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            การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับ

พนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์  2) หาประสิทธิภาพของ
แบบเรียนตามมาตรฐาน70/70   3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียนสนทนา
ภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเ ดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ือ งมือทางการ
แพทย์ กลุม่เปา้หมายที่ใช้ในการวิจยัคือพนกังานบริษัทชาวอินเดีย จากบริษัทฟาบริเนท ไทยแลนด์ 
ที่มีความต้องการใช้ภาษาไทยส าหรับการติดต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดีย 2. 
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียนและหลงัเรียน 3. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ ผลการวิจัยพบว่าแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่
ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ จ านวน 10 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 สวสัดีครับ ผมชื่อ
เปรม บทที่ 2 ผมกินมังสวิรัติครับ บทที่ 3 ทัง้หมดมีก่ีชิน้ บทที่ 4 สินค้านีร้าคาเท่าไร บทที่ 5 เร่ิม
ท างาน 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ บทที่ 6 ขอสายใครครับ บทที่ 7 สะดวกวนัไหน
ครับ บทที่ 8 ขออนุญาตลาครับ บทที่ 9 สินค้านีม้ีอะไรน่าสนใจบ้าง และบทที่ 10 ช่วยเร่งงานนี ้
หน่อยนะครับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.45/ 95.2 สูงกว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และถือว่าเป็น
แบบเรียนที่สามารถน าไปใช้ส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียได้  ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารกบั
คนไทยอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทการสื่อสารองค์กรและผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อแบบเรียน
สนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์
ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 
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This study of a Thai Conversation Textbook for Indian employees working in 

the field of medical equipment manufacturing had three objectives, as follows: (1) to 
create a conversation textbook for Indian employees who worked in medical equipment 
manufacturing; (2) to identify the effectiveness of the textbook with a 70/70 criteria; (3) to 
evaluate the satisfaction of learners after using a conversation textbook for Indian 
employees who worked in the medical equipment manufacturing. The target group for this 
research included Indian employees who worked at Fabrinet Thailand Co., Ltd. and 
needed Thai language for communication both inside and outside the organization. The 
tools for the research included the following: (1) conversation textbook for Indian 
employees; (2) a formative and a summative assessment; (3) and a satisfaction evaluation 
form. The result revealed that the ten lessons of this textbook including  Lesson 1: Hello, 
my name is Prem; Lesson 2: I’m vegetarian; Lesson 3: How many pieces?; Lesson 4: How 
much is the price?; Lesson 5: We work from 8 am to 5 pm, Monday to Friday; Lesson 6: 
Whom you want to talk to?; Lesson 7: When are you available?; Lesson 8: May I take 
leave?; Lesson 9 What is the interesting about this product?; Lesson 10: Please, rush this 
project. All of them had an effectiveness of 87.45/95.2, which was higher than the criteria 
and able to be used by Indian employees to develop their Thai communication skills and 
the learners had a high level of satisfaction with the textbook with an average of 4.06 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศอินเดียอย่างลึกซึง้แต่ครัง้โบราณ มีการติดต่อ

สมัพนัธ์กนัด้านการเมือง การค้า และวฒันธรรม ในอดีตไทยรับอิทธิพลจากอินเดียที่มีอารยธรรม
รุ่งเรืองมาตัง้แต่สมยัโบราณ  และได้เผยแพร่มายงับริเวณประเทศไทย ทัง้ความเชื่อแบบพราหมณ์-
ฮินด ูและพทุธศาสนา  

ในยุคสมัยอาณานิคม ประเทศอินเดียได้ตกเป็นเมืองขึน้ของเครือจักรภพอังกฤษ แต่
อินเดียก็ยังคงเป็นประเทศที่มีความส าคัญ และส่งอิทธิพลต่อหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย 
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งติดต่อสมัพนัธ์กนัเร่ือยมา อินเดียนัน้เป็นที่รู้จกักันดี
ว่าเป็นขมุทรัพย์ทางการศึกษาของโลกมาตัง้แต่ครัง้โบราณ และเมื่อได้รับการสนบัสนุนจากองักฤษ 
ยิ่งเพิ่มพนูคณุสมบติัด้านนีข้องประเทศอินเดียให้เด่นขึน้ไปอีก เนื่องจากได้รับเอาระบบการศึกษา
ของอังกฤษมาใช้และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก จวบจน
ปัจจุบนั ประเทศอินเดียก็ยงัได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดีมาก
ในโลกประเทศหนึ่ง1  

ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่มีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอินเดีย เนื่องจากครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสมัพันธ์ทางการฑูต ประเทศไทย
และประเทศอินเดียมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานถึง 70 ปี และมีแนวโน้มว่าจะมี
ความสมัพันธ์ต่อกันเพิ่มขึน้โดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความไว้เนือ้เชื่อใจในศักยภาพ
ของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตที่ยิ่งใหญ่ ในการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศอินเดียและช่วย
ยกระดบัให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทนุเพิ่มมากขึน้2 

ดงัเห็นได้จากการต่ืนตวัเร่ืองการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อใช้สื่อสารส าหรับชาวอินเดีย 
ผู้ วิจัยพบว่าในประเทศอินเดียมีการเรียนการสอนภาษาไทยใน 3 สถาบัน ซึ่งตัง้อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกัลกัตตา (University of Culcutta) เมือง
โกลกาตา รัฐเบงกอลตะวนัตก มหาวิทยาลยัมานิปร์ู (Manipur University) เมืองอิมผาล รัฐมณีปุ
ระ และมหาวิทยาลยัดิบรูคารห์ (Dibrugarh University) เมืองดีบคูรห์ รัฐอสัสมั  

 
1ศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทย-อินเดีย. (2560). อุตสาหกรรมการศกึษาในประเทศอินเดีย. (ออนไลน์). 
2 Embassy of India, Thailand. (2016). India-Thailand Economic and Commercial Partnership. (Online). 
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ในรัฐเบงกอลตะวนัตก เมืองโกลกาตา ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหลวงของรัฐ ถือว่าเป็นประตู
เชื่อมระหว่างอินเดียและประเทศทางตะวนัออกของอินเดีย รวมถึงภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
โกลกาตาเป็นเมืองใหญ่ มีความเจริญ มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทัง้ทางรถไฟ ทางอากาศ 
และทางเรือ เป็นชุมทางการค้าและการศึกษา ระหว่างกรุงเทพฯและเมืองโกลกาตามีเที่ยวบินตรง
ทุกวัน แสดงถึงความหนาแน่นของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชากรสองประเทศ โดย
จุดมุ่งหมายส าหรับการเดินทางเป็นไปทัง้เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการติดต่อสมัพนัธ์ในด้าน
อ่ืนๆ  ทัง้การฑตูและเศรษฐกิจ 

ต่อมาคือรัฐมนีปุระ และรัฐอัสสัม ถือว่าเป็นรัฐที่รวมอยู่ในรัฐเจ็ดพี่น้อง (The seven 
sisters states) เป็นรัฐเล็ก ๆ เจ็ดรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ได้แก่ รัฐอัสสมั รัฐ
อรุณาจัลประเทศรัฐนาคาแลนด์ รัฐมณีปุระ รัฐมิโซรัม รัฐตรีปุระ และรัฐเมฆาลยั ประกอบด้วย
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีความจ าเพาะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศ และมี
ความพยายามอย่างเข้มข้นที่จะรักษาอตัลกัษณ์ของตนไว้ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ในพืน้ที่
ดงักลา่วคาดว่ามีประชากรกลุม่ชาติพนัธุ์ไทรวมตวักนัอยู่ประมาณสองล้านคน ได้แก่ กลุม่ชาติพนัธุ์
ไทอาหม ไทพ่าเก ไทอ่ายตอน ไทค ายาง ไทตรุุง และไทค าต่ี  

จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาไทยในประเทศอินเดียที่ปรากฎใน 3 รัฐ นอกเหนือจากการใช้
ประโยชน์ทางการค้า การศึกษา และการท่องเที่ยวแล้ว ยงัมีมิติของวฒันธรรมซึ่งมีความเชื่อมโยง
เก่ียวข้องกันอย่างมาก วัฒนธรรมและประเพณีไทยหลาย ๆ อย่างได้รับเอาแบบอย่างมาจาก
อินเดีย แล้วจึงน ามาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสงัคมไทย เช่น ประเพณีการรดน า้สงัข์ในงาน
แต่งงาน ความเชื่อเร่ืองมงคล แนวความคิดโหราศาสตร์ ประเพณีโกนผมไฟ การท าบตัรพลีบูชา
ยัญ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าจารีตและประเพณีเหล่านีล้้วนมีกรอบความคิด ความเชื่อจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดเูป็นตวัก าหนดอยู่ทัง้สิน้ 

อินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีประชากรจ านวนมากและมีความสัมพันธ์กับไทยมา
ยาวนาน ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจากอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งอารย
ธรรมมาตัง้แต่สมยัโบราณ3 ท าให้เกิดความรู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ในขณะเดียวกนั ในมมุมอง
ของชาวอินเดียก็ถือว่าไทยเป็นดินแดนที่สงบสุข มีสายธารความเชื่อมโยงและความใกล้ชิดทาง
วัฒนธรรม และยังเป็นประเทศที่มีความส าคัญต่ออินเดียมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ฐานะที่เป็นจดุเชื่อมต่อ (hub)ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทัง้ภาคพืน้ทวีปและภาคพืน้ทะเล4 

 
3 ดวงธิดา ราเมศวร์. (2556). อินเดีย อารยธรรมย่ิงใหญ่แต่โบราณแห่งอาเซียใต้. หน้า 58. 
4 กรุณา กศุลาสยั. (2543). วฒันธรรมสมัพนัธ์: ไทย-อินเดีย. หน้า 10. 
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ปัจจบุนัความสมัพนัธ์ทางการฑตูระหว่างไทยและอินเดียได้รับการสถาปนาครบ 70 ปี ใน
ปีพ.ศ. 2560 มีการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในหลาย ๆ รูปแบบ ทัง้ด้านการเมือง 
การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยงัมีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ในรูปแบบทวิภาคี และรูปแบบภมูิภาคอีกด้วย5 ด้วยปัจจยัทางร่วมมือหลายรูปแบบดงักลา่วจึงช่วย
กระตุ้นให้เกิดความต้องการเรียนภาษาไทยเพิ่มขึน้ในประเทศอินเดีย  

ปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดความต้องการเรียนภาษาไทย ดงันี ้ 
1. ความต้องการลงทุนและเปิดสาขาบริษัทในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทในอินเดีย  

เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นตลาดใหม่ในการรับซือ้สินค้า  
เนื่องจากนโยบายการค้าเสรีท าให้สินค้าบางอย่างได้รับการลดหย่อนภาษี6   

นโยบายสนับสนุนการค้า การลงทุน ระหว่างไทยและอินเดียจากรัฐบาลของทัง้ 2 
ประเทศ การค้าไทย-อินเดียในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมาก นับตัง้แต่ไทยและอินเดียลงนาม  
ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน โดยเร่ิมลดภาษีในกรอบ Early Harvest Scheme 
ส าหรับสินค้า 83 รายการตัง้แต่ปี 2547 (ภาษีเหลือร้อยละ 0 ตัง้แต่ปี 2549) รวมถึงความตกลงเขต
ก า ร ค้ า เ ส รี อ า เ ซี ย น - อิ น เ ดี ย ที่ มี ผ ล เ ร่ิ ม ใ ช้ ตั ้ง แ ต่ ปี  2553 จ า ก จุ ด นี ้จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า 
การค้าไทย-อินเดียยงัถือว่ามีโอกาสที่เติบโตขึน้ได้อีกมาก เนื่องจากมีตลาดรองรับสินค้าและบริการ
จากทัง้ประเทศไทยและประเทศอินเดีย ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าที่ส าคัญอันดับ 4 ของอินเดีย 
ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย7  

ด้านการลงทุนในประเทศไทย มีบริษัทอินเดียจ านวนมากเข้าไปลงทุนในไทย โดยบริษัท
ขนาดใหญ่เข้าไปลงทุน ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจไอที  ในส่วนของการลงทุนของ
ประเทศไทยในประเทศอินเดีย แม้บริษัทต่างๆยังเข้าไปลงทุนในอินเดียไม่มากนัก แต่ก็มีบริษัท
ขนาดใหญ่ เช่น ซีพี อิตาเลียนไทย ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ บ้านพฤกษา และไทย
ออโต้ซมัมิทที่เข้าไปลงทุนในอินเดียด้วยเหตผุลด้านแรงงานและต้นทุนในการผลิต  จากข้อมลูสถิติ
แรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2560 ระบุว่ามีชาวอินเดียท างานอยู่ใน
ประเทศไทย จ านวน 10,098 คน8 ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจการค้า การลงทุนใน
ประเทศไทย  

