบั
เพื่อนใน 
 
 
 
 
 

จะ้ แกเ้ป็น คะ่ 11. หากนกัศกึษา
ตอ้งการแนะน าตวักบั
เพื่อนใน 
 
 

ชัน้เรยีน หลงัเลิกเรยีน 
นกัศกึษาจะพดูวา่อย่างไร  
     ก. เรา ชื่อ นา จะ้ 
 (แบบทดสอบหลงัเรยีน 
หนา้ที ่93) 

 ชัน้เรยีน หลงัเลิกเรยีน 
นกัศกึษาจะพดูวา่
อย่างไร  
     ก. เรา ชื่อ นา ค่ะ 
 

22. ขอ้ใดใชค้  าบรุุษสรรพ
นามในบทสนทนาการ
ซือ้-ขายไมถ่กูตอ้ง  

นะ แกเ้ป็น นัน้ 22. ขอ้ใดใชค้  าบรุุษ
สรรพนามในบท
สนทนาการซือ้-ขายไม่
ถกูตอ้ง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 ผู้เชีย่วชาญ ก่อนการแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชีย่วชาญ 

สิง่ทีแ่ก้ไข 

3 ผูเ้ช่ียวชาญคนที่3  
 

ข. พนกังานขายพดูกบั
นกัศกึษา (ลกูคา้) ว่า 
“คณุลกูคา้สนใจครมีตวั
นะใช่มัย้คะ” 
(แบบทดสอบหลงัเรยีน 

หนา้ที ่95) 

 ข. พนกังานขายพดู
กบันกัศกึษา (ลกูคา้) 
วา่ “คณุลกูคา้สนใจ
ครมีตวันัน้ใช่มัย้คะ” 

23. ค าบรุุษสรรพนามขอ้
ใดใชแ้ทนผูพ้ดูผูห้ญิง
มากกว่าผูช้าย ในบท
สนทนาเก่ียวกบัการสั่ง
อาหาร  
     ข. ฉนั เอาหมทูอด 1 
จานคะ 
(แบบทดสอบหลงัเรยีน 
หนา้ที ่95) 

 

คะ แกเ้ป็น คะ่ 23. ค าบรุุษสรรพนาม
ขอ้ใดใชแ้ทนผูพ้ดู
ผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 
ในบทสนทนาเก่ียวกบั
การสั่งอาหาร  
     ข. ฉนั เอาหมทูอด 

1 จานค่ะ 

17. ขอ้ใดตอ่ไปนีใ้ชค้  า
บรุุษสรรพนามไม่ถกูตอ้ง 
ในบทสนทนาเก่ียวกบั
การซือ้-ขาย  
     ค. พนกังานใน
หา้งสรรพสินคา้พดูกบั
นกัศกึษาว่า “คณุลกูคา้ 
รบัครบีมบ ารุงผิว 2 ตลบั
นะคะ” 
(แบบทดสอบหลงัเรยีน 
หนา้ที ่94) 

ครบีมบ ารุง  
แกเ้ป็น ครมีบ ารุง 

17. ขอ้ใดตอ่ไปนีใ้ชค้  า
บรุุษสรรพนามไม่
ถกูตอ้ง ในบทสนทนา
เก่ียวกบัการซือ้-ขาย  
     ค. พนกังานใน
หา้งสรรพสินคา้พดูกบั
นกัศกึษาว่า “คณุ
ลกูคา้ รบั 

 ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สิ่งทีแ่ก้ไข 

3 ผู้เชี่ยวชาญคนที3่  
 

  ครมีบ ารุงผิว 2 ตลบันะ
คะ 

 



  67 

จากตารางแสดงผลจากการปรับแก้ขอผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย ์ดร. มีชยั เอ่ียมจินดา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ภวูกร ฉตัรบ ารุงสขุ และอาจารย ์ดร. 
รุง่อรุณ โรจนร์ตันาด ารง ไชยศรี ซึ่งมีการปรบัแกไ้ขค าบุรุษสรรพนามในภาษาจีน แกค้  าศพัทจ์าก 
ค าว่า “อธิการบดี” เป็น ค าว่า “แม่”  และเปลี่ยนสนัธานในประโยคของขอ้สอบทา้ยบท 1 ขอ้ จาก 
“และ” เป็น “หรอื”  

3.6. แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 
ท่าน เพื่อใหบ้ทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาขาวจีน
มีประสิทธิภาพมากสงูสดุ 

4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เม่ือผูว้ิจยัแกไ้ขบทเรียนส าเร็จรูปตามค าแนะน าของอาจารยที์ปรกึษา และผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูว้ิจยัจงึปรบัปรุงและน าไปทดลอง (Check) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
1. น าบทเรียนส าเร็จรูปไปทดลองกับกลุ่มทดลอง ณ หอ้งเรียนในคณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองตัง้แตว่นัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 -
23 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 4 ภาพขณะเก็บขอ้มลูการทดลองของ นกัศกึษาชาวจีน ชัน้ปีท่ี3 คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 3 คน 
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ตาราง 6 ตารางแสดงระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนาม
ในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน กบันกัศกึษาชาวจีน ชัน้ปีท่ี3 คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 3 คน 

คร้ังที ่ วัน เดอืน ปี ระยะเวลา เนือ้หา 
1 17 ธนัวาคม 2563 9:00 – 11:30 น. -แบบทดสอบก่อนเรยีน  

-บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 1 
2 18 ธนัวาคม 2563 13:00 – 15:00 น. -บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 2 

-บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 3 
3 21 ธนัวาคม 2563 9:00 – 11:30 น. -บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 4 

-บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 5 
4 22 ธนัวาคม 2563 9:00 – 11:30 น. -บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 6 

-บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 7 
5 23 ธนัวาคม 2563 13:00 – 15:00 น. -บทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 8 

-แบบทดสอบหลงัเรยีน  

 
จากตารางท่ี 6 ตารางแสดงระยะเวลาในการใชท้ดลองเครื่องมือ ทัง้สิน้ 5 วนั รวม 11 

ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งมีรายละเอียด คือ ครัง้ท่ี 1 ใชเ้วลา 2 ชั่วโมง 30 นาที นกัศึกษาท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและบทเรียนส าเร็จรูปจ านวน 1 บท, ครัง้ท่ี 2 ใชเ้วลา 2 ชั่วโมง นักศึกษาท าบทเรียน
ส าเรจ็รูปจ านวน 2 บท, ครัง้ท่ี 3  ใชเ้วลา 2 ชั่วโมง 30 นาที นกัศกึษาท าบทเรยีนส าเรจ็รูปจ านวน 2 
บท, ครัง้ท่ี 4 ใชเ้วลา 2 ชั่วโมง 30 นาที นกัศกึษาท าบทเรยีนส าเรจ็รูปจ านวน 2 บท และครัง้ท่ี 5 ใช้
เวลา 2 ชั่วโมง นกัศกึษาท าบทเรยีนส าเรจ็รูปจ านวน 1 บทและแบบทดสอบหลงัเรยีน 

2. น าผลคะแนนจากการสงัเกต สมัภาษณ์ และผลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนมาวิเคราะหห์าความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยมีรายละเอียด 
โดยใช ้t-test Dependent Sample ดงันี ้
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ตาราง 7 ตารางแสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีนของ
กลุม่ทดลอง 

 

คนที ่ แบบทดลอบ
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบหลัง
เรียน 

ผลต่าง ผลต่างยกก าลังสอง 

1 22 46 24 576 
2 25 49 24 576 
3 36 47 11 121 

รวม 83 142 59 1274 
คะแนนเฉล่ีย 94.66 
ค่า t-test 4.54 

Sig 0.05 

 
จากตารางแสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

พบว่า ก่อนเรียนผู้เรียนทุกคนมีผลการเรียนน้อยกว่าหลังเรียน และเม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียน
ส าเรจ็รูปแลว้ ผลการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนเพิ่มขึน้ คือ นกัศกึษาคนท่ี 1 มีคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 24 คะแนน นักเรียนคนท่ี 2 มีคะแนนแบบทดสอบจากหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรยีน 24 คะแนน และนกัศกึษาคนท่ี 3 มีคะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีนมากกว่าก่อน
เรียน 11 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 94.66 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ E2 
เท่ากับ 80 รวมถึงยังมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียนรอ้ยละ 39.44 และมีค่าความก้าวหน้า 
เท่ากบั 4.54 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. น าผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน ทัง้หมด 8 บท บทละ 10 ขอ้ รวม 80 ขอ้ 
โดยพิจารณาจากเกณฑร์อ้ยละ 80 ซึง่สามารถสรุปผลไดด้งันี ้ 
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ตาราง 8 ตารางแสดงผลการเก็บคะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรยีนของกลุม่ทดลอง 

บท
ที ่

เนือ้หา แบบทดสอบระหว่างเรียน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
คนที1่ 

 
คนที2่ 

 
คนที3่ 

 
1 ความรูพ้ืน้ฐาน

เก่ียวกบัค าบรุุษสรรพ
นาม 

10 9 9 9.33 93.33 ผา่น 

2 รูจ้กัฉนัรูจ้กัเธอ 8 8 9 8.33 83.33 ผา่น 
3 จบัจ่ายใชส้อย 9 8 9 8.67 86.67 ผา่น 
4 สั่งอาหารจานโปรด 7 10 8 8.33 83.33 ผา่น 
บท
ที ่

เนือ้หา แบบทดสอบระหว่างเรียน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
คนที1่ 

 
คนที1่ 

 
คนที1่ 

 
5 ถามทางเม่ือหลงทาง 9 9 10 9.33 93.33 ผา่น 
6 ขอบใจ ขอบคณุ 

ขอบพระคณุทกุ คน 
9 10 9 9.33 93.33 ผา่น 

7 ใหข้อ้มลูเพื่อการสมคัร
งาน 

8 8 8 8.00 80.00 ผา่น 

8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์ 10 7 8 8.33 83.33 ผา่น 
คะแนนเฉล่ีย 8.75 8.65 8.75 8.71 87.10 ผา่น 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ = 88.97 ผา่น 

 
จากตารางท่ี 11 ผูว้ิจยัพบว่า คะแนนของนักศึกษาทัง้ 3 คน เฉลี่ยไดร้อ้ยละ 87.10 

ซึง่ผ่านตามเกณฑ ์รอ้ยละ 80 นอกจากนัน้ค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียนของกลุ่ม
ทดลองทัง้ 8 บท ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 โดยมีบทเรียนส าเร็จรูปบทท่ี 7 ไดค้ะแนนเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด 
คือ 80.00 รอ้ยละ 80 ในขณะท่ีบทเรียนส าเร็จรูปบทท่ี 1 บทท่ี 5 และบท 6 ไดค้ะแนนเฉลี่ยมาก
ท่ีสดุ คือ รอ้ยละ 93.33 และมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 88.97 ซึ่งผ่านตามเกณฑท่ี์ก าหนด E1 
เท่ากบั 80 
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4. สมัภาษณเ์ก่ียวกบัความรูข้องกลุม่ทดลองในการทดลองทกุครัง้ก่อน และหลงัการ
ทดลอง แลว้น าปรบัแกไ้ขพรอ้มทัง้ปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ดงันี ้

ตาราง 9 ตารางแสดงผลการสมัภาษณค์วามคดิเห็นของกลุม่ทดลองตอ่บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่งค า
บรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 

บทเรียน คนที1่  คนที2่ คนที3่  
บทท่ี1 ก่อนเรยีน เคยเรยีนค าบรุุษสรรพ

นามมาแตจ่ าไมค่อ่ยได้
แลว้ 

เคยเรียน และเคยคิด
ว่ า ใช้ค  าบุ รุษ ส รรพ
นามไดถ้กู 
 
 

เคยเรยีนค าบรุุษสรรพ
นามมาและคดิวา่
พอจะท าได ้

บทเรียน คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

 หลงัเรยีน เขา้ใจเรื่องค าบุรุษสรรพ
นามมากขึน้ 

ตอนแรกคดิวา่ง่ายกว่า
นี ้ แต่ตอนนี้รู ้เนื ้อหา
แลว้ 

เรีย น แล้ว มี ค วาม รู ้
ความเขา้ใจมากขึน้ 

บทท่ี2 ก่อนเรยีน เคยเรียนค าบุรุษสรรพ
นาม ค าว่า “เธอ” แต่ไม่
เคยใช ้

เคยเรียนค าบุรุษสรรพ
นามค าว่า “กระผม” 
แตไ่ม่เคยใช ้

ไม่ทราบว่าค าวา่ “มนั”
ใชก้บัคนไดไ้หม 

 หลงัเรยีน รู ้การใช้ค  าบุ รุษสรรพ
นามท่ีใชใ้นการท าความ
รู ้จั ก  แ ล ะ รู ้ว่ า  ค า ว่ า 
“เธอ” ใชอ้ยา่งไรแลว้ 

ทราบการใชค้  าบรุุษ
สรรพนามท่ีใชใ้นการ
แนะน าตวั 

ทราบวา่ค าว่า “มนั”ใช้
กบัคนได ้และรูค้  าอ่ืนๆ
ท่ีใชใ้นการทกัทาย 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

บทเรียน คนที1่  คนที2่ คนที3่  
บทท่ี3 ก่อนเรยีน เคยใชค้  าบุรุษสรรพนาม

ตอนซือ้ของ 
ไม่แน่ใจวา่ค าบรุุษ
สรรพนามค าวา่ 
“ท่าน”ใชอ้ยา่งไร 

ไม่เคยใชค้  าบรุุษสรรพ
นามอ่ืนเรยีกคนขาย 
นอกจากค าว่า “พี่” 
เพราะทราบมาวา่ค า
วา่ “พี่” ท าใหค้นขาย
ชอบ 

หลงัเรยีน มีความ รู ้เรื่องค าบุ รุษ
สรรพนามท่ีใช้ซื ้อของ
มากขึน้ 

ทราบแล้วว่าค าบุรุษ
ส ร ร พ น า ม ค า ว่ า 
“ท่าน” ใชอ้ยา่งไร 

ทราบแลว้ว่ามีค าบุรุษ
สรรพนามนอกจากค า
วา่ “พี่” ก็ใชไ้ด ้

บทท่ี4 ก่อนเรยีน มีความรูเ้ก่ียวกบัค าบรุุษ
ส รรพ นาม ท่ี จะใช้ใน 
การสั่งอาหาร 

ไม่เคยเรียนหวัขอ้เรื่อง 
ค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้
ในการสั่ งอาหารมา
ก่อน 

รู ้เรื่อ งค าบุ รุษสรรพ
นามแต่ ไม่ เคยเรียน
เก่ียวกับค าบุรุษสรรพ
น า ม ท่ี ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ การสั่ ง
อาหาร 

หลงัเรยีน ไดร้บัความรูเ้รื่องการใช้
ค  าบรุุษสรรพนามในการ
สั่งอาหารและจะน าค า
บรุุษสรรพนามท่ีไดเ้รียน
ไปลองใช ้

จะลองเอาไป ใช้สั่ ง
อาหารท่ีโรงอาหารใน
มหาวิทยาลยั 

มีความรูเ้พิ่มเติม เรื่อง
การใชบุ้รุษสรรพนาม
ในสถานการณก์ารสั่ง 
อ าห าร  เช่ น  ค า ว่ า 
“พวกเขา” 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

บทเรียน คนที1่ คนที2่ คนที3่ 
บทท่ี5 ก่อนเรยีน ไม่ทราบว่า ค าวา “เอ็ง” 

ใชอ้ยา่งไร 
เคยไดย้ินค าว่า “เอ็ง”  
กั บ  “ข้ า ”  ใน ล ะค ร
บพุเพสนันิวาส 

เคยเรยีนและรูว้า่ “แก” 
ใชพ้ดูกบัเพื่อนได ้

หลงัเรยีน ไดร้บัความรูเ้รื่องการใช้
ค  าบุ รุษสรรพนามใน
สถานการณ์การถาม
ทาง  
และทราบว่า “เอ็ง” ใช้
อยา่งไรแลว้ 

ทราบว่า  “เอ็ ง ”และ 
“ข้า” สามารถใช้ถาม
ทางไดจ้รงิในปัจจบุนั 

ท ร า บ ว่ า  “ แ ก ” 
สามารถใช้ถามทาง
กับเพื่อน และถามกับ
รุน่นอ้งได ้

บทท่ี6 ก่อนเรยีน รูว้่าค าบุรุษสรรพนามท่ี
ใช ้

คิดว่าการขอบคณุไม่มี
ประโยคท่ีใช้ค  าบุ รุษ
สรรพนาม 

อยากรูค้  าบุรุษสรรพ
น า ม ท่ี ใ ช้ ใ น
ส ถ า น ก า รณ์ ก า ร
ขอบคณุ 

หลงัเรยีน ชอบการใชค้  าบรุุษสรรพ
นามค าว่า “ตวัเอง” และ 
“เขา(เคา้)” 

ทราบค าบุ รุษสรรพ
นามท่ีใช้ในการกล่าว
ขอบคณุ 

ได้รบัความรูเ้ก่ียวกับ
ค าบุรุษสรรพนามท่ีใช้
ในการกล่าวขอบคุณ
มากขึน้ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

บทเรียน คนที1่ คนที2่ คนที3่ 
บทท่ี7 ก่อนเรยีน ไม่มีความรูเ้รื่องค าบุรุษ

สรรพนามท่ีจะปรากฏ
ในการสมคัรงาน 

ไม่รูว้า่สถานการณก์าร
สมัค รงานควรแทน
ตนเองว่าอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม 

ไม่ มี ความ รู ้เรื่อ งค า
บุ รุษสรรพนามท่ีจะ
ปรากฏในการสมัคร
งาน 

หลงัเรยีน รูค้  าบุรุษสรรพนามท่ีจะ
ใชใ้นการสมคัรงานมาก
ขึน้ 

มี ความมั่ น ใจว่าจะ
แทนตนเองไดถู้กตอ้ง 
เม่ือไปสมคัรงาน 

รูค้  าบุรุษสรรพนามท่ี
จะใชใ้นการสมคัรงาน
มากขึน้ 

บทท่ี8 ก่อนเรยีน ไม่แน่ใจวา่จะตอ้งพดูกบั
คณุหมออยา่งไร 

ไม่ เคยใช้บุ รุษสรรพ
นามแทนคณุหมอ 

ไม่แน่ใจว่าจะใช้บุรุษ
สรรพนามแทนคุณ
หมอวา่อยา่งไร 

บทท่ี8 
(ตอ่) 

หลังเรียน 
(ตอ่) 

มีความรู ้และสามารถ
ใชค้  าบรุุษสรรพนามเม่ือ
ตอ้งพบหมอได ้

สามารถ ใช้ค  าบุ รุษ
สรรพนามเม่ือตอ้งพบ
หมอได ้

ได้รับความรูเ้พิ่มเติม
เก่ียวกบัการใชค้  าบรุุษ 

บทเรียน คนที1่ คนที2่ คนที3่ 
บทท่ี8 
(ตอ่) 

หลงัเรยีน 
(ตอ่) 

  สรรพนามเม่ือตอ้งพบ
หมอ 

 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาผูว้ิจัย พบว่าผูเ้รียนมีความรูเ้พียงเล็กน้อย หรือ ไม่มี

ความรูค้วามเขา้ใจเลยในเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชค้  าบุรุษสรรพนามในบางบริบท เช่น บท
สมัภาษณก์่อนเรียนของนกัศึกษาชาวจีน คนท่ี 1 ใหส้มัภาษณก์่อนเรียนบทเรียนส าเรจ็รูปบทท่ี 5 
เรื่อง การถามทาง ว่า “ไม่ทราบว่า ค าวา “เอ็ง” ใชอ้ย่างไร”1 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า นักศึกษายงัไม่มี
ความรูเ้ก่ียวกับการใชค้  าบุรุษสรรพนามค าว่า “เอ็ง” ในบทริบทการถามทาง นอกจากนั้นยังมี
นกัศกึษาชาวจีน คนท่ี 2 ใหส้มัภาษณก์่อนเรยีนบทท่ี 7 เรือ่ง การสมคัรงาน วา่ “ไม่รูว้า่สถานการณ์

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 1,  (21 ธนัวาคม 2563)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ.  
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การสมคัรงานควรแทนตนเองว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสม”1 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาไม่มีความรู ้
เรือ่งการใชค้  าบรุุษสรรพนามในบรบิทการสมคัรงาน  

เม่ือผูเ้รยีนท าบทเรยีนส าเรจ็รูปแลว้ ผูเ้รยีนมีความพงึพอใจ และเขา้ใจแนวทางการใช้
มากขึน้ เช่น  นักศึกษาชาวจีน คนท่ี 2 ใหส้มัภาษณ์หลงัเรียนบทท่ี 7 เรื่อง การสมคัรงาน ว่า “มี
ความมั่นใจว่าจะแทนตนเองไดถู้กตอ้ง เม่ือไปสมคัรงาน”2 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า นักศึกษามีความรู ้
เก่ียวกบัการใชค้  าบรุุษสรรพนามในการสมคัรงาน และท่ีส าคญัคือ นกัศกึษามีความมั่นใจในการใช้
มากขึน้   

นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างยังให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัแก้ไขให้บทเรียนส าเร็จรูปมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้

ตาราง 10 ตารางแสดงการปรบัแกบ้ทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย 
ส าหรบันกัศกึษาชาวจีนหลงัจากทดลองกบักลุม่ทดลอง 

บทที ่ หน้าที ่ ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ
ของกลุ่ม
ทดลอง 

ปรับแก้ไข 

1 2 กรอบที ่4 
ผูพ้ดู, ผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 
 

ในกรอบท่ี 3 
ไม่มีช่องวา่ง
ใหเ้ติมช่อง
เดียว 

กรอบที ่4 
ผูท่ี้ถกู
กลา่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 2,  (21 ธนัวาคม 2563)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
2 นกัศกึษาชาวจนี คนที ่2,  (22 ธนัวาคม 2563)  สมัภาษณ์โดย นางสาวชมพนุูช ประชาญสทิธิ.์ 



  76 

ตาราง 10 (ต่อ) 
 
บทที ่ หน้าที ่ ก่อนแก้ไข ข้อเสนอ 

แนะ
ของ
กลุ่ม

ทดลอง 

ปรับแก้ไข 

1 (ตอ่) 2 (ตอ่) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 
บทที ่ หน้าที ่ ก่อนแก้ไข ข้อเสนอ 

แนะ
ของ
กลุ่ม

ทดลอง 

ปรับแก้ไข 

5 62 9. จากขอ้ความขา้งลา่งหมายถึงการใชค้  าบรุุษสรรพ
นามค าใดในสถานการณก์ารจบัจ่างใชส้อย 
 

ปรบัแก้
การ
สะกดค า 

9. จาก
ขอ้ความ
ขา้งลา่ง
หมายถึง 
 

บทที ่ หน้าที ่ ก่อนแก้ไข ข้อเสนอ 
แนะ
ของ
กลุ่ม

ทดลอง 

ปรับแก้ไข 

5 
 

62 
(ตอ่) 

 

 การใชค้  า
บรุุษสรรพ
นามค าใด
ใน
สถานการณ์
การจบัจ่าย
ใชส้อย 
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จากตารางการแสดงผลการปรบัปรุงแกไ้ขมี 2  ประการ ไดแ้ก่ ค  าตอบของแบบฝึกหดั
ในกรอบท่ี 3 ซึ่งปรากฏในกรอบท่ี 4 มีขอ้ความนอกเหนือค าตอบ คือ ค าว่า “ผูพ้ดู” และการสะกด
ผิดจากค าวา่ “จบัจ่าย” แตส่ะกดผิดเป็น “จบัจ่าง” ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดป้รบัแกไ้ขเรยีบรอ้ย 

5. ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะ จากการทดลอง ปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษา แลว้จึงปรบัแกไ้ข 
(Action) บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันักศึกษาชาวจีน 
เพื่อใหไ้ดบ้ทเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพ และน าไปทดลองกบักลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

5. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัของขอ้มลูเพื่อวิเคราะหห์า ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบรุุษ

สรรพนาม ส าหรบันักศึกษาชาวจีน ตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ดงัตอ่ไปนี ้

1. หาคา่สถิติพืน้ฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. หาคา่สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 

 
1. สถติพิืน้ฐานทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

 
1.คา่ t-test Dependent Sample  

 

𝑡 =
∑𝐷

√𝑛∑𝐷
2 − (∑𝐷)2

𝑛 − 1

 

 
 𝑡 คือ คา่แจกแจงแบบที 

 ∑𝐷   คือ ผลรวมของผลตา่งคะแนนก่อนและหลงัเรยีน 
 n คือ จ านวนนกัเรยีน 
 D คือ ผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัเรยีน 
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2.คา่เฉลี่ยเลขคณิต โดยใชส้ตูรของ ชศูร ีวงศร์ตันะ1  
 

�̅� =
∑𝑥

𝑛
 

 
�̅� คือ คะแนนเฉลี่ย 

∑𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

n คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

2. สถติทิีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1.คา่ IOC โดยใชส้ตูรของ ชศูร ีวงศร์ตันะ2  
 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

 
    ∑𝑅  คือ    ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N      คือ    จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.E1/E2 คือ การก าหนดตัวเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ย โดยค านึงถึง
กระบวนการและผลลพัธ ์ใชส้ตูรของชยัยงศ ์พรหมวงศ3์  

 

E1 =
∑𝑥

𝑛

𝐴
× 100 

 

E2 =
𝛴𝑓

𝑛

𝐵
× 100 

                                                            
1 ชศูร ีวงศร์ตันะ.  (2560).  เทคนคิการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั.  หนา้35. 
2 ชศูร ีวงศร์ตันะ.  (2560).  เทคนคิการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั.  หนา้73. 
3 ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  (2520).  ระบบสือ่การสอน.  หนา้135-137. 
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E1 คือ คา่ประสทิธิภาพของกระบวนการ โดยคดิเป็นรอ้ยละของ
คะแนนท่ีกลุม่ตวัอยา่งไดร้บัโดยเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหดั 

   E2      คือ คา่ประสทิธิภาพของผลลพัธ ์โดยคิดเป็นรอ้ยละของ   
   คะแนนท่ีกลุม่ตวัอยา่งไดร้บัโดยเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ   
   หลงัเรยีน 