 
5 สถานฑตูไทยประจ ากรุงนิวเดลี. (2558). ความสมัพนัธ์ไทย-อินเดีย: เศรษฐกิจ. (ออนไลน์). 
6 มกุตาร์ ฟาติฮา, และ สปุราณี คงนิรันดรสขุ. (2552) อ่านองศาธุรกิจพบชีวิตหลากวิถี. หน้า 101. 
7 ศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทยอินเดีย. (2560). การคา้ไทยอินเดีย. (ออนไลน์). 
8 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน (2561). สถิติแรงงาน ประจ าปี 2560. (ออนไลน์). 
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2. ปัญหาประชากรล้นเกิน (Over population) ในประเทศอินเดีย ส่งผลให้ต าแหน่งงาน
ไม่เพียงพอ ชาวอินเดียจ านวนมากต้องเดินทางไปท างานในต่างประเทศ และประเทศไทยก็เป็น
หนึ่งในประเทศที่รองรับวีซ่าส าหรับชาวอินเดียได้ง่าย และมีการจ้างงานโดยบริษัทข้ามชาติ 
ซึ่งมีจ านวนถึง 41 กลุ่มบริษัท และบริษัทย่อยอีกกว่าร้อยบริษัท9 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส านักงานใหญ่
อยู่ในประเทศอินเดีย และครอบคลมุการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในประเภทต่างๆ  

3. ความนิยมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ทัง้ชาวอินเดียนิยม
มาเที่ยวประเทศไทย เนื่องจากอยู่ใกล้และนิยมที่จะท่องเที่ยวด้วยตนเองมากกว่าเที่ยวกบับริษัทน า
เที่ยว และยงัมีการสนบัสนุนการท่องเที่ยวจากรัฐบาลอินเดียภายใต้แนวคิด Incredible India และ
การท่องเที่ยวศาสนสถานและการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในประเทศอินเดีย ได้รับความนิยมมาก
ขึน้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากประเทศอินเดียอยู่ไม่ไกล ใช้เวลาเดินทางไม่มากนักและ
ค่าใช้จ่ายถกูกว่าเดินทางไปเที่ยวประเทศอ่ืน ๆ  

ชาวอินเดียที่สนใจเรียนภาษาไทยเพื่อการเพิ่มโอกาสให้แก่ตนเองในทางธุรกิจที่จะได้มา
ท างานที่ประเทศไทยโดยจะได้รับต าแหน่งงานที่ดี เงินเดือนที่สงูขึน้ และสญัญาจ้างงานระยะยาว
ขึน้ การเรียนภาษาไทยนับเป็นประโยชน์ด้านการสื่อสารเพื่อการท างาน และสร้างความเข้าใ จ
ระหว่างพนกังานบริษัทชาวอินเดียและเพื่อนร่วมงานชาวไทย รวมทัง้การติดต่อกบับุคคลภายนอก
องค์กรอีกด้วย 

ผู้ วิจัยได้มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวอินเดีย ทัง้ในประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย ได้สงัเกตลกัษณะเฉพาะของธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาไทยของชาวอินเดียจาก
กลุ่มผู้ เรียน ว่ามีจุดเด่นที่สามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็ว และมีความต้องการที่จะเรียนภาษาไทยด้วย
เหตผุลต่าง ๆ ทัง้เพื่อการศึกษา การท่องเที่ยว และที่ส าคญัที่สดุ คือการได้รับโอกาสการท างานใน
ประเทศไทย นอกจากนีจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัจบคอร์สเรียน10 ท าให้ได้พบว่าชาว
อินเดียกลุ่มดังกล่าว มีความต้องการเรียนภาษาไทย แต่ยังขาดแคลนแบบเรียนภาษาไทยที่มี
ประสิทธิภาพที่สร้างขึน้ส าหรับผู้ เรียนชาวอินเดียโดยตรง ซึ่งเป็นแบบเรียนที่มีเนือ้หาตอบสนอง
ความต้องการในด้านการสื่อสารและด้านวัฒนธรรมซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริงได้  

 
9ศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทยอินเดีย. (2560). บริษัทอินเดียในไทย. (ออนไลน์). 
10 พสินี ธีระกานตภิรัตน์. (2559). รายงานการปฏิบติัการสอนภาษาไทย โครงการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกบัประเทศไทยและ
ภาษาไทย ณ เมืองกลักตัตา รัฐเบงกอลตะวนัตก เดือนสิงหาคม-กนัยายน 2559.  
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แบบเรียนนบัเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย นอกเหนือจาก
ครูผู้สอน แบบเรียนเป็นสื่อการสอน ที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนโดยจะต้องเป็นสื่อที่มีค าอธิบายชดัเจน มี
เนือ้เร่ืองประกอบ มีค าศพัท์ และแบบฝึกหดัที่ผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ได้ 
และผู้ เรียนสามารถใช้สื่อดังกล่าวไปทบทวนหลังเรียนจบบทเรียน สมพร จารุนัฏ 11 ได้กล่าวว่า 
“แบบเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนพืน้ฐานที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน
มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั และคาดว่าจะคงความส าคัญต่อไปในอนาคต แม้ว่าสื่อการเรียนการ
สอนประเภทอ่ืนจะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึน้ก็ตาม”  

จากการส ารวจแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ พบว่ายังไม่มีแบบเรียน
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติที่ผลิตเพื่อผู้ เรียนชาวอินเดียโดยตรง ซึ่งมีบริบทการท างาน การใช้
ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ส าหรับชาวอินเดีย เนื่องด้วยชาวอินเดียมีเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมหลาย
ประการที่แตกต่างจากผู้ เรียนกลุม่อ่ืนๆ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคน
ไทยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพสงัคมไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการรับประทานอาหาร ชาวอินเดีย
ส่วนมากรับประทานมงัสวิรัติ เร่ืองการสื่อสารเพื่อจัดหาวัตถุดิบส าหรับการท าอาหาร เร่ืองการใช้
ชีวิตนอกบ้าน เร่ืองการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ การขอลาหยุดงาน
เพื่อประกอบศาสนพิธี เช่น การถืออด (fast) และพิธีบูชาต่างๆ (Puja) รวมทัง้พิธีกรรมต่าง ๆ เป็น
ต้น แบบเรียนภาษาไทยที่ออกแบบส าหรับชาวอินเดียโดยเฉพาะจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาไทย ช่วยให้ชาวอินเดียที่มีความต้องการใช้ภาษาไทยมีเคร่ืองมือในการสื่อสาร
บอกเจตจ านงที่จ าเพาะของตนและช่วยสร้างความเข้าใจอนัดีกบัผู้ อ่ืนในสงัคมการท างาน 

ส าหรับชาวอินเดียที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ในแต่ละสายอาชีพจะมีบริบทการ
สื่อสารภาษาไทยที่แตกต่างกนัไป ความต้องการสื่อสารภาษาไทยจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับเพื่อน
ร่วมงานและผู้ ใต้บังคับบัญชาในสังกัดว่ามีความเป็นในติดต่อสื่อสารในหัวข้อใดบ้าง โดยทาง
บริษัทได้มีนโยบายสนับสนุนการเรียนภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการท างาน เช่น การจดัชัน้เรียน
ภาษาไทยส าหรับพนกังาน การอดุหนนุค่าเลา่เรียนภาษาไทยให้กบัพนกังาน พร้อมทัง้ให้โอกาสที่ดี
ยิ่งขึน้ในการท างานหากรู้ภาษาไทย เช่น การมอบหมายงานที่มีขอบข่ายหน้าที่กว้างขึน้พร้อมกบั
ค่าตอบแทน งานที่ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมากคืองานที่เก่ียวข้องกบัฝ่ายปฏิบติังานในภาค
การผลิต โดยเฉพาะหัวข้อในการสื่อสารเพื่อการสื่อสารในการท างาน และใช้ชีวิตกับสภาพสงัคม
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด โดยผู้ วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง
พนกังานบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ เนื่องจากมีการติดต่อท างานที่เก่ียวข้องกบัฝ่ายผลิต มี

 
11 สมพร จารุนฏั. (2540). การพฒันาสือ่การเรียนการสอน. หน้า 74. 



  17 

การใช้ค าศัพท์ภาษาไทยเพื่อบอกคุณสมบติัของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการสื่อสารกับตัวแทนกับ
บริษัทลกูค้า 

จากเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับ
พนักงานบริษัทชาวอินเดียทางการแพทย์ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาว
อินเดียในบริบทการท างาน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมของ
ผู้ เรียนในองค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชาวไทยและชาวอินเดียในการสื่อสารข้าม
วฒันธรรม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานใน

บริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์และหาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามมาตรฐาน 70/70 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับ

พนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ความส าคัญของงานวิจัย 
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัท

เคร่ืองมือทางการแพทย์ จะช่วยให้พนักงานชาวอินเดียสามารถสื่อสารกับคนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพในบริบทการสื่อสารองค์กร 

ขอบเขตในการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ ส าหรับพนักงานในบริษัทฟาบริเนทไทยแลนด์ จ านวน 10 บทเรียน โดยเนือ้หา
คดัเลือกจากการสมัภาษณ์ความต้องการของพนกังานบริษัทชาวอินเดียจากบริษัทฟาบริเนท ไทย
แลนด์ จ านวน 5 คน จากฝ่ายโรงงาน 3 คนในต าแหน่งวิศวกรควบคุมงานและหัวหน้าฝ่ายผลิต 
จากฝ่ายบริหาร 2 คนในต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายคู่ค้าและบริหารงานในประเทศซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารส าหรับการท างานและชีวิตประจ าวนั ได้ก าหนดขอบข่ายเนือ้หา
เพื่อสร้างบทเรียนภาษาไทยจ านวน 10 บทเรียนที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อบริบทการใช้งาน ดงันี ้ 

1.การทกัทาย การแนะน าตนเอง 
2.การสัง่อาหาร 
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3.การบอกจ านวนนบัและลกัษณนาม 
4.การถามราคาสินค้า 
5.การสื่อสารเร่ืองวนัและเวลา 
6.การรับโทรศพัท์ 
7.การนดัหมาย 
8.การลางาน 
9.การบอกถึงคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ (รูปร่าง ขนาด สี) 
10.การใช้ประโยคค าสัง่และประโยคขอร้องในภาคการผลิต 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ และได้คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจ านวน 10 คน อาย ุ25-60 ปี โดยคดัเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง 
จากบริษัทฟาบริเนท ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2543 โดยคณุเดวิด ที. มิตเชล บริษัทมีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ส่งออกขายในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีบริษัทคู่ค้าอยู่ทั่วโลก 
รวมทัง้ในประเทศอินเดีย มีการแลกเปลี่ยนพนักงานมาท างานในบริษัทที่ประเทศไทยทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว 

โดยกลุม่เปา้หมายมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานท่ี
เป็นคนไทยในภาคปฏิบติัการและภาคการผลิต ทัง้ยงัใช้เพื่อสื่อสารกบัตวัแทนบริษัทคู่ค้าด้วย 
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บทท่ี 2 
ความต้องการเรียนภาษาไทยและความส าคญัของแบบเรียนภาษาไทยส าหรับ

ผู้ เรียนชาวอินเดีย 

ประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความสมัพนัธ์ต่อกนัมาตัง้แต่ครัง้โบราณทัง้ด้านศาสนา 
วฒันธรรม และการค้า ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี-สนัสกฤตอย่างมาก ทัง้ตวัอกัษรและ
ค าศพัท์ แม้กระทัง่ค ากล่าวทกัทายของไทย คือ สวสัดี ก็มีรากศพัท์มาจากค าว่า สฺวสฺติ 12 ในภาษา
สนัสกฤตซึง่มีความหมายว่าเป็นมงคล นอกจากนีพ้ยญัชนะไทยทัง้ 44 ตวันัน้ มีพยญัชนะเดิม หรือ
พยญัชนะที่ใช้เขียนค าที่มาจากภาษาเดิม คือ ภาษาบาลีและสนัสกฤต จ านวน 13 ตวั ลายสือไทย
กล่าวว่าน าพยัญชนะมาจากแบบอักษรเทวนาครี ซึ่งไทยได้รับอิทธิพลมาจากขอมอีกทอด 13 ซึ่ง
ภาษาสนัสกฤตก็เป็นหนึ่งในภาษาส าคัญที่เป็นรากฐานให้แก่ภาษาที่ใช้ในอินเดียหลาย ๆ ภาษา 
ทัง้ภาษาในกลุม่ตระกลูอินโดยโูรเปียน ตระกลูดราวิเดียน และตระกลูไท-กะได  

ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล14 มีประชากรจ านวนพนัล้านคน 
ทัง้มีความผูกพนักบัประเทศไทยอย่างลึกซึง้ ชนชาติไทบางส่วนได้ไปตัง้รกรากในประเทศอินเดีย15 
และคนอินเดียเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย การอพยพถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย ปรากฏ
ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ภายหลังการเสด็จประพาส
อินเดียในปี พ.ศ. 2415 ได้เร่ิมมีชาวอินเดียเดินทางเข้ามาค้าขาย โดยสืบเนื่องการท าสนธิสัญญา
เบาว์ร่ิงระหว่างสยามและองักฤษ16 ในปี พ.ศ. 2399 ท าให้คนในบงัคบัองักฤษซึง่รวมถึงชาวอินเดีย
เข้ามาท าการค้าขายในประเทศไทยมากขึน้ นอกจากนีป้ระเทศอินเดียยงัมีความน่าสนใจอ่ืน ๆ ทัง้
ในฐานะแหลง่อารยธรรมในภมูิภาคเอเชีย และสงัคมพหภุาษา ที่มีการใช้ภาษาอย่างหลากหลาย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เสนอเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้

1. ความสมัพนัธ์ไทย-อินเดีย  
2. ความต้องการเรียนภาษาไทยเพื่อการท างาน 

 
12 ส.พลายน้อย. (2545). เกร็ดภาษาหนงัสือไทย. หน้า 16. 
13 ประเสริฐ ณ นคร. (2549). อกัษร ภาษา จารึก วรรณกรรม รวมบทนิพนธ์ “เสาหลกัทางวิชาการ” ของ ศาสตราจารย์ ดร.
ประเสริฐ ณ นคร. หน้า 9. 
14 ดนยั ไชยโยธา, รศ.(2553). วฒันธรรมและอารยธรรมสมัพนัธ์ของอนทุวีปอินเดียกบันานาประเทศ. หน้า 23 

15 กญัญา ลีลาลยั.(2544). ประวติัศาสตร์ชนชาติไท. หน้า 10 
16 อภิรัฐ ค าวงั. (2559).  สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ: ประวติัศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สงัคมวฒันธรรม.. หน้า 9 
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3. การสร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย  
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ตัง้อยู่ในทวีป

เอเชียใต้ เป็นพืน้ที่สว่นใหญ่ของอนทุวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอนัดบัที่สองของโลก และถือว่า
เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สดุในโลก โดยมีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน มี
ภาษาพูดมากกว่า 452 ภาษาโดยประมาณ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน  เนปาล และ
ภูฏาน ทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวนัออกติดพม่า ทางตะวนัตกเฉียงใต้จรด
มหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา  ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพืน้ที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก 

อารยธรรมของอินเดียรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมยัโบราณ17 ได้เผยแพร่มายงับริเวณประเทศไทย 
โดยผ่านระบบความเชื่อทัง้ความเชื่อแบบพราหมณ์-ฮินด ูและพทุธศาสนา แต่เดิมในดินแดนแถบนี ้
มีการนบัถือพลงัเหนือธรรมชาติหรือลทัธินบัถือผี เมื่อรับเอาความเชื่อแบบพราหมณ์-ฮินด ูคือ การ
นบัถือเทพเข้ามาท าให้สอดคล้องกนัได้ดี จากหลกัฐานเกา่แก่ท่ีสดุของการรับวฒันธรรม คือต านาน
และนิยายต่าง ๆ ซึ่งปรากฎทัง้รูปแบบจารึกภาษาบาลีสนัสกฤต และนิทานพืน้เมืองหลาย ๆ เร่ือง 
ยงัมีโครงเร่ืองในท านองว่าเจ้าชายอินเดียมาสมรสกบัเจ้าหญิงพืน้เมืองแล้วสร้างอาณาจกัรขึน้ เช่น
เร่ือง อาณาจกัรจามปา 

อิทธิพลที่ส าคญัอย่างหนึ่ง คือ อิทธิพลด้านภาษา ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี
และสนัสกฤตอย่างมาก18 โดยเฉพาะค าศพัท์ด้านศาสนาและวรรณกรรม ซึ่งการรับภาษาบาลีและ
สันสกฤต สะท้อนความเชื่อของศาสนาที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ 
ภาษาบาลีเป็นภาษาพระธรรมของพระพทุธเจ้า ปรากฏหลกัฐานว่าชนชาติไทยนบัถือพทุธศาสนา
มาตัง้แต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ถือว่าเป็นศาสนาประจ าชาติ และได้เร่ิมรับภาษาบาลี เพื่อใช้
ศึกษาพระธรรม ต่อมาคือภาษาสนัสกฤต ซึ่งถือเป็นภาษาชัน้สูงในความเชื่อแบบพรามหณ์ฮินดู 
และสอดคล้องกบัความเชื่อต่อระบบการปกครองอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  

หลกัฐานการรับภาษาบาลีและสนัสกฤต ปรากฏครัง้แรกในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง 
โดยปรากฎพระนามของพระราชบิดาของพ่อขนุรามค าแหง คือพ่อขนุศรีอินทราทิตย์ ซึง่เป็นชื่อที่มา
จากภาษาสนัสกฤต นอกจากนีว้รรณคดีชิน้ส าคัญตัง้แต่ครัง้อดีต ได้แก่ ลิลิตโองการแช่งน า้ ลิลิต

 
17 กรุณา กศุลาสยั, (2543). วฒันธรรมสมัพนัธ์: ไทย-อินเดีย. หน้า 11. 
18 เรืองอไุร กศุลาสยั, กรุณา กศุลาสยั, (2550). ภารตวิทยา ความรู้เร่ืองอินเดียทางวฒันธรรม. หน้า 268 – 273. 
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ยวนพ่าย มหาชาติค าหลวง ไตรภูมิพระร่วง ก็ใช้ค าภาษาบาลี -สันสกฤตอยู่มาก ซึ่งค าบาลี-
สนัสกฤตที่ปรากฎอยู่ในภาษาไทยนัน้ มีทัง้การใช้ตามรูปบาลี และสนัสกฤต โดยความหมายอาจ
เปลี่ยนแปลงบ้าง นอกจากนีส้ิ่งที่สะท้อนอิทธิพลของภาษาบาลีและสนัสกฤตในภาษาไทยคือ วิสา
มานยนามต่าง ๆ ทัง้พระนามของพระมหากษัตริย์ ชื่อคน ชื่อสถานที่ ฯลฯ รวมทัง้ค าศัพท์ต่าง ๆ 
จ านวนมาก และยงัใช้อยู่จนทกุวนันี ้

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบนั ไทยกับอินเดียยังคงมีความสมัพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น ทัง้
ด้านการฑูตและการค้า มีการจดัตัง้เขตการค้าพิเศษที่เรียกว่า เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (ITFTA) 
โดยเร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งรัฐบาลอินเดียมีนโยบายให้เปิดการค้าเสรี และในปี พ.ศ. 2543 ได้มี
การปฎิรูปเศรษฐกิจสว่นต่าง ๆ และขยายการน าเข้าและสง่ออกสินค้าจากอินเดียสู่ประเทศคู่ค้า 

การค้าสินค้าระหว่างไทยกบัอินเดีย มีการน าเข้าและสง่ออกสินค้าที่มีมลูค่ากว่าหมื่นล้าน
บาท19 โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังอินเดีย ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์  
น า้มันส าเร็จรูป อัญมณีและเคร่ืองประดับ และสินค้าที่ไทยน าเข้าจากอินเดีย ได้แก่ เคร่ืองเพชร
พลอย เงินและทองค า พืชและผลิตภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกล ฯลฯ 

 
ความต้องการเรียนภาษาไทยเพื่อการท างาน 
เนื่องจากประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกนัมา

เป็นเวลานบัทศวรรษ จากรายงานสรุปการค้าระหว่างประเทศไทย-อินเดีย ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2558 การค้าระหว่างประเทศไทย-อินเดียใน ปี 2558 (มกราคม-มิถนุายน 2558) คิดเป็น
มลูค่ารวม 4,173.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการสง่ออกจากไทย 2,802.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และไทยน าเข้าจากอินเดีย 1,370.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า จ านวน 
1,431.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากมูลค่าการค้าดังกล่าว อินเดียเป็นตลาดส่งออกส าคัญอนัดบัที่ 
10 และเป็นคู่ค้าส าคญัอนัดบัที่ 15 ของไทย20 

ไทยและอินเดียมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกนัมาช้านาน มีหลกัฐานว่าการค้า
ไทย-อินเดียเร่ิมต้นตัง้แต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่เผยแผ่พระพทุธศาสนาไปยังสยามเมื่อกว่า 
2,500 ปีมาแล้ว ไปจนถึงการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออก ตัง้แต่สมัยท่ีอินเดียอยู่ภายใต้การ
ปกครองขององักฤษ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการอพยพมายงัประเทศไทยของบรรพบุรุษของชาวไทย
เชือ้สายอินเดียในปัจจบุนั 

 
19 มกุตาร์ ติฟาฮา; และ สปุราณี คงนิรันดรสขุ. (2552). อ่านอินเดีย: วดัองศาธุรกิจพบชีวิตหลากวิถี. หน้า 71. 
20 ศนูย์บริการข้อมลูธุรกิจไทย-อินเดีย. (2016). สรุปผลการคา้ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย ประจ าเดือนมกราคม – มิถนุายน 
2558. (ออนไลน์). 
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การค้าไทย-อินเดียในปัจจุบนัมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะนับตัง้แต่ไทยและอินเดีย
ลงนามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area, FTA) ระหว่างกัน โดยเร่ิมลดภาษีในกรอบ
ผลผลิตน าร่องทนัที (Early Harvest Scheme ,EHS) ส าหรับสินค้า 83 รายการตัง้แต่ปี 2547 (ภาษี
เหลือร้อยละ 0 ตัง้แต่ปี 2549) รวมถึงความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียที่มีผลตัง้แต่ปี 
2553 อย่างไรก็ดี การค้าไทย-อินเดียยงัถือว่ามีโอกาสที่ขยายตวัได้อีกมาก โดยปัจจุบนั ไทยเป็นคู่
ค้าที่ส าคญัอนัดบั 4 ของอินเดียในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ด้านการลงทุน มีบริษัทอินเดียเข้ามาลงทุนในไทยจ านวนมาก มูลค่าการลงทุนตรง 
(Foreign Direct Investment, FDI) ตัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 รวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มบริษัททาทา ซึ่งลงทุนทัง้ใน
ธุรกิจยานยนต์ (Tata Motors) ธุรกิจเหล็ก (Tata Steels) ธุรกิจไอที (Tata Consultancy Services) 
นอกจากนี ้ยังมีบริษัทใหญ่อ่ืน ๆ อาทิ Indorama, Aditya Birla, NIIT, Kirloskars Brothers และ 
Punj Loyd ที่เข้ามาลงทนุในประเทศไทยด้วย ในสว่นของการลงทนุไทยในอินเดีย แม้บริษัทไทยยงั
เข้าไปลงทนุในอินเดียไม่มากนกั แต่มีบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ซีพี อิตาเลียนไทย ศรี-ไทยซุปเปอร์แวร์ 
เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ บ้านพฤกษา และไทยออโต้ซมัมิท ที่เข้าไปลงทนุในประเทศอินเดีย 

ประเทศไทยและประเทศอินเดียได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตัง้เขตการค้า
เสรี (FTA) ไทย-อินเดีย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดยสาระส าคัญของกรอบความตกลงฯ จะ
ครอบคลุมการเปิดเสรีทัง้ในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน รวมทัง้ส่งเสริมความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยได้มีการเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนทนัที (Early Harvest Scheme: EHS) 
ประเทศไทยและประเทศอินเดียได้ยกเลิกภาษีสินค้าจ านวน 82 รายการ (ต่อมาเพิ่มเป็น 83 
รายการ) เช่น เงาะ ล าไย มังคุด ทุเรียน ข้าวสาลี อาหารทะเลกระป๋อง อัญมณี  เม็ดพลาสติก 
เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม ตู้ เย็น เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน์ บอลล์แบร่ิง และส่วนประกอบของ
เคร่ืองยนต์ เป็นต้น ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2549 โดยทัง้สองฝ่ายยงัอยู่ระหว่างการเจรจาความตก
ลงเพื่อเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ (Comprehensive FTA) 

จะเห็นได้ว่านโยบายที่สนับสนุนการค้าและการลงทุนต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย ก่อให้เกิดการลงทุนของบริษัทอินเดียในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ทัง้การขยาย
ขนาดของกลุ่มบริษัท และจ้างพนักงานเพิ่มจากประเทศอินเดีย ชาวอินเดียที่สามารถสื่ อสาร
ภาษาไทยได้ มีโอกาสที่จะได้งานมากกว่า และมีโอกาสได้ต่อสญัญาการท างานระยะยาวมากขึน้ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการท างานต่างประเทศกับรายได้จากการท างานในประเทศอินเดีย
จะเห็นว่ารายได้จากการท างานต่างประเทศจะเพิ่มมากขึน้กว่าเท่าตวั นอกจากนีท้กัษะการสื่อสาร
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ภาษาไทยยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง การได้รับผิดชอบงานด้านปฏิบติัการ และการ
ได้รับโบนสัพิเศษอีกด้วย21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการแข่งขันในตลาดแรงงานสูงอย่าง
ประเทศอินเดียซึง่มีประชากรกว่า 1,324,000,000 คน22 