         𝛴𝑥    คือ คะแนนรวมของคะแนนแบบฝึกหดั 

𝛴𝑓    คือ คะแนนรวมของผลลพัธห์ลงัเรยีน 
n    คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
A    คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหดั 
B    คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

จากท่ีผูว้ิจยัไดน้  าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบั
ผูเ้รียนชาวจีน ทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาชาวจีน ชัน้ปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 12 คน จาก School of Southeast Asian Studies มหาวิทยาลยัชนชาติกว่างซี โดย
มีอาจารย์ยิน เฟย อาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ใน
สาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งไดจ้ากความสมคัรใจท่ีจะทดลองจนแลว้เสรจ็ เป็นผูช้่วยควบคมุการ
วิจัย นอกจากนั้นผูว้ิจัยยังใชร้ะบบออนไลน ์ในการติดต่อกับผูช้่วยการวิจัย และกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ืองตลอดการทดลอง จากนัน้ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะหเ์พื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูป โดยการเรียนดว้ยตนเอง ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 และ
เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่งการใชค้  าบรุุษสรรพนาม
ส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน ก่อนและหลงัเรยีน ผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข้์อมูล 
สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

การจัดกระท าและวิเคราะหข้์อมูล 
�̅� คือ คะแนนเฉลี่ย 

∑𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 n คือ จ านวนกลุม่เปา้หมาย 

                   ∑𝑅  คือ ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ    

           N        คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

E1 คือ คา่ประสทิธิภาพของกระบวนการ โดยคดิเป็นรอ้ยละของ
คะแนนท่ีกลุม่เปา้หมาย/กลุม่ทดลองไดร้บัโดยเฉลี่ยจากการท า
แบบฝึกหดั 
E2 คือ คา่ประสทิธิภาพของผลลพัธ ์โดยคดิเป็นรอ้ยละของคะแนนท่ี
กลุม่เปา้หมาย/กลุม่ทดลองไดร้บัโดยเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลงั
เรยีน 

𝛴𝑓คือ คะแนนรวมของผลลพัธห์ลงัเรยีน 
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n คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
A คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 
B คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

    𝑡 คือ คา่แจกแจงแบบที 

 ∑𝐷   คือ ผลรวมของผลตา่งคะแนนก่อนและหลงัเรยีน 
 D คือ ผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัเรยีน 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาประสิทธิภาพบทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง ค าบรุุษสรรพนามใน

ภาษาไทย ส าหรบันักศึกษาชาวจีน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้80/80 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยน าผลการทดสอบก่อน-หลงัเรียน เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน หาค่า t-test Dependent Sample รวมถึงผลสมัฤทธ์ิจากการ
ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบในแต่ละบทมาหาค่าเฉลี่ย และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตาม
มาตรฐาน 80/80  

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยั ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาคณุภาพของบทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง ค าบุรุษสรรพนาม
ในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

ตาราง 11 ตารางแสดงผลการประเมินคณุภาพของบทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพ
นามในภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาชาวจีน จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ ท่านท่ี1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี3 

1 ดา้นรูปเล่ม  
 1.1 ขนาดตวัอกัษรมีความ

เหมาะสม 
4 5 5 4.67 ดีมาก 

 1.2 ความชดัเจนของ
ภาพประกอบ 

4 5 5 4.67 ดีมาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

รายการ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ ท่านท่ี1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี3 

1 ดา้นรูปเล่ม (ต่อ)  
 1.3 รูปเลม่สวยงาม น่าสนใจ 4 5 4 4.33 ดี 

 
2 ดา้นเนือ้หา  
 2.1 เนือ้หาสอดคลอ้งกบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
4 5 5 4.67 ดีมาก 

 2.2 เนือ้หามีประโยชนก์บั
ผูเ้รยีน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

 2.3 เนือ้หามีความยากง่าย
เหมาะกบัผูเ้รยีน 

4 5 4 4.33 ดี 

3 ด้านการน าเสนอ  
 3.1 การล าดบัของเนือ้หา

บทเรยีนเขา้ใจง่าย 
3 5 4 4.00 ดี 

 3.2 ภาพประกอบท่ีใชส้ื่อ
ความไดช้ดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

3 5 4 4.00 ดี 

4 ด้านการใช้ภาษา  
 4.1 ภาษาท่ีใชส้ื่อความหมาย

ไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
4 5 5 4.67 ดีมาก 

 4.2 ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รยีน 

4 4 5 4.33 ดี 

 4.3 ภาษาท่ีใชถ้กูตอ้งตอ้ง
ตามลกัษณะของภาษา 

4 5 4 4.33 ดี 

 รวมเฉล่ีย 4.42 ด ี
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละบท ของ
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใช้ค  าบุรุษสรรพนามส าหรับผู้เรียนชาวจีน  จ านวน 8 บท ของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคดัเลือกตามความสมัครใจ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  (E1) ตาม
เกณฑม์าตรฐาน E1/E2 คือ 80/80  

ตาราง 12 ตารางแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรยีน ของบทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง
การใชค้  าบรุุษสรรพนามส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน จ านวน 8 บท 

คนท่ี 
n = 12 

บทท่ี 1 
 คะแนนเตม็10  

บทท่ี 2 
คะแนนเตม็10  

บทท่ี 3 
คะแนนเตม็10  

บทท่ี 4 
คะแนนเตม็10  

1 8 9 8 9 
2 9 6 10 10 
3 9 8 8 8 
4 10 8 10 9 
5 10 9 8 8 
6 9 9 10 9 
7 10 7 8 10 
8 9 8 9 9 
9 10 9 10 9 

10 8 10 8 10 
11 9 9 9 10 
12 10 8 7 8 

คะแนนรวม (𝛴𝑥) 111 100 105 109 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 9.25 8.33 8.75 9.08 

รอ้ยละ (E1) 92.50 83.33 87.50 90.83 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

คนท่ี 
n = 12 

บทท่ี 5 
คะแนนเตม็10  

บทท่ี 6 
 คะแนนเตม็10  

บทท่ี 7 
คะแนนเตม็10  

บทท่ี 8 
คะแนนเตม็10  

1 8 9 8 10 
2 8 9 9 9 
3 9 9 10 10 
4 8 8 7 9 
5 10 8 8 10 
6 10 9 7 8 
7 8 9 9 8 
8 8 8 8 10 
9 10 10 9 9 

10 8 9 8 9 
11 9 8 9 9 
12 8 8 9 8 

คะแนนรวม (𝛴𝑥) 104 104 101 109 

คา่เฉลี่ย (�̅�) 8.67 8.67 8.42 9.08 

รอ้ยละ (E1) 86.67 86.67 84.17 90.83 
คา่เฉลี่ยรอ้ยละ 87.81 

 
จากตารางแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรยีนแตล่ะบท ของบทเรยีน

ส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน จ านวน 8 บท  พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 
คิดเป็นรอ้ยละ 87.81 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการท่ีก าหนดไวท่ี้ 80 โดยบทเรียน
ส าเรจ็รูปแตล่ะบทมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

  
บทเรยีนบทท่ี 1  ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัค าบรุุษสรรพนาม ประสิทธิภาพรอ้ยละ 

92.50 
บทเรยีนบทท่ี 2 รูจ้กัฉนัรูจ้กัเธอ ประสิทธิภาพรอ้ยละ 83.33 
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บทเรยีนบทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย  ประสิทธิภาพรอ้ยละ 87.50 
บทเรยีนบทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด ประสิทธิภาพรอ้ยละ 90.83 
บทเรยีนบทท่ี 5 ถามทางเม่ือหลงทาง ประสิทธิภาพรอ้ยละ 86.67 
บทเรยีนบทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคณุ ขอบพระคณุทกุคน ประสิทธิภาพรอ้ยละ 86.67 
บทเรยีนบทท่ี 7 ใหข้อ้มลูเพื่อการสมคัรงาน   ประสิทธิภาพรอ้ยละ 84.17 
บทเรยีนบทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์     ประสิทธิภาพรอ้ยละ 90.83 

 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละบท 

จ านวน 8 บท เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ยคิดเป็น รอ้ยละ 87.81  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีก าหนดไว ้คือ E1 เท่ากับ 80 ดงันัน้ กระบวนการเรียน
การสอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปทั้ง 8 บท มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(E1 เท่ากับ 
87.81) 

นอกจากนั้นคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละบทเรียน แสดงให้เห็นว่า 
บทเรียนส าเร็จรูปบทท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัค าบุรุษสรรพนาม มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 92.50 
ซึ่งมีคะแนนมากท่ีสดุ เน่ืองจาก นกัศึกษาชาวจีนคนนท่ี 12 ใหค้  าสมัภาษณ ์ว่า “บทเรียนบทนีมี้
เนื ้อหาคล้ายท่ีเคยเรียนมาแล้ว ท าให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ”1 และมีคะแนนจาก
แบบทดสอบระหวา่งเรยีนในบทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด และบทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปหา
หมอ มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 90.83 ซึง่ถือไดว้า่มีคะแนนมากเป็นอนัดบัท่ี 2 เน่ืองจาก นกัศกึษาชาว
จีนคนท่ี 1 ใหส้มัภาษณว์่า “บทเรียนส าเรจ็รูปบทท่ี 8 เป็นบทเรียนท่ีมีค าบุรุษสรรพนามท่ีไดเ้รียน
มาในบทก่อนๆ จงึเขา้ใจและจ าไดง้่าย และเป็นบทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ีมีค าบรุุษสรรพนามนอ้ย”2 

แต่อย่างไรก็ตามบทเรียนส าเร็จรูปบทท่ี 2 รูจ้ักฉันรูจ้ักเธอ มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 
83.33 ซึ่งมีคะแนนนอ้ยท่ีสดุ เน่ืองจาก นกัศึกษาชาวจีนคนท่ี 6 ใหส้มัภาษณ ์ว่า “บทเรียนบทนีมี้
ค าบุรุษสรรพนามจ านวนมากและมีค าบุรุษสรรพนามท่ีไม่เคยเรียน เช่น มนั เป็นตน้ จึงท าใหต้อ้ง
จ าและท าความเขา้ใจคอ้นขา้งมาก”3 รวมถึงบทเรยีนส าเรจ็รูปบทท่ี 7 เรื่อง การสมคัรงาน เป็นบท
ท่ีนกัศกึษาชาวจีนไดค้ะแนนนอ้ยเป็นล าดบัตอ่มา คือ มีประสิทธิภาพท่ีรอ้ยละ 84.17 ทัง้นีผู้ว้ิจยัได้
สมัภาษณ ์นกัศกึษาชาวจีนคนท่ี 4 และ คนท่ี 6 ซึง่ไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสดุ นกัศกึษาแสดงความคิดให้

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 5,  (19 มกราคม 2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
2 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 1,  (24 กมุภาพนัธ ์2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
3 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 6,  (22 มกราคม 2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
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ความเห็นในประเด็นหนึ่งท่ีตรงกันว่า “ไม่แน่ใจว่าสถานการณก์ารสมคัรงานสถานการณไ์หนคือ
สถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ หรอื สถานการณไ์หนท่ีเป็นทางการ”1  

3. การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน ของกลุม่เปา้หมาย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใช้ค  าบุรุษสรรพนาม
ส าหรับผู้เรียนชาวจีน ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ t-test Dependent Sample และหา
ผลสมัฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบหลงัเรยีน เพ่ือหาความสอดคลอ้งของประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
(E2) ตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 คือ 80/80  

ตาราง 13 ตารางแสดงผลการเปรยีบเทียบการเก็บคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีนของ
กลุม่เปา้หมาย ท่ีมีคา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คนที ่ แบบทดลอบก่อนเรียน  
คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

แบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

ผลต่าง 
∑𝑫 

ผลต่างยก
ก าลังสอง 
∑𝑫2 

1 34 44 10 100 
2 36 47 11 121 
3 20 42 22 484 
4 15 42 27 729 
5 36 46 10 100 
6 25 41 16 256 
7 30 47 17 289 
8 21 49 28 784 
9 21 45 24 576 

10 32 42 10 100 
 
 
 
 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจนี คนที ่4 และ6,  (25 มกราคม 2564)  สมัภาษณ์โดย นางสาวชมพนุูช ประชาญสทิธิ.์ 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

คนที ่ แบบทดลอบก่อนเรียน  
คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

แบบทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเตม็ 50 คะแนน 

ผลต่าง 
∑𝑫 

ผลต่างยก
ก าลังสอง 
∑𝑫2 

11 22 49 27 729 
12 27 41 14 196 
รวม 319 535 216 4464 

รอ้ยละ (E2) 53.16 89.16   

คา่ t-test 8.62 

sig 0.05 

 
จากตารางแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดว้ยบทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่งการ
ใช้ค  าบุรุษสรรพนามส าหรบัผู้เรียนชาวจีน ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า นักศึกษามีผลการ
วิเคราะหค์ะแนนก่อนเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 53.16 ในขณะท่ีผลการวิเคราะหค์ะแนนหลงัเรียน คิด
เป็นรอ้ยละ 89.16 แสดงใหเ้ห็นว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามส าหรบัผูเ้รียน
ชาวจีน มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด และมากกว่าผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน หรอืสามารถกล่าว
โดยสรุปไดว้่านักศึกษามีความรูม้ากขึน้จากก่อนเรียน ดังท่ี นักศึกษาคนท่ี 1 ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ตนเองมีความสนใจอยากเรียนหลกัภาษา และเม่ือไดม้าเรียนก็ท าใหมี้ความรูแ้ละความเขา้ใจ 
เรื่อง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ในสถานการณต์่างๆมากขึน้ และมีภาพการต์นูช่วยให้
เขา้ใจมากขึน้”1  

นอกจากนั้นตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลยังแสดงถึงผลความก้าวหน้า ( t-test) 
เท่ากับ 8.62 โดยมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า หากน าบเรียนส าเร็จรูป เรื่อง
การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ไปใชเ้ป็นสื่อการเรียนเรยีนการสอน 
นักศึกษาจะมีผลความกา้วหนา้ เท่ากับ 8.62 ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการท าแบบทดสอบก่อน-หลงั
เรยีน เรือ่ง ค  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 1, (11 กมุภาพนัธ ์2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
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ตาราง 14 ตารางแสดงผลการเปรยีบเทียบขอ้ถกู-ผิดการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีนของ
กลุม่เปา้หมาย  

ข้อที ่ คนที1่ คนที2่ คนที3่ คนที4่ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 X √   X √ X √ 
2   X √ X √ X √ 
3       X √ 
4     X √   
5       X √ 
6       X √ 
7     X √   
8     X √   
9 X X X X X X X √ 

10 X √   X √ X √ 
11   X X   X X 
12       X X 
13     X √ X X 
14     X √ X √ 
15     X √ X √ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อที ่ คนที1่ คนที2่ คนที3่ คนที4่ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

16       X √ 
17 X X     X √ 
18       X √ 
19     X √ X X 
20     X √ X X 
21     X X   
23     X √ X √ 
24 X X   X √ X √ 
25       X X 
26     X √ X X 
27       X √ 
29 X √   X X   
30   X √   X √ 
31 X √ X X X √ X √ 
32     X X X √ 
33     X √ X √ 
34       X √ 
35   X √ X √   
36     X √ X X 
37       X √ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อที ่ คนที1่ คนที2่ คนที3่ คนที4่ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

38 X √     X √ 
39   X √ X X   
40 X X X √ X X X √ 
41 X √   X X X √ 
42     X √ X √ 
43 X √   X X X √ 
44   X √     
45 X X X √ X X   
46   X √ X √   
47   X √     
49   X √   X √ 
50   X √ X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  92 

ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ คนที5่ คนที6่ คนที7่ คนที8่ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1   X √     
4       X √ 
5 X √   X √ X √ 
6       X √ 
7       X √ 
8       X √ 
9   X √     

10     X X   
11     X X   
12     X √   
13     X √ X √ 
14     X √   
15     X √ X X 
16       X √ 
17     X X   
18       X √ 
19 X √     X √ 
20   X √ X √   
21 X √ X √   X √ 
22    X X √   
23   X √ X X X √ 
24   X  X √ X √ 
25       X √ 
26 X √     X √ 
27     X √ X √ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ คนที5่ คนที6่ คนที7่ คนที8่ 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

28 X √ X √ X √ X √ 
29   X X   X √ 
30   X √ X √   
31   X √ X √   
32 X  X X X √   
33 X X X X   X √ 
34 X X X √ X √ X √ 
35 X √ X √ X √ X √ 
36   X √   X √ 
37   X √   X √ 
38   X √     
39 X √ X √   X √ 
40     X √ X √ 
41   X X   X √ 
42       X √ 
43 X √ X X   X √ 
44 X X X X   X √ 
45 X X       
46   X X     
50 X √       
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ คนที9่ คนที1่0 คนที1่1 คนที1่2 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลงั 

1 X √   X √   
2       X √ 
4       X √ 
5     X √   
6   X √     
7   X √ X √   
8 X √       
9 X √       

11 X √   X √ X X 
12     X X   
13 X √   X √   
14     X √   
15 X √   X √ X X 
16 X X       
17     X √ √ X 
18 X X   X √   
19 X √   X √ X X 
20 X √ X √ X √ X X 
21 X √ X √ X √   
22   X X X √ X X 
23 X √ X  X √ X √ 
24 X √     X X 
25 X √ X X X √   
26   X √ X √ X √ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ คนที9่ คนที1่0 คนที1่1 คนที1่2 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลงั 

27 X X   X √   
28       X X 
29 X √ X X X √ X √ 
30 X X X √ X √   
31 X √       
32 X √ X X   X X 
33   X X X √ X √ 
34 X √ X √   X √ 
35 X X   X √ X √ 
36 X X X √ X √   
37   X √ X √   
38   X X X √   
40 X √ X X X √ X √ 
41   X X   X √ 
42 X √   X √ X √ 
43 X √   X √   
44 X √     X √ 
45 X X     X √ 
46 X √     X √ 
49       X √ 
50 X X       
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จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบขอ้ถูก-ผิดการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
พบว่า ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีเนือ้หาของบทท่ี 1 นักศึกษาตอบถูกทุกขอ้ ในขณะท่ี 
แบบทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาในบทท่ี 2 นกัศกึษาตอบผิดจ านวน 8 ขอ้ ซึ่งเป็นบทท่ีนกัศึกษา
ตอบผิดมากท่ีสดุ  

ผูว้ิจยัยงัพบว่า ผลการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนรายบคุคลขอ้ท่ีนกัศึกษาท าผิด
มากท่ีสุดทั้งก่อน-หลังเรียน คือ ข้อท่ี 32 และข้อท่ี 45 ซึ่งเป็นการวัดความรูด้้านการน าไปใช ้
ในขณะท่ี ขอ้ท่ี 1-8 เป็นการวดัความรูค้วามเขา้ใจ ไมมี่นกัศกึษาตอบผิดในแบบทดสอบหลงัเรยีน  

นอกจากนัน้ยงัมีนกัศึกษาบางส่วนท่ีมีเลือกค าตอบไดถู้กตอ้งในแบบทดสอบก่อนเรียน 
แตเ่ลือกค าตอบผิดในแบบทดสอบหลงัเรยีน คือ นกัศกึษาชาวจีนคนท่ี 6 และนกัศกึษาชาวจีนคนท่ี 
12 คือ ตอบผิดในแบบทดสอบหลังเรียนข้อท่ี 22 และข้อท่ี 17 ซึ่งเป็นการวัดความรูด้้านการ
น าไปใช ้และการวิเคราะห ์ทัง้นีน้กัศกึษาคนท่ี 6 ใหส้มัภาษณว์่า “อ่านมาโจทยม์าหลายขอ้จนเกิด
ความสบัสน และรบีอ่านไป1” และ นกัศกึษาคนท่ี 12 ใหส้มัภาษณว์า่ “ไม่ไดอ้ย่างโจทยใ์หล้ะเอียด 
คือ อ่านขา้มค าวา่ “ไม”่2” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

1 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 6,  (2 พฤษภาคม 2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
2 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 12,  (5 พฤษภาคม 2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งบทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย 
ส าหรบันักศึกษาชาวจีน ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้E1/E2 คือ 80/80  และศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน เพื่อใหผ้ลการวิจยันีเ้พื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารของนกัศกึษา
ชาวจีน ดงัท่ีผูว้ิจยัจะกลา่วในการสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
1. บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 
2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน

ภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การใช้ค  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบั

นกัศกึษาชาวจีน 

การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ 
1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย 

ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ตามเกณฑ ์E1/E2 คือ 80/80 
2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใชค้  าบุรุษสรรพ

นามส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

สรุปผลการวจิัย 
การวิจัย เรื่อง การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย 

ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ปรากฏผลสรุปจากการวิจยั ดงันี ้
1. บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาว

จีน ประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เนือ้หาจ านวน 8 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 ความรูพ้ืน้ฐาน
เก่ียวกับค าบุรุษสรรพนาม บทท่ี 2 รูจ้กัฉันรูจ้กัเธอ บทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย บทท่ี 4 สั่งอาหารจาน
โปรด บทท่ี 5 ถามทางเม่ือหลงทาง บทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคณุ ขอบพระคณุทกุคน บทท่ี 7 ใหข้อ้มลู
เพื่อการสมคัรงาน และบทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์เป็นสื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นสื่อท่ีมีคณุภาพ 
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และผ่านการปรบัปรุงแกไ้ข และตรวจสอบความถูกตอ้งจากอาจารยท่ี์ปรกึษา และผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน  

ผลจากการหาประสิทธิภาพ E1/E2 จากการทดลองจ านวน 2 ครัง้ ไดแ้ก่ ครัง้ท่ี 1 มีค่า
ประสิท ธิภาพ  เท่ ากับ  88.97/94.66 และการทดลองครั้ง ท่ี  2 มีค่าประสิท ธิภาพ เท่ ากับ 
87.81/89.16 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า การทดลองครัง้ท่ี 1 และการทดสอบครัง้ท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพ
มากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด เท่ากบั 80/80 

ดงันัน้บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษา
ชาวจีน มีคณุภาพในการน าไปปรบัใชเ้พื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเก่ียวกบัความรู ้การใชค้  าบรุุษสรรพ
นามในภาษาไทย ในบรบิทตา่งๆทัง้ 8 บรบิท  

นอกจากนัน้ผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รยีนชาวจีนมีความสามารถในการเรยีนรู ้
เนื ้อหาบทเรียนบทท่ี 1 ความรู ้พื ้นฐานเก่ียวกับค าบุ รุษสรรพนาม  ได้มากท่ีสุด โดยมีค่า
ประสิทธิภาพรอ้ยละ ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ เท่ากบั 92.50 เน่ืองจากเป็นเนือ้หาเก่ียวกบัความรูท้ั่วไป
ของการใชค้  าบุรุษสรรพนาม และผูเ้รียนมีความรูเ้บือ้งตน้มาในระดบัหนึ่งแลว้ และไม่มีค าศพัทท่ี์
ตอ้งจ ามากนกั ส่วนบทเรยีนท่ีมีคะแนนในล าดบัท่ี 2 คือ บทเรยีนบทท่ี 8 ป่วยไขไ้ปพบแพทย ์และ
บทเรียนบทท่ี 4 สั่งอาหารจานโปรด มีค่าประสิทธิภาพรอ้ยละ เท่ากับ 90.83 ในล าดับท่ี 3 คือ 
บทเรียนบทท่ี 3 จบัจ่ายใชส้อย มีค่าประสิทธิภาพรอ้ยละ เท่ากบั 87.50 ในล าดบัท่ี 4 คือ บทเรียน
บทท่ี 5 ถามทางเม่ือหลงทาง และบทเรียนบทท่ี 6 ขอบใจ ขอบคุณ ขอบพระคุณทุกคน มีค่า
ประสทิธิภาพรอ้ยละ เท่ากบั 86.67 ในล าดบัท่ี 5 คือ บทเรยีนบทท่ี 7 ใหข้อ้มลูเพื่อการสมคัรงาน มี
ค่าประสิทธิภาพรอ้ยละ  เท่ากับ 84.17 ส่วนบทเรียนส าเร็จรูปบทท่ีนักศึกษาชาวจีน มี ค่า
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 คือ บทเรียนบทท่ี 2 รูจ้กัฉันรูจ้กัเธอ เน่ืองจากมีค า
บุรุษสรรพนามจ านวนมาก  และมีค าท่ีไม่มีความรูม้าก่อน ดังท่ี นักศึกษาชาวจีนคนท่ี 6 ให้
สมัภาษณ ์ว่า “บทเรยีนบทนีมี้ค าบรุุษสรรพนามจ านวนมากและมีค าบุรุษสรรพนามท่ีไม่เคยเรียน 
จงึท าความเขา้ใจคอ้นขา้งมาก”1 เป็นตน้ 

2. ผลการเรียนรูบ้ทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งเป็นแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
บทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่องการใชค้  าบรุุษสรรพนามส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน ก่อนเรียนและหลงัเรยีน จาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 คน ชนิดปรนัย เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 50 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ท่ีผา่น
การตรวจคณุภาพของเครื่องมือของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีคะแนนก่อนเรียนรอ้ยละ 53.16 

                                                            
1 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 6,  (22 มกราคม 2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
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ในขณะท่ีผลการคะแนนหลงัเรยีน รอ้ยละ 89.16 แสดงใหเ้ห็นวา่ บทเรยีนส าเรจ็รูป สามารถพฒันา
ความรูเ้รื่องการใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย และมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์รอยละ 80 
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานวิจยั 

อภปิรายผล  
จากผลการวิจัย เรื่อง การสรา้งบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน

ภาษาไทย ส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
1. บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาว

จีน มีคา่ประสทิธิภาพ E1/E2 คือ 87.81/89.16 จากผลการวิจยัพบวา่ คะแนนท่ีกลุม่เปา้หมายไดร้บั
โดยเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนท่ีกลุ่มเปา้หมายไดร้บัโดยเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบทา้ยบทในแต่ละบท ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมความรูค้วามเขา้ใจของนกัศึกษา
จากทัง้ 8 บท ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรกมล ช่างทอง เรื่อง การพฒันาความสามารถและ
เจตคตติอ่การอ่านภาษาองักฤษ โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่ง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์ส  าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนปราสาทวิทยาคม อ าเภอขนุทด จงัหวดันครราชสีมา พบวา่  นกัเรยีน
มีผลการเรียนหลงัเรียน ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .051  

นอกจากนั้นผลจากค่าประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 87.81/89.16 จากผลการวิจัยยัง
พบว่า นักศึกษาไดเ้รียน และท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละบทดว้ยตนเอง 
สามารถท าใหผู้เ้รียนน าบทเรียนไปฝึกซ า้และทบทวนบทเรียนท่ียังไม่เขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง ดงัท่ี
นกัศกึษาชาวจีนกลุม่เปา้หมายคนท่ี 1 ใหส้มัภาษณว์า่ “ตนเองไดข้อบทเรยีนส าเรจ็รูป เรื่อง การใช้
ค  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน บางบทท่ียงัไม่เขา้ใจไปทบทวนท่ีบา้นอีก
ครัง้ดว้ยตนเองได”้2 นอกจากนีผ้ลจากงานวิจยัของสมุนา เขียนนิล เรื่อง บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง
การใชค้  าเสรมิในภาษาไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติ ยงัพบว่า ผลจากการเรียนโดยใชบ้ทเรียน
ส าเร็จรูป ท่ีผูเ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเองได ้มีผลความกา้วหนา้ เท่ากับ 6.64 อย่างมีนัยส าคญัทาง

                                                            
1 พรกมล ช่างทอง.  (2551).  การพฒันาความสามารถและเจตคตติอ่การอ่านภาษาองักฤษ โดยใชบ้ทเรยีนส าเร็จรูป 

เรือ่ง การอ่านสือ่สิ่งพมิพ ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนปราสาทวทิยาคม อ าเภอขนุทด จงัหวดันครราชสมีา.   
หนา้74. 