ด้วยผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจประกอบอัตราการจ้างงานที่ไม่เพียงพอ ต่อ
ประชากรในประเทศอินเดียท าให้ชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่มีคณุสมบติัในการท างานในสายการผลิต
และปฏิบติัการในภาคอุตสาหกรรม แสวงหาโอกาสในการท างานต่างประเทศ นอกเหนือจากภูมิ
ความรู้ตามข้อก าหนดทางวิชาชีพแล้ว ความรู้ด้านภาษาเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินการจ้างงานที่
ต้องมีการติดต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร พนกังานที่สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้
ยงัคงมีข้อจ ากดัและอาจไม่ตอบสนองต่อบริบทการใช้งานภาษาในประเทศไทยเท่าที่ควร การมีพืน้
ฐานความรู้ภาษาไทยจะช่วยเพิ่มคุณสมบติัในฐานะฝ่ายปฏิบติังานและประสานกับฝ่ายต่างๆใน
องค์กรได้  

 
บริษัทฟาบริเนทไทยแลนด์เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และเป็น

องค์กรที่มีการผลิตอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในด้านเคร่ืองมือทางการแพทย์มีความต้องการจ้างชาว
อินเดีย เพื่อมาเป็นบุคลากรในบริษัทในต าแหน่งต่างๆ ทัง้ภาคการผลิต ภาคการค้นคว้าและวิจยั 
รวมทัง้กลุม่ผู้ประกอบการฝ่ายขายและฝ่ายลงทุนต่างประเทศ โดยคณุสมบติัของบุคลากรที่ว่าจ้าง
จากต่างประเทศต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการท างานภาคการผลิต วิศวกรรม ลามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี อย่างไรก็ตามการสื่อสารภาษาไทยมีความจ าเป็นเพิ่มขึน้เมื่ อต้อง
ท างานร่วมกบัผู้ ร่วมงานชาวไทยและติดต่อสื่อารภายนอกองค์กร เช่น ฝ่ายคลงัสินค้า ฝ่ายจดัสง่ ที่
เป็นการจดัจ้างงานจากภายนอก การเรียนภาษาไทยจึงมีคามจ าเป็นต่อผู้ปฏิบติังานเนื่องจากเป็น
ภาษาในท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมสงัคมก่อให้เกิดความจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทย  

 
 

การสร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
เนือ้หาของแบบเรียนสร้างได้จากการส ารวจความต้องการเรียนภาษาไทยของผู้ เรียน และ

สร้างเนือ้หาที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามหรือตามเนือ้หาที่

 
21 วรรณภา สจัจะวีระชยั, 28 ธันวาคม 2560 (สมัภาษณ์). 
22 United State of Bureau. (2016). India population. (Online). 
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ได้ก าหนดมาจากหลักสูตร23 หรือเนือ้หาจากความเห็นชอบของผู้ ใช้นักเรียน24 โดยเนือ้หาอาจมี
ความเฉพาะเจาะจงตามสภาพการใช้งานจริงของผู้ เรียน25 และผู้ วิจัยต้องท าการศึกษาหลกัสูตร
และเอกสารที่เก่ียวข้องส าหรับการสร้างแบบเรียน โดยเฉพาะการใช้แบบเรียนเป็นส่วนหนึ่งใน
เนือ้หาวิชา26 ด้านเนือ้หาส าหรับการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ วชัรพล วิบูลยศริน 27 ได้
กล่าวว่า “จ าเป็นต้องเร่ิมสอน การฟังและการพูดสนทนา อนัเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ภาษาใน
การสื่อสารของมนษุย์ และมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัอย่างมาก” ลกัษณะของแบบเรียนที่ดีใน
ด้านเนือ้หา ควรมีเนือ้หาตามหลกัสตูรที่ก าหนดไว้ มีความถกูต้องเชิงวิชาการ มีความทนัสมยั และ
ควรมีการให้ความรู้ด้านวฒันธรรม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถไปใช้ได้สถานการณ์
จริง มีการใช้ภาพประกอบชัดเจน และมีการใช้ตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน ดังนัน้รูปแบบของ
แบบเรียนที่มีบทสนทนา ค าศพัท์ โครงสร้างประโยค และแบบฝึกหดั จึงสอดคล้องต่อเป้าประสงค์
ในการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสนทนาระดบัเบ้ืองต้น ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติที่ต้องการจะ
พฒันาทกัษะภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

การสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นจะเน้นเร่ืองทักษะการสื่อสารภาษาไทย  
โดยมีจดุประสงค์เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวนัและการท างาน ประเด็นที่ศกึษามี 5 ประเด็น ดงันี ้

1. ความหมายของแบบเรียน 
2. ความส าคญัของแบบเรียน 
3. ลกัษณะของแบบเรียนที่ดี 
4. การประเมินแบบเรียน 
5. แนวทางในการสร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
 
1.ความหมายของแบบเรียน 

 
23 จินตนา พทุธเมตะ. (2554). หนงัสือแบบเรียนการสนทนาภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาเกาหลี. ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุ๊ก ภาษาและกิจการระหว่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี และภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 10. 
24 ไพลิน สกุใส.(2554). แบบเรียนการสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้ส าหรับครูชาวต่างประเทศโรงเรียนประชาคมนานาชาติ.หน้า5 
25 เกศสดุา กลบัวุ่น. (2557). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับผูเ้ล่นกอล์ฟชาวญ่ีปุ่ น. หน้า 6. 
26 ขนิษฐา ขจรชีพ. (2557). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้รียนชาวจีน. หน้า 5. 
27 วชัรพล วิบลูยศริน. (2552). การสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ. หน้า 1. 
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ความหมายของแบบเรียน นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามของแบบเรียนไว้ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ แบบเรียนมีความหมายใกล้เคียงกับหนังสือเรียน แต่ต้องเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึง่อาจเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบใด ๆ ก็ตาม  

เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล28 กล่าวว่า ค าว่า แบบเรียน ใช้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2494 ใน
ความหมายของ “หลักสูตรและแบบเรียน” แสดงให้เห็นว่าแบบเรียนต้องมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตร และโกชัย สาริกบุตร29 ได้กล่าวถึง แบบเรียนว่าตรงกับค าภาษาอังกฤษคือ textbook 
หมายถึง หนงัสือที่ได้รับการคดัเลือกแล้วโดยครูหรือผู้สอน ให้น ามาใช้ในห้องเรียน เพื่อเป็นหลกัใน
การสอน ส าหรับ ทัศนีย์ ศุภเมธี30 ได้ให้นิยามว่า หนังสือที่จะนับว่าเป็นแบบเรียนจะต้องบรรจุ
เนือ้หาตามหลกัวิชาและก าหนดขึน้เพื่อเป็นหลกัในการเรียนการสอน นอกจากนีห้นงัสือเรียนมีชื่อ
เรียกต่าง ๆ กัน เช่น แบบเรียน แบบสอนอ่าน หนังสือเรียน เป็นต้น สมพงศ์ วิทยศักด์ิพันธุ์31 ได้
กล่าวว่า หนงัสือเรียนเป็นหนงัสือที่เขียนขึน้ตามหลกัสูตรในระดบันัน้ๆ และแบบเรียนเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้ เรียนบรรลตุามเปา้หมายของหลกัสตูร 

สรุปคือแบบเรียน เป็นค าเรียกเอกสาร หนังสือและสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนในชัน้เรียน ได้รับการคดัเลือกจากครูหรือผู้สอนว่ามีความสอดคล้องกบัหลกัสตูรและ
น ามาใช้เป็นหลกัในการเรียนการสอน 

 
 2.ความส าคัญของแบบเรียน 
 แบบเรียนถือว่าเป็นสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดการเรียน

การสอน ได้มีนกัวิชาการรวบรวมความส าคญัของแบบเรียนไว้ดงันี ้
กฤษณา สินไชย32ได้กลา่วถึงความส าคญัของแบบเรียนไว้ว่าเป็นอปุกรณ์ที่มีความหมาย 

ต่อกระบวนการเรียนอันส าคญัยิ่ง โกชยั สาริกบุตร33 กล่าวว่า แบบเรียนช่วยให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามแนวหลกัสตูร เป็นแหลง่อ้างอิงในการจดัการเรียนการสอน ใช้สร้างแบบฝึกหดั 
กิจกรรม และทศันีย์ ศภุเมธี34 กล่าวว่า แบบเรียนช่วยลดความเหลื่อมล า้ระหว่างชัน้เรียนต่าง ๆ ที่

 
28 เบ็ญจวรรณ์ สนุทรากลู. (2550). วิวฒันาการของแบบเรียนไทย. หน้า 1. 
29 โกชยั สาริกบตุร, สมพร สาริกบตุร. (2520). แนวการวิเคราะห์และประเมินผลแบบเรียน. หน้า 5-7. 
30 ทศันีย์ ศภุเมธี. (2533). พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดบัอุดมศึกษา.  หน้า 142. 
31 สมพงศ์ วิทยศกัด์ิพนัธ์ุ. (2545). คู่มือการสอนภาษาไทยเบ้ืองตน้ในบริบทไทยศึกษาส าหรับชาวต่างชาติ. หน้า 11-12. 
32 กฤษณา สินไชย, และ รัตนา ฦาชาฤทธ์ิ. (2520). ความเป็นมาของแบบเรียนไทย. หน้า 122. 
33 โกชยั สาริกบตุร, สมพร สาริกบตุร. (2520). อ้างแล้ว. หน้า 5-7. 
34 ทศันีย์ ศภุเมธี. (2533). อ้างแล้ว. หน้า 143. 
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สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนต่างกัน ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผู้ เรียน ชีแ้นวความรู้ 
วิธีการเรียนรู้ และกิจกรรมให้แก่ผู้สอนได้  

นอกจากนีอ้ัมพร แก้วสุวรรณ35 ยังได้กล่าวถึงหน้าที่ส าคัญของแบบเรียน 3 ประการใน
ระบบการศกึษาคือ เป็นแหลง่รวบรวมข้อมลู กฏเกณฑ์ ในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นการอธิบายและแสดง
ความสัมพันธ์ของเนือ้หา ข้อมูล กฎเกณฑ์ และเป็นการจัดระเบียบเนือ้หาให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และศรีวิไล พลมณี36ยงัได้กลา่วถึงผลดีของใช้แบบเรียนในการเรียนการสอนว่า
ช่วยให้ผู้สอนและผู้ เรียนมีหลกัหรือจุดเน้นในการเรียนการสอน ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปตามล าดบั
ขัน้ตอน รู้จกัค าศพัท์และความหมายในเชิงวิชาการ และสามารถบรรลเุป้าประสงค์ในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่าแบบเรียนมีความส าคญัอย่างยิ่งในการจดัการเรียนการสอน ทัง้ในฐานะสื่อการ
สอน คู่มือในชัน้เรียน แหล่งข้อมลูเพิ่มเติม และสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดเนือ้หา 
แบบฝึกหดั และกิจกรรมในชัน้เรียนได้ และมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

3.ลักษณะของแบบเรียนที่ดี 
แบบเรียนที่ดีควรมีเนือ้หาตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ มีความถูกต้องเชิงวิชาการ มี

ความทนัสมยั และควรมีการให้ความรู้ด้านวฒันธรรม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถ
ไปใช้ได้สถานการณ์จริง มีการใช้ภาพประกอบชดัเจน และมีการใช้ตวัอกัษรที่เป็นมาตรฐาน37 

แบบเรียนที่ ดีควรมีองค์ประกอบที่ ถือเป็นลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน 
ดงัต่อไปนี ้38  

1. ลกัษณะภายนอก ได้แก่ ชื่อเร่ืองหนงัสือ ค าน าหนงัสือ ผู้ เขียนและส านกัพิมพ์ วนั   
     เวลา และจ านวนครัง้ที่พิมพ์ สารบญั เนือ้หา ค าอธิบายศพัท์ หนงัสืออ้างอิง  
     เชิงอรรถ 
2. ลกัษณะภายใน ได้แก่ เนือ้หา การเสนอเนือ้หา ตวัช่วยเสริมสร้างการเรียนการ 
     สอน และท่วงท านองการเขียน 

 
35 อมัพร แก้วสวุรรณ. (2527). วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย. หน้า 5. 
36 ศรีวิไล พลมณี. (2545). พืน้ฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. หน้า 195. 
37 จินตนา พทุธเมตะ. (2554). หนงัสือแบบเรียนการสนทนาภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาเกาหลี. หน้า 18. 
38 สมพร จารุนฎั. (2534). การพฒันาสือ่การเรียนการสอน. หน้า 95-98. 
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นอกจากนีแ้บบเรียนควรมีแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยหลักการพืน้ฐานของการวางแผนการสอนส าหรับการสอนภาษาไทยให้แก่
ชาวต่างชาติ39 ควรมีหลกัการดงัต่อไปนี ้