2 นกัศกึษาชาวจีน คนที่ 1,  (11 กมุภาพนัธ ์2564)  สมัภาษณโ์ดย นางสาวชมพนูชุ ประชาญสิทธ์ิ. 
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สถิติระดับ .05 สามารถสนองตอบความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือ 
ผูเ้รยีนท่ีเรยีนชา้จะใชเ้วลาเรยีนมากขึน้ และผูเ้รยีนท่ีเรียนรูไ้ดเ้รว็จะใชเ้วลานอ้ยได ้1 

นอกจากนั้นบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรบั
นักศึกษาชาวจีน ยงัสามารถช่วยเสริมการพฒันาทักษะดา้นการอ่านได ้เพราะผูเ้รียนจะไดอ้่าน
ขอ้ความขนาดสัน้เป็นเรื่องราวทัง้ 8 สถานการณ์ ในแต่ละกรอบของแต่ละบท ซึ่งสรา้งตามหลกั
รูปแบบบทเรียนส าเร็จรูปแบบเสน้ตรง และแนวคิดภาษาศาสตรส์ังคม และไดท้ าแบบทดสอบ
ระหวา่งบทและแบบทดสอบก่อน-หลงัเรยีนตามแนวคิดของบลมู ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามสามารถดา้น
การจ า เขา้ใจ วิเคราะห ์และการน าไปใช2้ 

2. ผลจากการเรียนรูด้ ้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน ปรากฏวา่ ผลการเรยีนนกัศกึษามีผลการวิเคราะหค์ะแนนก่อน
เรียน คิดเป็นรอ้ยละ 53.16 ปรากฏผลการวิเคราะหค์ะแนนหลงัเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 89.16 มีผล
ความก้าวหน้า (t-test) เท่ากับ 8.62 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า 
นกัศึกษาชาวจีนมีพฒันาการในการเรียน และสามารถท าความเขา้ใจ เรื่อง การใชค้  าบุรุษสรรพ
นามในภาษาไทย ดว้ยตนเองได ้เน่ืองจากผูว้ิจยัไดส้รา้งบทเรียนส าเร็จรูปท่ีมีเนือ้หา แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบใหมี้ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กล่าวคือ เม่ือนกัศกึษาชาวจีน
กลุ่มเป้าหมายเรียนบทเรียนส าเร็จรูป นักศึกษาจะมีความรู ้และการใช้ค  าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ในบรบิทตา่งๆไดด้ีขึน้ ดงัท่ี งานวิจยั เรื่อง  การเปรยีบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและ
เจตคติท่ีมีต่อการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนบุาลโพธาราม 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรุ ีเขต 2 ท่ีไดร้บัการสอน โดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูป กบัการ
สอนแบบปกติ ของพเยาว ์ตณัฑเ์จรญิรตัน ์พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผ่านกรเรียนรูโ้ดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปมีความเขา้ใจสูงกว่าการ
เรยีนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทัง้นีใ้นงานวิจยัยงัระบถุึงความน่าสนใจของ
การใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปว่า การใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปสามารถช่วยสรา้งความน่าสนใจ และช่วย
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกิดการเรยีนรูเ้ป็นขัน้เป็นตอน ท าใหส้ะดวกตอ่การเรียนและท าความเขา้ใจ3 

                                                            
1 สมุนา เขียนนิล.  (2560).  บทเรยีนส าเรจ็รูป เรือ่งการใชค้ าเสรมิในภาษาไทย ส าหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาต.ิ  หนา้57-59. 
2 Bloom.  (1956).  Taxonomy of education objective.  Page201-207. 
3 พเยาว ์ตณัฑเ์จรญิรตัน.์  (2649).  การเปรยีบเทยีบความเขา้ใจในการอ่านและเจตคตทิีม่ตีอ่การอ่านภาษาองักฤษ 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนบุาลโพธาราม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรุ ีเขต 2 ทีไ่ดร้บัการสอน โดยใช้
บทเรยีนส าเร็จรูป กบัการสอนแบบปกต.ิ  หนา้82. 
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3. ในบทเรียนส าเร็จรูปมีการใชภ้าพประกอบสถานการณ์ต่างๆ พรอ้มทั้งสรา้งตัว
การต์ูนท่ีเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นตวัแทนของผูเ้รียน สามารถสรา้งความสนใจ และส่งเสริมความ
เขา้ใจในการเลือกใชค้  าบรุุษสรรพนามในบรบิทตา่งๆไดอ้ย่างดี ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่ อง การ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการ
สอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปประกอบภาพการต์นูกบัการสอนแบบปกติ ของ ปวีณา เลิศกิจลกัษณ ์
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใช้
บทเรยีนส าเรจ็รูปประกอบภาพการต์นูสงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิดา้นการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบว่านักเรียน
สามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ มีความพงึพอใจและสนกุสนานเพลดิเพลนิในการอ่านมากขึน้1 

4. นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทยไดง้่าย
มากกว่าทักษะการน าไปใช้ ดังปรากฏในผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนรายบุคคล พบว่า 
นกัศึกษาท าผิดมากท่ีสดุในขอ้ท่ีวดัทกัษะการน าไปใช ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนรูพุ้ทธิ
พิสยัตามแนวคิดของบลมูท่ีกล่าวไวว้่ากระบวนการเรียนรูมี้ 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ความรูค้วามจ า 
(Knowledge) ความ เข้า ใจ  (Comprehension) การน าไป ใช้  (Application) การวิ เค ราะห ์
(Analysis) การสังเคราะห ์(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)2 จะเห็นไดว้่า ขั้นการ
น าไปใชเ้ป็นขัน้ท่ีอยู่สงูกว่าระดบัความรูค้วามจ า ดงันัน้ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรูด้ว้ยทกัษะความรู ้
ความจ าไดง้่ายกว่า นกัศึกษาชาวจีนจึงสามารถเลือกตอบค าถามในแบบทดสอบหลงัเรียน เรื่อง
การใชค้  าบรุุษสรรพนามในภาษาไทย ท่ีวดัทกัษะในระดบัความรูค้วามจ าไดถ้กูตอ้ง ในขณะท่ีดา้น
การน าไปใชอ้าจมีการตอบไดถ้กูนอ้ยกวา่ 

5. การเรียนภาษาต่างประเทศในบริบททางสงัคมของเจา้ของภาษานัน้มีผลต่อการ
เรียนเป็นอย่างยิ่ง และถา้อยู่ในสภาพแวดลอ้มของภาษานั้นย่อมดีกว่า  ดงัปรากฏในผลการท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง  ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนใน
ประเทศไทยท่ีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย (E1) คือ 88.97 มี
คะแนนหลงัเรยีนเฉลี่ย (E2) คือ 94.66 สว่นกลุม่เปา้หมายซึง่เป็นนกัศกึษาชาวจีนท่ีเรยีนภาษาไทย
ในต่างประเทศ พบว่า มีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย (E1) คือ 87.81 มีคะแนนหลงัเรียนเฉลี่ย (E2) 
คือ 89.16 และ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรฐิมา ศิรภิญโญกิจ เรื่อง การศึกษาวิธีการเรียนรู ้

                                                            
1 ปวีณา เลิศกิจลกัษณ.์  (2551).  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

3 ระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูปประกอบภาพการตู์นกบัการสอนแบบปกต.ิ  หนา้73-75. 
2 Bloom.  (1956).  Taxonomy of education objective.  Page201-207. 
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ภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศของผูเ้รยีนท่ีปรากฎในฐานขอ้มลูบทคดัย่อปรญิญานิพนธ ์
(PQDT) ปี พ.ศ. 2544 - 2549 ท่ีว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ คือ การ
ติดต่อสื่อสารตอ่คนท่ีพดูองักฤษเป็นภาษาหลกั ซึ่งผูเ้รยีนท่ีเรยีนในประเทศของเจา้ของภาษาย่อม
มีโอกาสในการสนทนาและใชจ้รงิในชีวิตประจ าวนัไดม้ากกวา่  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพฒันาเป็นบทเรยีนเป็นคอมพิวเตอร ์หรอื สื่อออนไลน ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ และการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อการท าบทเรียนส าเร็จรูป เช่น ความตัง้ใจ ความ

สนใจ  
3. ควรมีการพฒันาเป็นบทเรียนส าเรจ็รูปในประเด็นอ่ืนๆในสถานการณต์่างๆ เช่น การ

สรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูป เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนในบรบิทตา่งๆ เป็นตน้ 
4. ควรมีน าภาพการต์นูเคลื่อนไหวมาปรบัใชใ้นการสรา้งบทเรยีนส าเรจ็รูป เพื่อสอนหลกั

ภาษาไทยส าหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาติ 
5. ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีอิทธิพลตอ่การเรยีนภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจีนในประเทศ

ไทย และในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
6. ควรมีการท าสื่อการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรูด้า้นการน า

ภาษาไทยไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรอื บทสนทนาในชีวิตจรงิ 
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หนังสือขอความอนุเคราะหบุ์คลากรในสังกัดผู้เชีย่วชาญเพือ่ตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 
 



 112 
 



 113 
 

 



 114 
 



 115 
 

 



 116 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจเคร่ืองมือในการวิจัย 
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 118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินคุณภาพ บทเรียนส าเร็จรูป 

เร่ือง การใช้ค าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจนี 
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เร่ือง การใช้ค าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรับนักศกึษาชาวจนี 

(ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ) 
ค าชีแ้จง โปรดประเมินความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม บทเรียนส าเรจ็รูป เรื่อง การใชค้  าบรุุษ
สรรพนามในภาษาไทย ส าหรบันักศึกษาชาวจีน โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 
 

 
รายการ 

ระดับการประเมิน 
มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
     ดา้นรูปเล่ม      
1.1 ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
1.2 ความชดัเจนของภาพประกอบ      
1.3 รูปเลม่สวยงาม น่าสนใจ      
     ดา้นเนือ้หา      
2.1 เนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้      
2.2 เนือ้หามีประโยชนก์บัผูเ้รยีน      
2.3 เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะกบัผูเ้รยีน      
     ด้านการน าเสนอ      
3.1 การล าดบัของเนือ้หาบทเรยีนเขา้ใจง่าย      
3.2 ภาพประกอบท่ีใช้สื่อความได้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
เนือ้หา 

     

     ด้านการใช้ภาษา      
4.1 ภาษาท่ีใชส้ื่อความหมายไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย      
4.2 ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน      
4.3 ภาษาท่ีใชถ้กูตอ้งตอ้งตามลกัษณะของภาษา      

 

ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อผู้เชี่ยวชาญ............................................................. 
     (........................................................................) 
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ภาคผนวก ง 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองการใช้ค าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรับนักศกึษาชาวจนี 
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1. ค  าบรุุษสรรพนามใชแ้ทนอะไร  

     ก. คน 

     ข. สิ่งของ 

     ค. สถานท่ี 
 

2. จากประโยคขา้งลา่ง ค าบรุุษสรรพนามค า

ใดใชแ้ทนค าท่ีขีดเสน้ใตไ้ด ้ 

       “เม่ือวานท าไมหลนิไมม่าเรยีน”      

     ก. มนั 

     ข. คณุ 

     ค. เธอ 
 

3. ค าท่ีขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นค าบุรุษ

สรรพนาม  

     ก. ฉนัไปหาเพื่อนก่อนนะ 

     ข. พอ่เดนิมาหาแมห่น่อยส ิ

     ค. คณุเขา้ใจท่ีอาจารยส์อนใช่มัย้ครบั 

 

4. ค  าบุรุษสรรพนาม ค าว่า “เรา” ในประโยค

ใด ใชแ้ทนผูพ้ดูไดถ้กูตอ้ง  

ก. เราท าอะไรอยู ่ท าไมไม่ท าตามท่ีอาจารย์

บอก ข. หมอใหเ้ราทานยาตามท่ีหมอสั่ง

ท าไมไมท่าน  

ค. เรามารอนานมากแลว้นะ เมื่อไหรแ่กจะ

มาถึง 
 

5. ขอ้ใดตอ่ไปนีก้ลา่ว ไมถ่กูตอ้ง  

ก. ค าบรุุษสรรพนามท าหนา้ท่ีเป็นกรยิาได ้

 ข. ค  าบรุุษสรรพนามท าหนา้ท่ีเป็นสว่นเตมิ

เต็มได ้

 ค. ค าบุรุษสรรพนามท าหนา้ท่ีเป็นกรรมใน

ประโยคได ้
 

6. จากประโยคขา้งล่าง ค าบุรุษสรรพนามท่ี

ขีดเสน้ใตท้ าหนา้ท่ีใดในประโยค   “ฉันจะไม่

รออีกตอ่ไปแลว้นะ” 

     ก. กรรม 

     ข. ประธาน 

     ค. สว่นเตมิเตม็ 
 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน  

เร่ืองการใช้ค าบุรุษสรรพนามใน
ภาษาไทย ส าหรับนักศกึษาชาวจนี 

 

ค าส่ัง ใหนั้กศึกษาท าเคร่ืองหมาย X ทบัข้อที่

ถูกตอ้ง 
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7. จากประโยคขา้งลา่ง ค าบรุุษสรรพนามท่ีขีด

เสน้ใตท้ าหนา้ท่ีใดในประโยค  

 “แนน ฉนัคิดถึงแกมากอ่ะ” 

     ก. กรรม 

     ข. ประธาน 

     ค. สว่นเตมิเต็ม 

 

8. ค าท่ีขีดเสน้ใต ้ขอ้ใดเป็นค าบรุุษสรรพนาม  

     ก. นกตวันัน้ มนับินสงูจงั 

     ข. สนุขัของฉนั เขาชอบกินกระดกูไก่มาก 

     ค. เขา บอกฉันว่าอาจารยจ์ะใหท้ างานกลุ่ม

นะ 

 

9. หากนกัศกึษาตอ้งการถามช่ือ ของเพ่ือนใหม่ 

นกัศกึษาจะพดูวา่อยา่งไร  

     ก. คณุ ช่ืออะไร 

     ข. เธอ ช่ืออะไรอ่ะ 

     ค. แก ช่ืออะไรอ่ะ 

10. ขอ้ใดต่อไปนี ้ใชค้  าบรุุษสรรพนาม “เรา” ใน

บทสนทนาเก่ียวกบัการแนะน าตวัไดถ้กูตอ้ง  

     ก. นกัศกึษาพดูกบัหมอ วา่ “เรา ช่ือ หลนุ

หลนุ คะ่” 

     ข. นกัศกึษาพดูกบัเพ่ือนใหม่ วา่ “เรา ช่ือ ลี

โอ นะ” 

     ค. นกัศกึษาพดูกบัอาจารย ์วา่ “เรา ช่ือ มาร ี

ครบั” 

 

11. หากนักศึกษาตอ้งการแนะน าตัวกับเพ่ือน

ใ น 

ชั้น เรียน หลังเลิกเรียน นักศึกษาจะพูดว่า

อยา่งไร    

     ก. เรา ช่ือ นา คะ่ 

     ข. เธอ ช่ือ นุย้ คะ่ 

     ค. กระผม ช่ือ คนุ ครบั 

 

12. หากอาจารยต์อ้งการถามช่ือของนักศึกษา

หญิง อาจารยจ์ะใชค้  าบรุุษสรรพนามค าใดแทน

นกัศกึษา  

     ก. แก ช่ืออะไรคะ 

     ข. หน ูช่ืออะไรคะ 

     ค. กระผม ช่ืออะไรคะ 

13. หากนกัศกึษาตอ้งการแนะน าตนเองกบั

อาจารย ์นกัศกึษาจะพดูวา่อยา่งไร  

     ก. เขา ช่ือ หลิน คะ่ 

     ข. หน ูช่ือ มานา คะ่ 

     ค. อาจารย ์ช่ือ มานพ ครบั 
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14. หากนักศึกษาไปโรงพยาบาลแลว้ หมอ

ตอ้งการถามอาการของนกัศึกษา หมอจะใช้

ค  าบรุุษสรรพนามแทนตนเองวา่อยา่งไร  

     ก. หมอขอถามอาการหนอ่ยนะครบั 

     ข. กระผมขอถามอาการหน่อยนะครบั 

     ค. อาจารยข์อถามอาการหน่อยนะครบั 
 

15. ขอ้ใดตอ่ไปนีก้ลา่วไดถ้กูตอ้ง  

     ก. ค าบรุุษสรรพนาม “หน”ู ใชแ้นะน าตวั 

แทนผูพ้ดูท่ีสนิทสนมกบัผูฟั้ง 

     ข. ค  าบรุุษสรรพนาม “คณุ” ใชแ้นะน าตวั 

แทนผูพ้ดูท่ีสนิทสนมกบัผูฟั้ง 

     ค. ค  าบรุุษสรรพนาม “เขา” ใชแ้นะน าตวั 

แทนผูพ้ดูท่ีสนิทกบัผูฟั้ง 
 

16. ค าบรุุษสรรพนามค าใดใชใ้นการแนะน า

ตวัอยา่งเป็นทางการ  

     ก. เรา 

     ข. หน ู

     ค. กระผม 

 

 

 

 

 

 

17. ขอ้ใดตอ่ไปนีใ้ชค้  าบรุุษสรรพนามไม่

ถกูตอ้ง ในบทสนทนาเก่ียวกบัการซือ้-ขาย  

     ก. นกัศกึษาผูห้ญิงพดกบัพอ่คา้ขายไส้

กรอกวา่ “หน ูขอซือ้ไสก้รอก 10 ไมค้ะ่”  

     ข. นกัศกึษาพดูกบัแม่คา้ท่ีมีอายมุากวา่

วา่ “ขนมห่อนี ้ลงุ ขายราคาเท่าไหรค่รบั” 

     ค. พนกังานในหา้งสรรพสินคา้พดูกบั

นกัศกึษาวา่ “คณุลกูคา้ รบัครมีบ ารุงผิว 2 

ตลบันะคะ” 
 

18. หากนักศึกษาต้องรบัค าสั่งการซือ้ของ

จากอาจารย์ นักศึกษาจะใช้ค  าบุรุษสรรพ

นามแทนอาจารยว์า่อยา่งไร  

     ก. ปา้ สนใจเสือ้ตวันีใ้ช่มัย้ครบั 

     ข. เขา สนใจสรอ้ยเสน้ไหนครบั 

     ค. ท่าน สนใจรองเทา้คูไ่หนเป็นพิเศษมัย้

คะ 
 

19. หากนกัศกึษาตอ้งการซือ้ของจากรา้นคา้

รมิถนนแม่คา้จะพดูกบันกัศกึษาวา่อยา่งไร  

     ก. หนเูอากุง้ 2 ตวัใช่มัย้คะ 

     ข. ท่านเอากุง้ 2 ตวัใช่มัย้คะ 

     ค. คณุลกูคา้เอากุง้ 2 ตวัใช่มัย้คะ 
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20. ขอ้ใดบอกหลกัการใชค้  าบุรุษสรรพนาม

ค าว่า “เขา” ในบทสนทนาเก่ียวกับการซือ้-

ขาย ไม่ถกูตอ้ง  

     ก. ใชแ้ทนผูท่ี้ถกูกลา่วถงึ 

     ข. ใชแ้ทนคนท่ีมีอายใุกลเ้คียงกบัผูพ้ดู 

     ค. ใชไ้ดใ้นสถานการณท่ี์ไม่เป็นทางการ

เท่านัน้  
 

21. ขอ้ใดต่อไปนีใ้ชค้  าบุรุษสรรพนามในบท

สนทนาเก่ียวกบัการซือ้-ขาย ไดถ้กูตอ้ง  

     ก. รุ่นพี่พารุ่นน้องไปซือ้ของ จึงถามรุ่น

น้องว่า “คุณลูกค้า อยากได้สินค้าอะไรก็

เลือกไดเ้ลยนะครบั” 

     ข. พนกังานขายพดูกบัลกูคา้ท่ีก าลงัเลือก

ซือ้กระเป๋าว่า “หาก คณุลกูคา้ สนใจใบไหน

สอบถามไดเ้ลยนะคะ” 

     ค. นกัศกึษาพดูกบัแม่คา้ วา่ “คณุลกูคา้ 

สนใจขนมห่อนีช้่วยจดัใหด้ว้ยนะครบั”  
 

22. ขอ้ใดใชค้  าบุรุษสรรพนามในบทสนทนา

การซือ้-ขายไม่ถกูตอ้ง  

     ก. นักศึกษา (คนขาย) พูดกับลูกคา้ ว่า 

“คณุลกูคา้สนใจรบัหมวกก่ีใบดีครบั” 

     ข. พนกังานขายพดูกบันกัศึกษา (ลกูคา้) 

วา่ “คณุลกูคา้สนใจครมีตวันัน้ใช่มัย้คะ” 

     ค. นกัศกึษา (ลกูคา้) พดูกบัพนกังานขาย 

วา่ “คณุลกูคา้รบัหนงัสือเลม่นีค้รบั” 
 

23. ค าบุ รุษสรรพนามข้อใดใช้แทนผู้พูด

ผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย ในบทสนทนาเก่ียวกบั

การสั่งอาหาร  

     ก. พี่ จะรบัอะไรดีคะ  

     ข. ฉนั เอาหมทูอด 1 จานคะ่ 

     ค. นอ้ง จะสั่งอะไรเพิ่มมัย้ครบั 

 

24. ค าบุรุษสรรพนามในบทสนทนาเก่ียวกับ

การสั่งอาหาร ค าใดใช้แทนผู้ฟังอย่างเป็น

ทางการมากท่ีสดุ  

     ก. พี่ 

     ข. เธอ  

     ค. คณุลกูคา้ 

 

25. หากนักศึกษาต้องรบัค าสั่งการซือ้ของ

จากคณุแม่ นกัศกึษาจะใชค้  าบรุุษสรรพนาม

แทนตนเองวา่อยา่งไร  

     ก. พี่จะรบีไปซือ้เลยคะ่ 

     ข. หนจูะรบีไปซือ้เลยคะ่ 

     ค. กระผมจะรบีไปซือ้เลยครบั 
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26. ค าบุรุษสรรพนามค าว่า “คุณลูกคา้” ใช้

เม่ือใด  

     ก. ใชเ้ม่ือผูพ้ดูตอ้งการยกยอ่งผูฟั้ง  

     ข. ใชเ้ม่ือผูฟั้งตอ้งการความเป็นกนัเอง 

     ค. ใช้เม่ืออยู่ ในสถานการณ์ ท่ี ไม่ เป็น

ทางการ 
 

27. หากนักศึ กษ าไปท า งาน เส ริม เป็ น

พนักงานเสิรฟ์ แลว้ลูกคา้เป็นอาจารย์ของ

นักศึกษา นักศึกษาจะพูดกับอาจารย์ว่า

อยา่งไร  

     ก. เรา จะกินอะไรดีละ่ 

     ข. อาจารย ์จะรบัอะไรดีครบั 

     ค. เธอ อยากกินอะไรสั่งไดเ้ลยนะครบั 
 

28. หากนกัศกึษาเป็นพนกังานเสิรฟ์แลว้ คน

ท่ีมาทานอาหารเป็นคุณหมอ นักศึกษาจะ

พดูวา่อยา่งไร  

     ก. อาจารย ์จะรบัอะไรดีคะ 

     ข. กระผม ขอทวนเมนอูาหารท่ีสั่งนะครบั 

     ค. คุณลกูคา้ สั่งขา้วหนา้หมูทอด 2 จาน

นะคะ 
 

29. ขอ้ใดตอ่ไปนีก้ลา่วไดถ้กูตอ้ง  

     ก. ค  าบรุุษสรรพนามค าว่า “ตา” ใชแ้ทนผู้

พดูเพศชายเท่านัน้ 

     ข. ค าบุรุษสรรพนามค าว่า “พี่” ใชแ้ทนผู้

พดูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 

     ค. ค าบุรุษสรรพนามค าว่า “เธอ” ใชแ้ทน

ผูฟั้งท่ีเป็นเพศชายเท่านัน้ 
 

30. ค าบุ รุษสรรพนามค าว่า “เรา” ในบท

สนทนาเก่ียวกับการสั่ งอาหาร ข้อใดใช้ได้

ถกูตอ้ง  

     ก. พนกังานขายถามลกูคา้ว่า “เรา จะเอา

อะไรด”ี 

     ข. รุ่นนอ้งพูดกับรุ่นพี่ว่า “เรา เอาขา้วไข่

เจียว 1 จานนะ” 