1. รู้เนือ้หาที่จะสอนทัง้หมด น ามาจดัเรียง จดักลุม่ แบ่งตอน เพื่อที่จะจดัเนือ้ให้ 
    เหมาะสมกบัการเรียนในแต่ละคาบ แต่ละวนั แต่ละสปัดาห์ และสามารถบอก 
    จดุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้ 
2. บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละคาบผู้ เรียนจะได้ความรู้อะไรบ้าง มี 
     โครงสร้างอะไรที่จ าเป็น  
3. มีการวางแผนการเรียนการสอนในภาพรวม มีการวางแผนกิจกรรมในการเรียนการ 
    สอน  
4. มีการประเมินผลการเรียนการสอน มีเกณฑ์การวดัผล และรูปแบบในการเขียน 
    แผนการสอน  

สรุปได้ว่าลักษณะของแบบเรียนที่ดีควรมีองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะสมแก่เนือ้หา 
หลักสูตร ผู้ เรียน และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนประกอบแบบเรียนจะช่วยให้การใช้
แบบเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

 
4.การประเมินแบบเรียน 
การสร้างแบบเรียนจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลแบบเรียนเพื่อวัดและ

ประเมินคณุภาพของแบบเรียน นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ทศันะไว้ดงันี ้โกชยั สาริกบุตร40  กล่าว
ว่า จุดประสงค์ในการประเมินแบบเรียนเพื่อจ าแนกองค์ประกอบ และพิจารณาแต่ละส่วนในด้าน
เนือ้หา ความเข้ากบัยคุสมยั ความสอดคล้องต่อความมุ่งหมายของวิชานัน้ แนวทางในการปรับปรุง
แบบเรียน ควรหาจดุเน้นของแบบเรียน มีวิธีการวิเคราะห์แบบเรียน ได้แก่ การน าแบบเรียนของวิชา
เดียวกันมาเปรียบเทียบ หรือการสอบถามความเห็นจากผู้ เรียนแบบเรียน และการสอบถาม
ความเห็นจากครูผู้สอน 

นกัวิชาการท่านอ่ืนๆ ได้แก่ หทยั ตนัหยง41กล่าวว่าแบบเรียนมีความแตกต่างกบัหนังสือ
ทัว่ไป เนื่องจากมีเนือ้หาวิชาการ การประเมินต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ซึง่อาจท าได้หลายวิธี 
ทัง้การวิจารณ์หนงัสือ การวิเคราะห์หนงัสือ การอภิปรายหนงัสือ การวิจยัหนงัสือ และการทดลอง

 
39 สมพงศ์ วิทยศกัด์ิพนัธ์ุ. (2545). อ้างแล้ว. หน้า 14. 
40 โกชยั สาริกบตุร, สมพร สาริกบตุร. (2520). อ้างแล้ว. หน้า 16-17. 
41 หทยั ตนัหยง. (2528). การเขียนหนงัสือแบบเรียน. หน้า 277. 



  28 

ใช้หนงัสือ นอกจากนีน้วลจนัทร์ รัตนากร และสภุทัรา ฉตัรเงิน42 ได้สรุปเกณฑ์ในการประเมินคณุค่า
ของแบบเรียนไว้ 4 ด้าน คือ ด้านเนือ้หา ด้านกิจกรรม ด้านการเสนอเนือ้หาและการใช้ภาษา และ
ด้านภาพตารางและค าอธิบาย ซึง่จะน าไปแสดงในการอภิปรายผล 

กล่าวได้ว่า การประเมินผลแบบเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนจากการใช้แบบเรียน และสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่ผู้วิจยัจะเลือกใช้คือวิธีการ
ทดลองใช้หนังสือและวิธีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ วิจยัทราบถึงการใช้
แบบเรียนในสถานการณ์จริง และสามารถน าข้อมลูที่ได้มาปรับปรุงแบบเรียนต่อไปได้ 

 
5.แนวทางในการสร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวทาง จากเอกสารและงานวิจัยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี  ้ ส าหรับ

แนวความคิดในด้านสอนภาษาต่างประเทศ มี 3 แนวคิดหลกัที่สอดคล้องกับการสร้างแบบเรียน
สนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียซึง่สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
บทเรียน ได้แก่ 

1. แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)43 เป็นแนวคิดที่น ามาจากนกัจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมนิยม เกิดจากสมมติฐานว่าภาษาเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งเร้า  
และการตอบสนอง สามารถเสริมแรงได้ด้วยสิ่งเร้าภายนอก เช่น การชมเชย การลงโทษ และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ ด้วยการเน้นย า้  การให้ฟังซ า้  ๆ การให้พูดซ า้  ๆ การฝึกฝน  
แนวคิดดงักล่าวเน้นที่กระบวนการสอนที่เน้นการกระตุ้น (Stimulus) การตอบรับ(response) และ
การเสริมแรง(reinforcement) วิธีการสอนแบบนีท้ี่เป็นที่นิยม คือวิธีการสอนแบบฟังพูด ซึ่งผู้ เรียน
จะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาผ่านการฟังและพูดตาม ซึ่งสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน อาจเป็น
บนัทกึเสียง แบบฝึกหดัออกเสียง หรือวิดีโอ 

2. แนวคิดไวยากรณ์สากล (Universal grammar)44 เป็นแนวคิดของชอมสกี ้(Noam 
Chomsky) เชื่อว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ภาษาได้โดยธรรมชาติด้วยสิ่งที่เรียกว่าการรับภาษา 
(Language Acquisition Device) ซึ่งคุณสมบติันีม้ีไวยากรณ์สากลเป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่ด้วย 
และเชื่อว่าทุกภาษาในโลกมีกฎไวยากรณ์เหมือนกนัไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น มีค าประเภทต่าง ๆ 
มีค าเรียกจ านวน มีรูปแบบการเรียงประโยค ฯลฯ และมนษุย์ทกุคนเมื่อเรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาที่

 
42 นวลจนัทร์ รัตนากร, และ สภุทัรา ฉัตรเงิน. (2529). การเลือกหนงัสือ. หน้า 69. 
43 สิริอร วิชชาวธุ. (2555). จิตวิทยาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หน้า 101-107 

44 ชลธิชา บ ารุงรักษ์ และคณะ. (2559). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หน้า 197-221 
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หนึ่งแล้วย่อมมีความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอ่ืน ๆ ต่อไปอีก ซึง่ผู้วิจยัได้น าหลกัการดงักล่าวมาใช้
เพื่อการวางโครงสร้างของแบบเรียน ซึ่งมีทัง้การจ าแนกค าศัพท์ตามประเภทของค า การเรียง
ประโยค และหลกัไวยากรณ์ การใช้ภาษา  

3. แนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสาร ความหมายของการสื่อสาร คือ การสื่อความคิด 
ความรู้สึก หรือข้อมลูข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยงับุคคลอ่ืน มนุษย์สื่อสารกันด้วยภาษา45 จอห์น 
ไลออนส์46 (John Lyons) ให้ค านิยามการสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีเจตนาโดยใช้
ระบบสญัญาณที่มีแบบแผนซึ่งใช้ภายในกลุ่ม หมายถึงระบบภาษานั่นเอง องค์ประกอบของการ
สื่อสารของฮาโรลด์ ลาสเวลล์47 (Harold D. Laswell) ได้เสนอแนวคิดว่าการสื่อสารต้องสามารถ
สื่อความได้ครบว่า ใคร กล่าวอะไรในทางติดต่อใด แก่ใคร และด้วยผลอะไร การสื่อสารจึงจะถือ
เป็นการสื่อสารท่ีสมบรูณ์ 

นอกจากนีน้ักวิชาการท่านอ่ืนๆ เช่น  วิลเลียม ลิตเติลวูด48 (William Littlewood) ได้
กล่าวถึงแนวการสอนภาษาที่เปิดโลกทัศน์ทางภาษา โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางภาษาแบบ
โครงสร้างและการเรียนรู้ภาษาที่เปลี่ยนไปหรือยังคงใช้ในปัจจุบนั ซึ่งผู้ เรียนจะสามารถเรียนรู้ทัง้
โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องและสามารถน ามาปรับใช้กับการสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
วรพงศ์ ไชยฤกษ์49ยังได้แสดงความเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาว่าควรมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน
สามารถสื่อสารได้ และมุ่งเน้นพฒันาทกัษะทางการสื่อสารเป็นหลกั เน้นที่ความคล่องแคล่วในการ
สื่อสารมากกว่าความถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ และเน้นการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง  

การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารท่ีเน้นทักษะการฟังและพูด ผู้ เรียนฝึก
เชื่อมโยงค ากบัวลีเข้ากบัความหมายโดยใช้สิ่งที่จบัต้องได้ หรือการกระท า วิธีการสอนแบบฟังและ
พดู เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกฟังและพดูตาม ท าให้เกิดความเข้าใจภาษาโดยการเลียนเสียงผู้สอน เน้นให้
มีการท่องจ าบทสนทนา ฝึกรูปประโยค จนผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ วิธีการ
สอนแบบเน้นสถานการณ์ ผู้สอนใช้บทเรียนที่เป็นการจ าลองสถานการณ์ ผู้ เรียนเรียนรู้ค าศพัท์ วลี 

 
45 คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศนูย์วิชาบรูณาการ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป. (2555) ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร. 
หน้า 6-7. 
46 Lyons, John. (1977). Semantics, Volumes 1. p.32 
47 Laswell, Harold D. (1948).  The Structure and Function of Communication in Society. pp. 37-51 
48 Littlewood, William. (1998). Communicative Language Teaching: an introduction. pp. Xi. 
49 วรพงศ์ ไชยฤกษ์.  (2553, กรกฎาคม - ธันวาคม).  แนวคิดการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ.  วารสารมหาวิทยาลยั
พายพั. 21(1): 168-169. 
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และประโยคจากสถานการณ์ดังกล่าว มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์เดียวกัน อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนประโยคเพื่อให้เข้ากบับริบทการใช้งานของผู้ เรียน  

การสร้างแบบเรียน ขัน้แรกต้องส ารวจความต้องการเรียนภาษาไทยของผู้ เรียน และสร้าง
เนือ้หาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามหรือตามเนือ้หาที่ได้
ก าหนดมาจากหลกัสตูร50 ขัน้ที่สอง ผู้วิจยัต้องท าการศึกษาหลกัสตูรและเอกสารที่เก่ียวข้องส าหรับ
การสร้างแบบเรียน โดยเฉพาะการใช้แบบเรียนเป็นส่วนหนึ่งในเนือ้หาวิชาขัน้ที่สาม ในการสร้าง
แบบเรียน มี 2 แนวทางหลักคือ สร้างแบบเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนหรือ
หลักสูตรที่วางไว้ ขัน้ที่สี่  เสนอแบบเรียนเพื่อให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้น และ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ ขัน้ที่ห้า การทดลองใช้ ครัง้แรกทดลองใช้กบัตวัอย่าง 
1 คน และน ามาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ครัง้ที่ 2 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 3- 5 คน และ
น ามาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ขัน้ที่หก ใช้แบบเรียนกับกลุ่มตัวอย่างและประเมินผล ขั น้
สุดท้ายเป็นการเขียนสรุปผล วิเคราะห์ผล และอภิปรายผล ซึ่งผู้ วิจัยได้น ามาใช้ในการสร้าง
แบบเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
ในด้านการเลือกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีการใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายกัน ได้แก่               
วชัรพล วิบูลยศริน51 สร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนภาษาไทยชาวต่างชาติในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ฐิติมา งามโชคสุนทร52 สร้างแบบเรียนส าหรับพนักงานบริษัทชาวต่างประเทศ 
ขนิษฐา ขจรชีพ53 และอิมธิรา อ่อนค า54 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ เ รียนภาษาไทยชาวจีนในระดับ
มหาวิทยาลยั ส าหรับเกศสุดา กลบัวุ่น55 สร้างแบบเรียนส าหรับผู้ เล่นกอล์ฟชาวญ่ีปุ่ น และอง จี 
อิน56สร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อกลุม่นกัธุรกิจชาวเกาหลี โดยการจดัเนือ้หาในการสร้างแบบเรียน
เป็นไปอย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา มีการทดลองใช้แบบเรียน