     ค. นกัศกึษาพดูกบัเพื่อนสนิทว่า “เรา เอา

ขา้วแบบเดียวกบัของเธอนะ”  
 

31. หากนักศึกษาไปทานอาหารกับรุ่นพี่ 

นกัศกึษาจะพดูกบัรุน่พี่วา่อยา่งไร  

     ก. เรา เอาน า้สม้ 1 แกว้นะ 

     ข. หน ูไม่เอาอะไรเพิ่มแลว้คะ่ 

     ค. ฉนั เอาโซดามะนาว 1 แกว้ครบั 
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32. หากนักศึกษาชายตอ้งการถามทางกับ

เพื่อนสนิทมากท่ีเป็นผูช้าย นกัศกึษาจะใชค้  า

บรุุษสรรพนามแทนเพื่อนสนิทวา่อยา่งไร  

     ก. มงึ บอกทางใหมส่ิ 

     ข. คณุ บอกทางใหมส่ิ 

     ค. เธอ บอกทางใหมส่ิ 
 

33. หากนกัศกึษาตอ้งถามทางจากคนแปลก

หนา้ นักศึกษาจะใชค้  าบุรุษสรรพนามใดให้

ถกูตอ้งเหมาะสม  

     ก. มงึรูท้างไปสยามมัย้คะ 

     ข. พี่คะ พี่รูท้างไปสยามมัย้คะ 

     ค. เราช่วยบอกทางไปสยามหน่อยสคิะ 
 

34. หากนกัศึกษาผูช้ายตอ้งการถามทางกบั 

เพื่อนสนิทมาก นกัศึกษาจะใช้ค  าบุรุษสรรพ

นามวา่อยา่งไร  

     ก. ก ูตอ้งเดนิไปทางไหนตอ่เน่ีย 

     ข. คณุ ตอ้งเดนิไปทางไหนตอ่เน่ีย 

     ค. หน ูตอ้งเดนิทางไปทางไหนตอ่เน่ีย 
 

35. ค าบุรุษสรรพนาม “กู” และ “มึง” ขอ้ใด

ใชไ้ม่ถกูตอ้ง  

     ก. รุ่นพี่พูดกับรุ่นน้องท่ีสนิทว่า  (“กูหลง

ทาง มงึบอกทางกหูน่อย”) 

     ข. นกัศกึษาพดูกบัเพื่อนสนิทว่า (“ตามท่ี

มงึบอกอ่ะ กตูอ้งเดนิไปทางขวามือใช  ่มัย้”) 

     ค. นักศึกษาพูดกับเพื่อนใหม่ว่า (“กูเดิน

มาสดุซอยตามท่ี มงึบอก แต ่

ก็ยงัไมเ่จอมงึเลย”)  

 

36. หากนักศึกษาตอ้งการขอบคุณคนรกั ท่ี

ซือ้ของมาฝาก นกัศกึษาจะพดูวา่อยา่งไร  

     ก. ขอบใจลงุมากนะ 

     ข. เขา (เคา้) ขอบคณุมากนะ 

     ค. กระผม ขอบพระคณุมากนะ 
 

37. ขอ้ใดใชค้  าบุรุษสรรพนามในบทสนทนา

การกลา่วขอบคณุไดถ้กูตอ้ง  

     ก. นักศึกษากล่าวขอบคุณรุ่นพี่ว่า “หนู

ขอบคณุพ่ีมากเลยคะ่” 

     ข. นักศึกษากล่าวขอบคุณอาจารย์ว่า 

“เขา (เคา้)รูส้กึขอบคณุมากเลย” 

     ค . นักศึกษากล่าวขอบคุณคนรักว่า 

“กระผมขอบคณุตวัเองมากนะ” 
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38. นักศึกษาจะใชค้  าบุรุษสรรพนาม ค าว่า 

“กระผม” ในบทสนทนาการกลา่วขอบคณุใน

สถานการณใ์ด  

     ก. ผู้พูดกล่าวขอบคุณเพื่อนใหม่ในโรง

อาหาร 

     ข. ผู้พูดกล่าวขอบคุณเพื่อนสนิทในโรง

อาหาร 

     ค. ผูพ้ดูกล่าวขอบคณุองคก์รแลกเปลี่ยน

บนเวที 

 
 

39. หากนักศึกษาต้องการกล่าวขอบคุณ

แม่คา้คนหนึ่ง นกัศกึษาจะใชส้รรพนามแทน

แม่คา้วา่อะไร  

     ก. ขอบคณุพี่มากคะ่ 

     ข. ขอบคณุตามากคะ่ 

     ค. ขอบคณุลงุมากครบั 
 

40. หากนักศึกษาต้องการกล่าวขอบคุณ

อาจารย์ นักศึกษาจะใช้สรรพนามแทน

ตนเองวา่อะไร  

     ก. พี่ขอบคณุอาจารยม์ากคะ่ 

     ข. หนขูอบคณุอาจารยม์ากคะ่ 

     ค. นอ้งขอบคณุอาจารยม์ากคะ่ 
 

41. หากนกัศกึษาตอ้งการกลา่วขอบคณุรุน่พี่ 

ค  าบุ รุษ ส รรพ น ามค า ใด ใช้ ได้ถู ก ต้อ ง

เหมาะสม  

     ก. หน ูขอบคณุพ่ีมากคะ่ 

     ข. ขา้ ขอบคณุพ่ีมากครบั 

     ค. เขา (เคา้) ขอบคณุพ่ีมากครบั 
 

42. หากนกัศกึษาตอ้งการพบหมอ นกัศกึษา

จะใชค้  าบรุุษสรรพนามแทนหมออยา่งไร  

     ก. หน ูพดูวา่อะไรนะคะ 

     ข. ท่าน พดูวา่อะไรนะคะ 

     ค. หมอ พดูวา่อะไรนะคะ  
 

43. ขอ้ใดต่อไปนีใ้ชค้  าบุรุษสรรพนาม ค าว่า 

“เขา” ในบทสนทนาเก่ียวกับการพบหมอได้

ถกูตอ้ง  

     ก. นักศึกษาก าลังถามอาการป่วยของ

ตนเองกับหมอว่า “เขา เป็นไข้หวัดใช่มั้ย

ครบั” 

     ข. นักศึกษาก าลังถามอาการป่วยของ

เพื่อนสนิทกับหมอ ว่า “เขา มีอาการเป็น

ยงัไงบา้งคะหมอ 
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      ค. นักศึกษาก าลังถามอาการป่วยของ

อาจารย์ท่ีปรึกษากับหมอ ว่า “เขา ไม่เป็น

อะไรมากใช่มัย้คะ” 
 

44. ค าบุรุษสรรพนามค าใดในบทสนทนา

การพบหมอ แสดงความเคารพของผูพู้ดท่ีมี

ตอ่ผูท่ี้ถกูกลา่วถึงมากท่ีสดุ  

     ก. เขา 

     ข. หน ู

     ค. ท่าน 
 

45. หากนักศึกษาต้องการถามอาการ

เจ็บป่วยของอาจารยจ์ากหมอ นักศึกษาจะ

ใชค้  าบรุุษสรรพนามแทนอาจารยว์า่อยา่งไร  

     ก. เขา มีอาการเป็นยงัไงบา้งคะหมอ 

     ข. มนั มีอาการเป็นยงัไงบา้งคะหมอ 

     ค. ท่าน มีอาการเป็นยงัไงบา้งคะหมอ 
 

46. ค าบุรุษสรรพนาม “ท่าน” และ “เขา” มี

การใช้แตกต่างกันอย่างไร ในบทสนทนา

เก่ียวกบัการพบหมอ  

     ก. ค าบุรุษสรรพนาม ค าว่า “ท่าน” แสดง

ความเคารพมากกว่า ค าบุรุษสรรพนาม ค า

วา่ “เขา”  

     ข. ค าบรุุษสรรพนาม ค าว่า “เขา” ใชแ้ทน

ผูท่ี้ถูกกล่าวถึง แต่ค  าบุรุษสรรพนาม ค าว่า 

“ท่าน” ใชแ้ทนผูฟั้งเท่านัน้ 

     ค. ค  าบรุุษสรรพนาม ค าว่า “เขา” ใชแ้ทน

ผูท่ี้ถกูกล่าวถึง อย่างสภุาพมากกว่า ค าบุรุษ

สรรพนาม ค าวา่ “ท่าน”  
 

47. นักศึกษาจะใช้ค  าบุรุษสรรพนามค าว่า 

“หนู” แทนตนเอง ในบทสนทนาเก่ียวกบัการ

พบหมอ ในกรณีใด  

     ก. เม่ือผูพ้ดูมีอายมุากกวา่ผูฟั้ง  

     ข. เม่ือต้องการใช้ในสถานการณ์ท่ีเป็น

ทางการ 

     ค. เม่ือผูพ้ดูตอ้งการแสดงความอ่อนนอ้ม

ตอ่ผูฟั้ง 
 

 

 

 

 

 

48. ขอ้ใดกล่าวถึงการใชค้  าบุรุษสรรพนาม

ค าว่า “คณุ” ในสถานการณก์ารนดัหมายกบั

หมอไดถ้กูตอ้ง  

     ก. ใชแ้ทนผูฟั้งไดเ้พียงเพศชายเท่านัน้ 

     ข. ใชแ้ทนผูฟั้งไดเ้พียงเพศหญิงเท่านัน้ 

     ค. ใช้แทนผู้ฟังได้ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง 
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49. จากข้อความข้างล่างข้อใดกล่าวได้

ถกูตอ้ง  

 “ตวัเอง นดัก่ีโมงนะ” 

     ก. ผูฟั้งเป็นหมอ 

     ข. ผูฟั้งเป็นคนรกั 

     ค. ผูฟั้งเป็นอาจารย ์ 
 

50.  จากบทความข้างล่างข้อใดกล่าวได้

ถกูตอ้ง  

 “หมอนัดคุณมาตรวจอีกครัง้เดือน

หนา้นะครบั” 

     ก. ผูพ้ดูเป็นอาจารย ์

     ข. ผูพ้ดูมีความสนิทสนมกบัผูฟั้ง 

     ค. ผูพ้ดูตอ้งการแสดงความเป็นทางการ 
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ภาคผนวก จ 

ตวัอย่าง บทเรียนส าเร็จรูป 

เร่ืองการใช้ค าบุรุษสรรพนามในภาษาไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจนี 
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กรอบท่ี 1  
     ในการสนทนาเรามกัจะใช้ค าแทนผู้พูด ผูฟั้ง และผูท้ี่เราพูดถึง 
เช่น ฉัน(我) เธอ(你) คุณ(你) ฯลฯ ซึ่งเรา เรยีกว่า ค าบุรุษสรรพนาม 
หรอื ค าบอกบุรษุ 
 

กรอบท่ี 2  
     ค าบุรษุสรรพนามมกัเป็นค าสรรพนาม หรอื ค านาม ทีใ่ชแ้ทน
บุคคลซึง่เป็น ผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูท้ีถ่กูกล่าวถงึ  
 

     เชน่ ฉัน(我) รูจ้กัแลว้     ฉัน เป็นค าสรรพนาม           
 

           ครจูะบอกคะแนนเรา     คร ูเป็นค านาม           
 

           แม่ค้าจะทอนเงนิเรา     แม่ค้า เป็นค านาม 
 

กรอบท่ี 3 
 

 
     ค าบุรษุสรรพนาม ทีใ่ชแ้ทนผูพ้ดู เชน่   
              ฉัน(我) ชือ่มาลคีะ่ 
              ผม(我) เป็นคนจนีครบั 
 

     ค าบุรษุสรรพนาม ทีใ่ชแ้ทนผูฟั้ง เชน่   
              คณุ(你)ชือ่อะไรคะ/ครบั 
              เธอ(你)เรยีนวชิาอะไรวนัน้ี 
 

     ค าบุรษุสรรพนาม ทีใ่ชแ้ทนผูก้ล่าวถงึ เชน่  
          ตวัอยา่ง     วนัน้ีเขา(他) ไมส่บาย 
                          อาจารยท่์าน(他) ยงัไมไ่ดแ้จกแบบฝึกหดัคะ่ 
                          พวกเขา(他们) ยงัไมไ่ดก้นิขา้วเชา้ 
     ดงันัน้ค าบุรษุสรรพนาม หรอื ค าบอกบุรษุ จงึหมายถงึ  
ค า ส ร รพ น าม  ห รือ  ค าน าม  ที่ ใช้ แ ท น  ผู้ พู ด  ผู้ ฟั ง  แ ล ะ 
.......................ในการสนทนา 
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กรอบท่ี 4 
ผูท่ี้ถกู
กล่าวถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบท่ี 5  
     ค าบุรษุสรรพนามส าคญัอยา่งไร 
     ค าบุรุษสรรพนามจะช่วยให้ผู้พูด ไม่ต้อง พูดถึงคน ซ ้าๆใน 
บทสนทนา ซึง่ท าใหน่้าเบื่อ 
     เชน่  วนันี้สดุาไมม่าโรงเรยีน 
             สดุาป่วย 
             สดุาจงึใหฉ้นัมาลาอาจารย ์
 

กรอบท่ี 6  
     ลองดตูวัอยา่งน้ีนะคะ 
❖ หยางหยางเป็นนกัศกึษาชาวจนี หยางหยางชอบเรยีน

ภาษาไทย 
กบัประโยคน้ี 
     หยางหยาง (ชือ่) เป็นนักศึกษาชาวจนี เขา(他 / 她) ชอบ
เรยีนภาษาไทยจะเหน็ว่าประโยคนี้ใชบุ้รุษสรรพนาม เขา(他 / 她

) แทน หยางหยาง ซึ่งเป็นชื่อของนักศกึษาจนีคนหนึ่ง เพื่อไม่

     ถกูค่ะ! ค าบุรษุสรรพนาม หรอื  

ค าบอกบุรษุ จะใชแ้ทนคน คอื  

ผูพ้ดู ผูฟั้งและ ผูท้ีถ่กูกล่าวถงึ ใน
การสนทนาได ้
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ตอ้งพดูซ ้าอกีท าใหใ้จความสละสลวยไมน่่าเบื่อ 
❖ มนีาเป็นนกัศกึษาชาวไทยทีร่บัหน้าทีด่แูลนกัศกึษา

แลกเปลีย่น เธอ(她) รูส้กึดใีจมากทีไ่ดร้บัหน้าทีน่ี้ 
“เธอ” เป็นค าบุรษุสรรพนาม แทน 
“.....................................” 
 