 
50 จินตนา พทุธเมตะ. (2554). หนงัสือแบบเรียนการสนทนาภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาเกาหลี. หน้า 3. 
51 วชัรพล วิบูลยศริน. (2552). การสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ. บทคดัย่อ. 
52 ฐิติมา งามโชคสนุทร. (2555). ชดุการสอนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้เพือ่การท างานส าหรับผูเ้รียนชาวต่างประเทศในบริษัท
อินโดรามาโพลิเมอร์ จ ากดั(มหาชน). บทคดัย่อ. 
53 ขนิษฐา ขจรชีพ. (2557). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้รียนชาวจีน. บทคดัย่อ. 
54 อิมธิรา อ่อมค า. (2553). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรับผูเ้รียนชาวต่างประเทศ. บทคดัย่อ. 
55 เกศสดุา กลบัวุ่น. (2557) แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับผูเ้ล่นกอล์ฟชาวญ่ีปุ่ น. บทคดัย่อ. 
56 อง จี อิน. (2555). แบบเรียนภาษาไทย ส าหรับนกัธุรกิจเกาหลี. บทคดัย่อ. 
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กับกลุ่มตัวอย่าง มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มตัวอย่างและก าหนดเกณฑ์เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบเรียนที่ได้สร้างขึน้ 

ส่วนใหญ่เนือ้หาในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ จะเน้นที่การใช้งานใน
สถานการณ์จริงเป็นหลกั มีการก าหนดเนือ้หาจากความต้องการของผู้ เรียน ผู้สอนควรจะต้องมีสื่อ
ส าหรับการเสริมทักษะการฟังให้แก่ผู้ เรียนด้วย โดยเนือ้หาส่วนใหญ่จะเน้นจากสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะน าตัว จ านวนนับ การซือ้สินค้า การติดต่อกับราชการ
ต่าง ๆ การถามทาง การบอกทาง ฯลฯ เน้นที่ทกัษะการสนทนาเป็นส าคญั เนื่องจากเป็นทกัษะการ
สื่อสารเบือ้งต้นที่จ าเป็นส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตและท างานในประเทศไทย  

แนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจยัใช้ คือแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ
ของการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารได้เป็นส าคัญ ระยะเวลาที่ใช้การเก็บข้อมูลใช้
ประมาณ 1-3 เดือน ใช้เวลาประมาณประมาณ 10-12 คาบเรียน และก าหนดเนือ้หาประมาณ 10 
บทเรียน โครงสร้างของบทเรียนจะประกอบด้วย บทสนทนา ค าศพัท์ การใช้ภาษา วฒันธรรม และ
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบท้ายบทเรียน แบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมลูมีทัง้แบบประเมินใน
ชัน้เรียน แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียน และแบบประเมินคณุภาพของแบบเรียน แบบเรียน
สนทนาส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติมีจ านวนมาก แต่ยังไม่มีผู้ ท าแบบเรียนสนทนาส าหรับชาว
อินเดียมากอ่น    

ด้านการสร้างแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ผู้สอนจะใช้แบบประเมินการ
ฟังและการพดู อาจเป็นในรูปแบบการจ าลองสถานการณ์ให้ผู้ เรียนถาม-ตอบ การประเมินการพดู
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเข้าใจความหมาย ความถูกต้องตามระเบียบภาษา ความชดัเจนในการ
ออกเสียง ความคล่องแคล่วในการพดู ความสมบูรณ์ในค าตอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการวดัประสิทธิภาพ
แบบเรียน คือ E1/E2 โดยตัง้ค่ามาตรฐานไว้ที่ 70/70 หรือ 80/80 ตามแต่ความมุ่งหมายของผู้วิจยั 
โดยค่า E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบหลงัการเรียนแต่ละบท และค่า 
E2 แทนประสิทธิภาพของผลลพัธ์จากการทดสอบหลงัการใช้แบบเรียนทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกนัและได้ค่าตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ถือว่าแบบเรียนมีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้   
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้น  ส าหรับ
พนักงานบริษัทชาวอินเดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 คือผู้ เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์ 
เข้าใจประโยคและสามารถน าไปใช้สื่อสารในสถานการณ์ตามบทเรียนได้ และเพื่อประเมินความ
พงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียนที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัมีดงัต่อไปนี ้
1. การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
2. การสร้างเคร่ืองมือ 
3. การประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
4. การทดลองใช้เคร่ืองมือ 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานบริษัทฟาบริเนท ไทยแลนด์ บริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ จากฝ่ายการผลิต ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายผู้ ถือหน่วยบริหารการลงทุน ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ไม่เคยเรียนภาษาไทย
มาก่อน อาย ุ25-60 ปี คดัเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง 

การสร้างเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 4 อย่าง คือ 

1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ผู้ วิจัย
สร้างขึน้ จ านวน 10 บทเรียน 

2. แผนการเรียนรู้ประกอบแบบเรียน จ านวน 10 แผน 
3. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 150 ข้อ   
4. แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับ

พนกังานบริษัทชาวอินเดีย 
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ขัน้ตอนการสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่

ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์และแผนการเรียนรู้ประกอบแบบเรียน 
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการสร้างแบบเรียน  
2. ก าหนดโครงสร้างเนือ้หาและเนือ้หาของแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ประกอบกับการสอบถามความต้องการเนือ้หาในการเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นจากกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือแพทย์ โดยการสัมภาษณ์
จ านวน 5 คน จากฝ่ายการผลิต ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายผู้ ถือหน่วยบริหารการลงทุน ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  และน าข้อมลูที่
ได้มาจัดท าหัวข้อส าหรับเนือ้หาแบบเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แจ้งความจ านงว่าต้องการเรียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยเนือ้หาสอดคล้องกบัการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัและการท างาน ควร
มีเนือ้หาที่เก่ียวกับการสั่งอาหารมังสวิรัติ การสื่อสารเบือ้งต้นกับพนักงานบริษัทชาวไทยใน
ขอบข่ายที่เก่ียวข้องกบัการผลิต และการท างานในสว่นปฏิบติัการ  

3.สร้างแผนการเรียนรู้ประกอบแบบเรียน โดยวางแผนเนือ้หาโครงร่างในกระบวนการ
เรียนการสอนตามแนวการสอนที่ได้อภิปรายไว้บทที่ 2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา 
กิจกรรมในบทเรียน  

4.สร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียตามเนือ้หา
ที่ก าหนดไว้ พร้อมแผนการสอนแต่ละบทตามเนือ้หาในแบบเรียน และน าเสนอแบบเรียนพร้อม
แผนการสอนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
โดยมีการเรียงล าดบัเนือ้หา ดงันี ้

บทน า เสียงในภาษาไทยและสทัอกัษร  
บทท่ี 1 สวสัดีครับ ผมชื่อเปรม : การทกัทาย การพดูแนะน าตนเอง  
      การพดูแนะน าผู้ อ่ืน   
บทท่ี 2 ผมกินมงัสวิรัติครับ : การสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัอาหาร บท 
           สนทนาในร้านอาหาร     
บทท่ี 3 ทัง้หมดก่ีชิน้ : จ านวนนบั การสอบถามเร่ืองจ านวน  
บทท่ี 4 สินค้านีร้าคาเท่าไร : การสอบถามราคา การต่อรองราคา  
บทท่ี 5 เร่ิมท างาน 8 โมงเช้า วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ : ค าเรียกวนัและ 
           เวลา บทสนทนาเก่ียวกบัวนัและเวลา  
บทท่ี 6 ขอสายใครครับ : การพดูคยุทางโทรศพัท์   
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บทท่ี 7 คณุสะดวกวนัไหนครับ : การนดัหมาย     
บทท่ี 8 ผมขออนญุาตลาครับ : การขออนญุาตลา  
บทท่ี 9 สินค้านีม้ีอะไรน่าสนใจบ้าง : การสอบถามข้อมลูสินค้า 
บทท่ี 10 ช่วยเร่งงานนีใ้ห้หน่อยนะครับ : การสอบถามเร่ืองการ 
ท างานในระบบการผลิต 

พร้อมทัง้สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียน ส าหรับบทเรียน 
ทัง้ 10 บทเรียน และแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

5. น าแบบเรียนพร้อมแผนการสอน และแบบประเมินคุณภาพแบบเรียนรวมทัง้
แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่  1.รอง
ศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุบา บวัสมบรูณ์ สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสิริ ปิยะ
พิ ม ล สิ ท ธ์ิ  ส า ข า วิ ช า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  คณะศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

 ผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญ น ามาปรับแก้ 150 ข้อ แบบ 4 ตวัเลือก 
6. ทดลองใช้แบบเรียนครัง้ที่ 1 กบัผู้ เรียน 1 คน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
7. ทดลองใช้แบบเรียนครัง้ที่  2 กับผู้ เ รียน 4 คน สัมภาษณ์ความคิดเห็น และ

น ามาปรัปปรุงแก้ไข 
8. น าแบบเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบักลุม่เปา้หมายจ านวน 10 คน  

     9. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล 
 

ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 

ในการวิจัยครัง้นี ้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิต
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียน 
เพื่อวัดความเข้าใจเนือ้หาในแต่ละบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนเพื่อวัด
ความเข้าใจเนือ้หาจากการใช้แบบเรียนทัง้หมด โดยใช้สทัอักษรส าหรับการสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ มีดงันี ้

1. ศกึษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 



  35 

2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิแบบเติมค า (Cloze test) เว้นช่องว่างให้เติมตามเนือ้
เร่ืองของบทสนทนา วัดด้านความรู้-ความจ า ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ได้เรียนรู้ วัดความ
เข้าใจเนือ้หาบทสนทนา และวัดการน าไปใช้ในการสื่อสารของผู้ เรียน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ระหว่างเรียน 10 บทเรียน รวมทัง้หมด 100 ข้อและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 50 ข้อ  

3. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
เพื่อปรับแก้ และเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านเพื่อประเมินคณุภาพเคร่ืองมือ โดยน าจุดประสงค์
การเรียนรู้มาเป็นเกณฑ์วดัคณุภาพความเที่ยงตรงตามเนือ้หา มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ 

 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้  
4. น าคะแนนจากการตรวจสอบของผู้ เชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index- of 

item – Objective Congruence : IOC) ค านวณค่าโดยใช้สตูรด้านลา่ง 
 

  IOC =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 
 IOC  คือ  ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 

 ∑ 𝑥   คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ 
 N คือ จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 
โดยค่าเฉลี่ยความสอดคล้องต้องมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 
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ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้แบบเรียนสนทนา
ภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ 

มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ 
2. ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ โดยดัดแปลงจากแบบประเมินคุณภาพ

หนงัสือ/ต าราของมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ57 และแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปเล่ม ด้านเนือ้หา ด้านการน าเสนอและการใช้ภาษา และด้านค าอธิบายและภาพประกอบ 
ก าหนดค่า 5 ระดบัดงันี ้

 5 คะแนน หมายถึง  มากที่สดุ 
 4 คะแนน หมายถึง มาก 
 3 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สดุ  
ก าหนดเกณฑ์ตดัสินความพงึพอใจ ดงันี ้
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยที่สดุ 
3. น าแบบประเมินดังกล่าว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามความ

เหมาะสม  
4. น ามาแบบประเมินดงักลา่ว แปลเป็นภาษาองักฤษตรวจสอบความถกูต้องโดยเจ้าของ

ภาษา  

 
57 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (2561). แบบประเมินคณุภาพหนงัสือ/ต ารา (ออนไลน์). 
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การประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพของแบบเรียน และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อประเมินผล โดยได้ก าหนดระดับของค าถามในแบบ
ประเมินค่าเป็น 5 ระดบั 

 5 คะแนน หมายถึง มากที่สดุ 
 4 คะแนน หมายถึง มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สดุ 

ก าหนดเกณฑ์ตดัสินคณุภาพดงันี ้
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 4.50 – 5.00 คือ เหมาะสมมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 – 4.49 คือ เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.50 – 3.49 คือ เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.50 – 2.49 คือ เหมาะสมน้อยมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.49 คือ เหมาะสมน้อยที่สดุ 

แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ลกัษณะรูปเล่มและภาพประกอบ การใช้ภาษา 
อกัษร การน าเสนอ และเนือ้เร่ือง สาระ 

ผู้วิจยัสง่เคร่ืองมืออนัได้แก่ แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดีย
ที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ แผนการเรียนรู้ประกอบแบบเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน ให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ ดัง
รายชื่อด้านลา่ง 

1.รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุบา บวัสมบรูณ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะ    
   ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ สาขาวิชาการวิจยัและประเมินผลทาง

      การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    
ผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินดงันี ้
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ตาราง 1 ผลการประเมินคณุภาพแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่
ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ จากผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน  

รายการ �̅� S.D. แปรผล 
ลกัษณะรูปเลม่และภาพประกอบ    
1. รูปเลม่ภายนอกสวยงาม น่าอ่าน 4 0 เหมาะสมมาก 
2. การจดัหน้าสวยงาม อ่านได้สะดวก  4.3 0.57 เหมาะสมมาก 
3. ภาพประกอบมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาในแต่ละ
หน้า 

4.6 0.57 เหมาะสมมากที่สดุ 

4. ภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนือ้หาสาระเพิ่มขึน้ 4.3 0.57 เหมาะสมมาก 
5. ภาพประกอบมีความชดัเจน 4.6 0.57 เหมาะสมมากที่สดุ 