กรอบท่ี 7 
มีนา 

 
     ใหข้ดีเสน้ใตค้ าบุรษุสรรพนามในขอ้ความต่อไปนี้ใหถ้กูตอ้ง 
 
 
 
 
 

กรอบท่ี 8 
เธอ, เธอ 

 
      
 
 
 
 
 
 

กรอบท่ี 9 
 

 
     ต่อไปเรามาเรยีนเรือ่ง หน้าทีข่องค าบุรษุสรรพนามจะม ี3 อยา่ง 
คอื 

1. เป็นประธานของประโยค คอื สว่นทีอ่ยูห่น้าค ากรยิา เชน่ 
     ผมรกัคุณ     “ผม” เป็นประธานของประโยค 
 

2. เป็นกรรมของประโยค คอื สว่นทีอ่ยูห่ลงัค ากรยิา เชน่ 
     ผมรกัคณุ(你)   “คุณ” เป็นกรรมของประโยค 

     เธอนัง่อ่านหนังสอืคนเดยีวอยู่ใต้ต้นไม ้โดยทีไ่ม่รูต้วัเลยว่า 
มผีูช้ายคนหนึ่งก าลงัแอบมองเธออยู่ 

     เธอ(她) นัง่อ่านหนงัสอืหนงัสอืคนเดยีวอยูใ่ตต้น้ไม ้โดยที ่
ไมรู่ต้วัเลยวา่ มผีูช้ายคนหน่ึงก าลงัแอบมองเธอ(她) อยู ่

มาดเูฉลยกนันะคะ 
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3. เป็นสว่นเตมิเตม็ของประโยค คอื สว่นทีท่ าใหป้ระโยค

สมบรูณ์ จะอยูห่ลงัค ากรยิา เป็น เหมอืน คลา้ย เท่า เชน่ 
     เธอเหมอืนแม่     “แม”่ เป็นสว่นเตมิเตม็ของประโยค 
 

กรอบท่ี 10 
 

 
     ลองพจิารณาประโยคในขอ้ ก ข และ ค ต่อไปน้ีดนูะคะ 
     ก. ฉนันัง่รอคุณนานมาก 
      จากประโยคนี้ ค าบุรุษสรรพนาม ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น ประธาน ของ
ประโยค คอื................ ค าทีท่ าเป็น กรรม ของประโยค คอื
............... 
     ข. เขาพดูถงึคุณดว้ยนะ 
      จากประโยคนี้ ค าบุรุษสรรพนาม ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น ประธาน ของ
ประโยค คอื................ ค าทีท่ าเป็น กรรม ของประโยค คอื
............... 
     ค. คุณมหีน้าคลา้ยแมม่าก 
      จากประโยคนี้ ค าบุรุษสรรพนาม ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น ประธาน ของ
ประโยค คอื.............  
 

กรอบท่ี 11 
ก. ฉัน-

คณุ 
ข. เขา-

คณุ 
ค. คณุ 

 
 
 
 
     ก. ฉนันัง่รอคุณนานมาก 
      จากประโยคนี้ ค าบุรุษสรรพนาม ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น ประธาน ของ
ประโยค คอื  ฉนั (我)    ค าทีท่ าเป็น กรรม ของประโยค คอื  คุณ(你

)  . 
 
     ข. เขาพดูถงึคุณดว้ยนะ 

ตอบถูกกนัมัย้ครบั 
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      จากประโยคนี้ ค าบุรุษสรรพนาม ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น ประธาน ของ
ประโยค คอื  เขา(他)   ค าทีท่ าเป็น กรรม ของประโยค คอื  คุณ(你)  
. 
 
     ค. คุณมหีน้าคลา้ยแมม่าก 
      จากประโยคนี้ ค าบุรุษสรรพนาม ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น ประธาน ของ
ประโยค คอื  คุณ(你)   
 

กรอบท่ี 12 
 

 
     จากประโยคต่อไปนี้ค าใดเป็นค าบุรษุสรรพนาม และท าหน้าทีใ่ด
ในประโยค 
 

1. “ผมขอซือ้หมวก 2 ใบนี้นะครบั” ค าบุรษุสรรพนาม คอื 
......................................................... 
ท าหน้าทีเ่ป็น.......................................................ของ
ประโยค 

2.  “ท าไมเธอหน้าเหมอืนพอ่มาก” ค าบุรษุสรรพนาม คอื 
......................................................... 
ท าหน้าทีเ่ป็น.......................................................ของ
ประโยค 
......................................................... 
ท าหน้าทีเ่ป็น.......................................................ของ
ประโยค 
 

3.  “เราตอ้งกนิยาใหต้รงเวลานะคะ” ค าบุรษุสรรพนาม คอื 
......................................................... 
ท าหน้าทีเ่ป็น.......................................................ของ
ประโยค 
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กรอบท่ี 13 
1. ผม, 
ประธาน 
2. เธอ, 
ประธาน 
พอ่, สว่นเตมิ
เตม็ 
3. เรา, 
ประธาน 
 
 

 
     จากประโยคต่อไปนี้ค าใดเป็นค าบุรษุสรรพนาม และท าหน้าทีใ่ด
ในประโยค 
 

1. “ผมขอซือ้หมวก 2 ใบนี้นะครบั” ค าบุรษุสรรพนาม คอื ค า
บุรษุสรรพนาม “ผม” ท าหน้าทีเ่ป็น ประธานของประโยค 

2. “ท าไมเธอหน้าเหมอืนพอ่มาก” ค าบุรุษสรรพนาม คอื ค า
บุรษุสรรพนาม “เธอ” ท าหน้าทีเ่ป็น ประธานของประโยค 
ค าบุรษุสรรพนาม “พอ่” ท าหน้าทีเ่ป็น สว่นเตมิเตม็ของ
ประโยค 

3. “เราตอ้งกนิยาใหต้รงเวลานะคะ” ค าบุรษุสรรพนาม คอื ค า
บุรษุสรรพนาม “เรา” ท าหน้าทีเ่ป็น ประธานของประโยค 

 
 

กรอบท่ี 14  
     สรปุไดว้า่ ค าสรรพนาม หรอื ค าบอกบุรษุ คอื 
............................... 
.....................................................................................................
...... 
                  มคีวามส าคญั คอื 
......................................................... 
.....................................................................................................
..... 
                  และมหีน้าที ่3 อยา่ง ไดแ้ก่ 1. เป็น  ประธาน            
. 
                  2. เป็น
........................................................................ 
             และ3. เป็น
........................................................................ 
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กรอบท่ี 15  
สรุปได้ว่า ค าสรรพนาม หรอื ค าบอกบุรุษ คือ ค าที่ใช้แทน ผู้พูด 
ผูฟั้ง และผูท้ีถู่กกล่าวถงึ     มคีวามส าคญั คอื ค าบุรุษสรรพนามจะ
ช่วยแทนค านามบุคคล ท าให้ผู้พูดไม่ต้องพูดถึงคนนัน้ ซ ้าในบท
สนทนา ซึ่งท าให้น่าเบื่อ    และมีหน้าที่ 3 อย่าง ได้แก่ 1. เป็น   
ประธาน  2. เป็น   กรรม      และ 3. เป็น   สว่นเตมิเตม็ 
 

 

สรุปไดต้รงกนัไหมคะ 

นกัศกึษากอ็ยา่ลมืท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทกนัดว้ยนะคะ 

ทุกคนท ากรอบนี้เสรจ็ แลว้คอ่ยดเูฉลยในกรอบถดัไปนะ
ครบั อกีกรอบเดยีวกจ็บเนื้อหาของบทที ่1 แลว้นะครบั 
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1. ค  าบรุุษสรรพนามใชแ้ทนอะไร  

     ก. คน 

     ข. สตัว ์

     ค. สิ่งของ 
 

2. ค  าบรุุษสรรพนาม เรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า

อะไร  

     ก. ค าเรยีกบรุุษ 

     ข. ค  าบอกบรุุษ 

     ค. ค  านามบรุุษ 
 

3. ค าท่ีขีดเสน้ในขอ้ใดเป็นค าบรุุษสรรพนาม  

     ก. ฉนัชอบปีนเขา 

     ข. เขาลกูนีส้งูมาก 

     ค. เขาเป็นใครมาจากไหน 
 

4. ค าท่ีขีดเสน้ใตข้อ้ใดตอ่ไปนีเ้ป็นค าบรุุษ

สรรพนาม  

     ก. แมเ่ดินมาเยี่ยมทกุวนั 

     ข. เขาอยากกินหมทูอดมาก 

     ค. คนท่ีน่ีน่ารกัทกุคนเลยนะคะ 

 

 

5. ค าท่ีขีดเสน้ใต ้ขอ้ใดไมเ่ป็นค าบรุุษสรรพ

นาม  

     ก. ไก่ตวันัน้ เขาน่ากินมาก 

     ข. เขา บอกใหฉ้นักินยาใหห้มด 

     ค. สนุขัตวันัน้ เขาชอบกินกระดกูหมมูาก 
 

6. จากขอ้ความขา้งลา่งนีมี้ค าบรุุษสรรพนาม

ก่ีค า  

 “เขาบอกวา่ เขามีกิจกรรมท่ีชอบคือ 

ปีนเขา” 

     ก. 1 ค า 

      ข. 2 ค า 

      ค. 3 ค า 
 

7. ค  าท่ีขีดเสน้ใตใ้นขอ้ใดใชแ้ทนผูฟั้ง  

     ก. ฉนัช่ือหลินนะ เธอช่ืออะไรละ่ 

     ข. อาจารยใ์หเ้ขาสง่การบา้นวนัพรุง่นีน้ะ 

     ค. ผมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน

ครบั 

 

 

แบบทดสอบบทที ่1 

เร่ือง ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับค าบุรุษสรรพ
นาม 

 
ค าส่ัง ใหนั้กศึกษาท าเคร่ืองหมาย X ทบัข้อที่

ถูกตอ้ง 
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8. จากประโยคขา้งลา่งนี ้ค  าบรุุษสรรพนาม

ค าใดท่ีใชแ้ทนค าท่ีขีดเสน้ใตไ้ดเ้หมาะสม

ท่ีสดุ  

 

 

 

 
 

     ก. เขา 

     ข. ฉนั 

     ค. คณุ 

 

9. จากค าตอบในขอ้ท่ี 8 เป็นค าบรุุษสรรพ

นามประเภทใด  

     ก. ค าบรุุษสรรพนามแทนผูพ้ดู 

     ข. ค  าบรุุษสรรพนามแทนผูฟั้ง 

     ค. ค  าบรุุษสรรพนามแทนผูท่ี้ถกูกลา่วถึง 
 

10. การใชค้  าบรุุษสรรพนามแทนค านามท่ี

พดูมาก่อนแลว้ ท าใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งไร  

     ก. ท าใหผู้ฟั้งไมเ่บื่อ 

     ข. ท าใหผู้พ้ดูประหยดัเวลา 

     ค. ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจขอ้ความไดช้ดัเจนขึน้ 

 

ท าไมหยางหยาง

ถึงมาเที่ยวที่

ประเทศไทย 
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เฉลยค าตอบ แบบทดสอบทที ่1  

เร่ือง ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับค าบุรุษสรรพนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ก. 
2 ข. 
3 ค. 
4 ข. 
5 ก. 
6 ข. 
7 ข. 
8 ก. 
9 ค. 
10 ก. 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการค านวณ ค่า t-test ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเป้าหมาย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชมพนูชุ  ประขาญสทิธ์ิ 
วัน เดอืน ปี เกิด 27 กนัยายน 2534 
สถานทีเ่กิด นครศรธีรรมราช 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2559    ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) ภาควิชาหลกัสตูรการสอนและ

เทคโนโลยี ทางการศกึษา สาขาวิชามธัยมศกึษา (มนษุยศาสตร-์
สงัคมศาสตร)์ วิชาเอกภาษาไทย-สงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์  
จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2564    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษาไทย   
(ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ) คณะมนษุยศาสตร ์  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทร วิโรฒ   
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