รวม 4.4 0.25 เหมาะสมมาก 

การใช้ภาษา อกัษร และการน าเสนอ    
1. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกบัผู้ อ่าน 4 1 เหมาะสมมาก 
2. ภาษาที่ใช้มีความชดัเจนเข้าใจง่าย 4 1 เหมาะสมมาก 
3. ตวัอกัษรมีความเป็นระเบียบ 4.6 0.57 เหมาะสมมากที่สดุ 

4. ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสมและมีความชดัเจน 4.6 0.57 เหมาะสมมากที่สดุ 

5. มีการน าเสนอที่ชดัเจน 4.3 0.57 เหมาะสมมาก 

รวม 4.3 0.23 เหมาะสมมาก 

เนือ้เร่ือง-สาระ    
1. เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของผู้ อ่าน 4 1 เหมาะสมมาก 
2. ความยาวของเนือ้หามีความเหมาะสม 4 1 เหมาะสมมาก 
3. เนือ้หามีความสมัพนัธ์กบัชื่อเร่ือง 4.3 0.57 เหมาะสมมาก 
4. เนือ้หามีความต่อเนื่องกนั และมีล าดบัการน าเสนอ
เหมาะสม 

4.3 0.57 เหมาะสมมาก 

5. เนือ้หามีความถกูต้องและสมบรูณ์ 3.6 0.57 เหมาะสมมาก 

รวม 4.06 0.23 เหมาะสมมาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.24 เหมาะสมมาก 
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จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพแบบเรียนก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง โดย
ภาพรวมในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.06 – 4.4 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.26 มีสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.24 หมายถึงแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่
ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อ
พิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงว่าผู้ เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีความคิดเห็นต่อแบบเรียนนีใ้น
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะรูปเล่มและภาพประกอบ มี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากบั 4.4 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.25 หมายถึงมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายหัวข้อพบว่า ภาพประกอบมีความสมัพันธ์กับ
เนือ้หาในแต่ละหน้า ภาพประกอบมีความชดัเจน ตวัอกัษรมีความเป็นระเบียบ และขนาดตวัอกัษร
มีความเหมาะสมและชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.6 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 หมายถึง
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ   

รองลงมาคือการจดัหน้าที่สวยงาม อ่านได้สะดวก ภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนือ้หาสาระ
เพิ่มขึน้ มีการน าเสนอที่ชดัเจน เนือ้หามีความสมัพนัธ์กบัชื่อเร่ือง เนือ้หามีความต่อเนื่องกนั และมี
ล าดบัการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.3 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 หมายถึง
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก ส าหรับหวัข้อรูปเล่มภายนอกสวยงามน่าอ่าน ภาษาที่ใช้
มีความเหมาะสมกับผู้ อ่าน ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เนือ้หาเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ของผู้ อ่าน ความยาวของเนือ้หามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4 มีสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก และเนือ้หามีความถูกต้อง
และสมบรูณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.6 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 หมายถึงมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก 

ดังนัน้สรุปได้ว่าผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมีความคิดเห็นว่าแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
ส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ สามารถน าไปใช้
กบักลุม่ตวัอย่างได้ โดยมีประสิทธิภาพเหมาะสมมาก  

ทัง้นี ้ผู้วิจยัยงัได้ด าเนินการแก้ไขและพฒันาแบบเรียนตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญจาก
ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในแบบเรียนและแผนการจดัการเรียนรู้  
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ตาราง 2 ผลการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 1 สิ่งท่ีแก้ไข 

1. ตรวจทานการสะกดค า “มงัสวิรัติ” / “มงัสา
วิรัติ” ที่ปรากฎในแบบเรียนและแผนการจดัการ
เรียนรู้ให้ตรงกนั 

ตรวจสอบการสะกดค าจากพจนานกุรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พบว่าค าว่า “มงัสวิรัติ” เป็น
ค าที่ถูกต้องและด าเนินการแก้ไข 

2. ตรวจทานการสะกดค าจากการถ่ายถอดเสียง
ภาษาองักฤษ คือค าว่า Pharmaceutical   

ตรวจสอบการสะกดค าจากพจนานกุรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พบว่าค าว่า “ฟาร์มาซูติคลั” 
เป็นค าที่ถกูต้องและด าเนินการแก้ไข 

3. เสนอให้เพิ่มค าศพัท์เฉพาะในเร่ืองมงัสวิรัติ ให้
สอดคล้องกบับริบทสงัคมไทยคือค าว่า “เจ”  

เพิ่มเติมเนือ้หาและค าอธิบายดงักลา่วใน
แบบเรียน 

4. ตรวจสอบการเว้นวรรคตอน  ปรับแก้ให้ตรงกนัตลอดทัง้เลม่ ส าหรับสทัอกัษร 
เว้นวรรค 1 ครัง้ระหว่างค า และเว้นวรรค 2 ครัง้
เมื่อจบประโยค 

5. ควรเพิ่มเติมเนือ้หาที่เชื่อมโยงกบัโลกทศัน์และ
วฒันธรรมไทยโดยเน้นเร่ืองทางธุรกิจ 

เพิ่มเติมเนือ้หาดงักลา่วในสว่นของเนือ้หาเพิ่มเติม
ในแต่ละบทเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 2 สิ่งท่ีแก้ไข 

1. หวัตารางแสดงเสียงพยญัชนะและตารางแสดง
เสียงสระ เมื่อต่อหน้าใหม่จ าเป็นต้องใสห่วัตาราง
เดิมด้วย 

ปรับแก้หวัตารางในบทน า ให้มีความสอดคล้อง
ตลอดทัง้บท ทัง้ตารางแสดงเสียงพยญัชนะและ
ตารางแสดงเสียงสระ  

2. ตรวจสอบการใช้สญัลกัษณ์ และสทัอกัษร ท าการตรวจสอบและปรับแก้ การใสเ่คร่ืองหมาย  
/ / คัน่ระหว่างเสียงพยญัชนะ 

3. ไม่ควรปรากฎตราผลิตภณัฑ์ในรูปภาพ
ประกอบในบทเรียนที่ 2 

เปลี่ยนรูปภาพผลิตภณัฑ์สินค้า ไม่ติดฉลาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 3 สิ่งท่ีแก้ไข 
1. เพิ่มเติมเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัการใช้งานการ
ผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

เพิ่มเติมเนือ้หาดงักลา่วในสว่นของเนือ้หาบทที่ 9 
และบทที่ 10 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้การสะกดค า 
ค าตอบให้ถกูต้อง สอดคล้อง ไม่ก ากวม 

3. เพิ่มเติมข้อค าถามให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ในบทที่ 3 เร่ืองจ านวนนบั 

เพิ่มเติมข้อค าถามดงักลา่วในสว่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียนและหลงั
เรียน 

4. บางประโยคในบทสนทนายาวเกินไป เช่น บท
ที่ 8 “ผมขออนญุาตลาเพื่อกลบัไปงานแต่งงาน
ของน้องสาวที่ประเทศอินเดีย” 

ปรับแก้ ตดัทอนประโยคให้กระชบัมากขึน้ ปรับ
เป็น “ผมขออนญุาตลาไปงานแต่งงานของ
น้องสาว” 
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ส าหรับการประเมินแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
ผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้ให้คะแนนเพื่อการประเมินความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Index- of item – 
Objective Congruence : IOC) ดงันี ้

 
ตาราง 3 ผลการประเมินความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  

รายการ รวม IOC แปลผล 

1. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 3 1 ใช้ได้ 

2. แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3 1 ใช้ได้ 

3. แบบทดสอบบทท่ี 1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้  3 1 ใช้ได้ 

4. แบบทดสอบบทท่ี 2 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

5. แบบทดสอบบทท่ี 3 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

6. แบบทดสอบบทท่ี 4 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

7. แบบทดสอบบทท่ี 5 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 2 0.6 ใช้ได้ 

8. แบบทดสอบบทท่ี 6 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

9. แบบทดสอบบทท่ี 7 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

10. แบบทดสอบบทที่ 8 มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

11. แบบทดสอบบทที่ 9 มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 0.6 ใช้ได้ 

12. แบบทดสอบบทที่ 10 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 3 1 ใช้ได้ 

 
จากตาราง 3 แสดงความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านที่มีต่อแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิมีความสอดคล้องกับเนือ้หา และมีระดับความยากง่ายท่ีเหมาะสมกับระดับผู้ เรียน 
นอกจากนีแ้บบทดสอบจากทัง้ 10 บทเรียนยังมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สามารถน าไปใช้เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิได้ 
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การทดลองใช้แบบเรียน 
การทดลองใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดีย มี 3 

ครัง้คือ 
ครัง้ที่  1 ทดลองใช้แบบเรียนแบบ 1 :1 (one by one try-out) เ ป็นการตรวจสอบ

ข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ จากการใช้แบบเรียน โดยให้พนักงานบริษัทชาวอินเดียที่เป็นกลุ่ม
ประชากร แต่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 1 คน ทดลองใช้แบบเรียนและท าแบบทดสอบ ผู้วิจยัสงัเกต 
ซักถามความคิดเห็นเก่ียวกับแบบเรียน และแบบทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่อง จุดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข 

 
ภาพประกอบ 1 การทดลองใช้แบบเรียนครัง้ที่ 1 (One by one trial) 

ผู้ เรียนคนที่ 1 รหสัชื่อ SUSH อาย ุ34 ปี ท างานในต าแหน่งผู้ดแูลเคร่ืองจกัร ฝ่ายการผลิต 
ภาษาแม่คือภาษาปัญจาบี ก่อนการเรียนได้มีการพูดคุยเบือ้งต้นถึงความคาดหวังในการเรียน
ภาษาไทย ผู้ เรียนบอกว่ามักใช้ภาษาไทยคุยกับลูกน้อง รู้จักค าง่ายๆบ้างแล้ว เช่น อันนี ้อันนัน้ 
เท่าไร บางครัง้เมื่อตนพยายามจะอธิบายงานเป็นภาษาองักฤษ ลกูน้องมกัใช้พดูทวนซ า้เพราะฟัง
ไม่เข้าใจ บางทีตนก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ลกูน้องพูดเช่นเดียวกัน การเรียนภาษาไทยในครัง้นีเ้พื่อต้องการ
สื่อสารเบือ้งต้น เน้นในบริบทการท างาน ระหว่างการใช้แบบเรียนเนื่องจากผู้ เรียนไม่ได้มีพืน้ฐาน
การเรียนภาษาไทยมาก่อน การเรียนแต่ละบทเรียนจึงใช้เวลาในการทวนค าศัพท์ 2 -3 ครัง้และ
ผู้ เรียนจดจ าค าศพัท์ไม่ได้มาก เมื่อฝึกสนทนาต้องใช้ครูเป็นคู่ฝึก และสร้างประโยคได้ตามรูปแบบ
ประโยคที่ก าหนดเท่านัน้ 

จากการสมัภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นหลงัการใช้แบบเรียน พบว่า ผู้ เรียนค่อนข้าง
พึงพอใจกับผลการเรียนของตัวเอง รู้สึกว่าเข้าใจความหมายของค าศัพท์และประโยคเพื่อการ
สื่อสารมากขึน้ ระหว่างเรียนได้มีการฝึกพดูประโยคสัน้ๆ  กับเพื่อนร่วมงาน เช่น ตอนนีก่ี้โมงแล้ว 
วันนีส้ะดวกมัย้ เมื่อสอบถามความพึงพอใจส าหรับการประเมินในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านรูปเล่ม
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เนือ้หา ผู้ เรียนมองว่าเหมาะสมแก่วัยท างาน ออกแบบได้ดูเรียบร้อยดี ด้านเนือ้หาตรงกับความ
ต้องการของผู้ เรียนที่ต้องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทัง้กบัเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง ด้านการ
น าเสนอและการใช้ภาษา ผู้ เรียนบอกว่าบางประโยคต้องให้ครูทวนหรือพดูซ า้ และอธิบายอีกรอบ 
ด้านค าอธิบายและภาพประกอบ รูปที่มีอยู่น่าสนใจและเข้าใจได้ดี แต่หากมีรูปมากกว่านีจ้ะช่วยให้
เข้าใจมากขึน้ ผู้ เรียนชอบเนือ้หาเก่ียวกบัจ านวนนบัและค าวิเศษณ์มากที่สดุเนื่องจากสอดคล้องกบั
การท างานของตนเอง และเมื่อน าไปสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานก็เข้าใจอย่างดีมากขึน้ เช่น ค าว่าใหญ่ 
กลาง เล็ก และค าเรียกสี แดงและขาว 

ครัง้ที่ 2 ทดลองใช้แบบเรียนกับกลุ่มเล็กจ านวน 4 คน (Small group try-out) เป็นการ
ตรวจสอบแนวโน้มของประสิทธิภาพแบบเรียน โดยให้พนักงานบริษัทชาวอินเดียที่เป็นกลุ่ม
ประชากร แต่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 4 คน ทดลองใช้แบบเรียนและท าแบบทดสอบ ผู้วิจยัสงัเกต 
ซักถามความคิดเห็นเก่ียวกับแบบเรียน และแบบทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่อง จุดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข   

 
  ภาพประกอบ 2 การทดลองใช้แบบเรียนครัง้ที่ 2 (small group trial) 

กลุ่มตัวอย่างในครัง้นีป้ระกอบด้วยผู้ เรียนคนที่ 1  รหัสชื่อ SHGO เพศชาย อายุ 31 ปี 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาแม่คือภาษาอาหมและ
ภาษาอสัสมัมีส ผู้ เรียนคนที่ 2 รหสัชื่อ DIBO เพศหญิง อาย ุ29 ปี ต าแหน่งผู้จดัการฐานข้อมลู ฝ่าย
ข้อมูลสารสนเทศ ภาษาแม่คืออัสสมัมีส ผู้ เรียนที่ 3 รหัสชื่อ JAKA เพศหญิง อายุ 30 ปี ต าแหน่ง
ผู้จดัการฐานข้อมลู ฝ่ายข้อมลูสารสนเทศ ภาษาแม่คือภาษาฮินดี และผู้ เรียนคนที่ 4 รหสัชื่อ RESE 
อาย ุ55 ปี ต าแหน่งผู้ ถือหุ้นร่วมลงทนุ  ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ ภาษาแม่คือภาษาฮินดี  

เนื่องจากการทดลองในครัง้นี ้ผู้ เรียนมีภมูิหลงัที่แตกต่างกนัมาก ทัง้เพศ วยัและภาษาแม่ 
ท าให้ความคิดเห็นต่อชดุการเรียนรู้ค่อนข้างหลากหลาย ผู้ เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาฮินดีเสนอว่า
การให้ค าอธิบายเป็นภาษาฮินดี จะช่วยให้การเรียนรู้และความเข้าใจเป็นไปอย่างชัดเจนมากขึน้ 
เนื่องจากเนือ้หาในสว่นชื่อวนัและเดือนมีความคล้ายกบัภาษาฮินดี หากทว่าผู้ เรียนทัง้สองท่านที่มี
ภาษาแม่เป็นภาษาอัสสัมมีส ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นภาษาฮินดี เนื่องจาก
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ค าอธิบายภาษาอังกฤษที่ปรากฎก็ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีเพียงพอแล้ว ค าอธิบายส าหรับรูป
ประโยคที่ยาวนัน้หลังจากปรับแก้แล้ว ผู้ เรียนบอกว่าสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึน้ ผู้ เรียนต้องการ
เรียงค าศพัท์และรูปประโยคก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนา ในขัน้ตอนการฝึกสนทนาผู้ เรียนได้จับคู่กับ
ฝึกสนทนา  ส าหรับการน าเสนอและการใช้ภาษา ผู้ เรียนให้ข้อเสนอแนะว่าภาษาไทยควรมีประโยค
ที่สัน้และกระชับ การฝึกฝนจากกิจกรรมในแบบเรียนช่วยให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจการพูดมากขึน้ 
อย่างไรก็ตามรูปประโยคยงัมีจ ากดัและขาดค าศพัท์เพิ่มเติมส าหรับผู้ เรียนที่เรียนรู้ได้เร็ว ส าหรับบท
อ่านด้านวฒันธรรม ผู้ เรียนเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างดี 

เมื่อสมัภาษณ์เก่ียวกบัเนือ้หาในบทเรียนที่ชื่นชอบ ผู้ เรียนชอบเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัจ านวน
นบั การสอบถามราคา เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นอกจากนีใ้นบทเรียนเก่ียวกบัวัน
และเวลา การนดัหมาย รวมทัง้การใช้ประโยคค าสัง่ ประโยคขอร้อง สามารถช่วยให้ผู้ เรียนสื่อสาร
ในการท างานได้ ผู้ เรียนได้ฝึกใช้บทสนทนาในสถานการณ์จริงระหว่างเรียนกบัทัง้เพื่อนร่วมชัน้ และ
น าบางส่วนของบทเรียนไปใช้กับเพื่อนร่วมงาน โดยผู้ เรียนให้ข้อเสนอแนะว่าได้ทดลองใช้ค าและ
ประโยคง่ายๆกบัเพื่อนร่วมงาน เช่น การบอกความประสงค์ของตนเองเร่ืองอาหารเมื่อต้องไปงาน
เลีย้งบริษัท  โดยเฉพาะคณุ LESE ซึง่นบัถือศาสนาเชน มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารมากมาย 
โดยเฉพาะการไม่รับประทานเนือ้สตัว์และพืชหวั จ าเป็นต้องสื่อสารเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจน   

ผู้ เรียนที่มีภาษาแม่อาหม ซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มตระกูลภาษาไท-กะได ได้บอกเล่าข้อมลูที่
น่าสนใจเก่ียวกับความคล้ายคลึงบางประการระหว่างภาษาไทยและภาษาอาหม ทัง้สองภาษามี
จดุร่วมเนื่องจากเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์และค าศพัท์บางค าที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั โดยเฉพาะ
ค าที่ปรากฏในภาษาไทยเดิม ผู้ เรียนท่านนีเ้ข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วกว่าผู้ เรียนท่านอ่ืนๆ และ
สามารถออกเสียงได้ชดัเจนกว่า และได้เร่ิมสงัเกตและจดจ าค าง่ายๆจากการอ่านได้ ผู้ เรียนท่านนี ้
ได้เสนอให้เว้นวรรคระหว่างค าในประโยค เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านไปพร้อม
กบัการฝึกฟัง-พดู อย่างไรก็ตามด้วยจดุประสงค์ของแบบเรียนเน้นที่การสนทนาเป็นส าคญัจึงได้น า
ประเด็นดงักลา่วยกไปอภิปรายในบทที่ 5 

 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู  
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สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบบนัทกึคะแนนหลงัเรียนจบแต่ละบทและการทดสอบหลงัเรียนจบ
แบบเรียน 

�̅� =  
∑ 𝑥

𝑁
 

 

 เมื่อ      �̅�       แทน  คะแนนเฉลี่ย 

            ∑ 𝑥   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

            N      แทน  จ านวนผู้ เรียนซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
 
สถิติหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
 

𝐸1 =  

∑ 𝑥
𝑁
𝐴

 × 100 

𝐸2 =  

∑ 𝐹
𝑁
𝐵

 × 100 

 

 เมื่อ E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบหลงัการเรียน
    จบแต่ละบท คิดเป็นร้อยละ 
      E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์จากการทดสอบหลงัการใช้แบบเรียน
    ทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 
                   ∑ 𝑋  แทน  คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบแต่ละบท 

                  ∑ 𝐹   แทน  คะแนนรวมของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบหลังการใช้
    แบบเรียน 

            N  แทน  จ านวนผู้ เรียนซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

             A      แทน  คะแนนเต็มของการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 

            B      แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
    ใช้แบบเรียนทัง้หมด 
สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เรียน 
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�̅�  =  
∑ 𝑥

𝑁
 

 

 เมื่อ      �̅�       แทน  คะแนนเฉลี่ย 

       ∑ 𝑥    แทน  ผลรวมของคะแนนความพงึพอใจทัง้หมด 

             N      แทน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
     

𝑆. 𝐷. = √
(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

 เมื่อ X  แทน ข้ อ มู ล  (  ตั ว ที่  1 ,2 ,3 … ,n) 

  �̅�  แทน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

  n  แทน  จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากท่ีผู้วิจยัได้สร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์เสร็จสิน้ และได้ส่งตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือจากผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1.
รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2.ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ฉัตรสิ ริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ จึงน ามาปรับแก้และเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
ก่อนนดัหมายเพื่อทดลองใช้แบบเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียฯ และความพงึพอใจส าหรับผู้ เรียนที่
มีต่อแบบเรียน หลงัจากที่ผู้ วิจัยได้ทดลองใช้แบบเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สญัลกัษณ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 N  แทน  จ านวนผู้ เรียนซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

 �̅�       แทน  คะแนนเฉลี่ย 

 ∑ 𝑥    แทน  คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียน
แต่ละบท 

 ∑ 𝐹    แทน  คะแนนรวมของการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
 E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ระหว่างเรียน 
           คิดเป็นร้อยละ 
 E2  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

หลงัเรียน 
            คิดเป็นร้อยละ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้แบบเรียนกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน น าแบบเรียนที่ปรับปรุงแล้วจากการ

ทดลองทัง้สองครัง้ ไปทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 10 คน  
เมื่อเรียนบทเรียนครบทัง้ 10 บทเรียนจะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของการใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดีย 
 

 

ภาพประกอบ 3 การทดลองใช้แบบเรียนกบักลุม่ตวัอย่าง 

หลังจากกลุ่มเป้าหมายใช้แบบเรียนแล้ว ได้ให้ผู้ เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นส าหรับ
เนือ้หาในแต่ละบทเรียน พร้อมทัง้สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการใช้แบบเรียน และท าแบบ
ประเมินความพงึพอใจ 

ผู้ เรียนในการทดลองครัง้นีจ้ านวน 10 คน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ผู้ เรียนคนที่ 1 รหสัชื่อ 
PRIN เพศหญิง อายุ 32 ปี ต าแหน่งประสานงานฝ่ายปฏิบัติการและโรงงาน ภาษาแม่คือภาษา
กจุราตี ผู้ เรียนคนที่ 2 รหสัชื่อ ROIN เพศชาย อาย ุ33 ปี ต าแหน่งผู้ควบคมุงานฝ่ายผลิต ภาษาแม่
คือภาษากุจราตี ผู้ เรียนคนที่ 3 รหัสชื่อ PRGU เพศหญิง อายุ 29 ปี ต าแหน่งประสานงานฝ่าย
ปฏิบติัการและโรงงาน ภาษาแม่คือภาษากจุราตี ผู้ เรียนคนที่ 4 รหสัชื่อ SHAR อาย ุ27 ปี ต าแหน่ง
ตัวแทนฝ่ายขาย ภาษาแม่คือภาษาฮินดี  ผู้ เรียนคนที่ 5 รหัสชื่อ KUMA เพศชาย อายุ 36 ปี 
ต าแหน่งพนกังานปฏิบติังานฝ่ายผลิต ภาษาแม่คือภาษาเนปาลี ผู้ เรียนคนที่ 6 รหสัชื่อ SWVA เพศ
หญิง อายุ 30 ปี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏบัติัการ ภาษาแม่คือภาษาฮินดี ผู้ เรียนคนที่ 7 รหสัชื่อ 
NASR เพศหญิง อายุ 57 ปี ต าแหน่งผู้ ถือหุ้นร่วมลงทุน  ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ ภาษาแม่คือ
ภาษาฮินดี ผู้ เรียนคนที่ 8 รหัสชื่อ KUVA เพศชาย อายุ 32 ปี ต าแหน่งตัวแทนฝ่ายขาย ภาษาแม่
คือภาษาฮินดี   ผู้ เรียนคนที่ 9 รหัสชื่อ SHPH เพศหญิง อายุ 30 ปี ต าแหน่งผู้ จัดการฐานข้อมูล 
ฝ่ายข้อมลูสารสนเทศ ภาษาแม่คือภาษาฮินดี ผู้ เรียนคนที่ 10 รหสัชื่อ SHSI เพศหญิง อายุ 32 ปี 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏบัติัการ ภาษาแม่คือภาษาปัญจาบี 
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กลุ่มผู้ เ รียนที่ใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่คาดหวังว่าแบบเรียนนีจ้ะมีค าแปลและ
ค าอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาฮินดี เพื่อการเปรียบเทียบส าหรับบางค าที่ปรากฎซึ่งจะช่วยให้จดจ า
ค าศพัท์ได้มากขึน้ เช่น ชื่อเดือน ชื่อวนั ค าว่า เวลา วิธี อย่างไรก็ตามค าศพัท์เหลา่นีไ้ม่ได้ปรากฎอยู่
ในแบบเรียนมากนัก และยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีแบบเรียนเล่มต่อไปซึ่งจะเป็นเนือ้หาใน
ระดบัที่สงูขึน้ กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตวัอย่างสามารถเรียนรู้ค าศพัท์และรูปประโยค รวมทัง้ฝึกใช้
สนทนากบัเพื่อนร่วมชัน้เรียน จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแยกเป็นรายบุคคลพบว่าผู้ เรียนชอบ
การน าเสนอด้วยภาพประกอบด้วยค าศพัท์ ซึ่งจะช่วยให้จดจ าค าศพัท์ได้ง่ายและควรเพิ่มกิจกรรม
ฝึกฝนในชัน้เรียน  

ส าหรับเนื อ้หา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีประโยชน์และสามารถน าไปปรับใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง และเร่ิมกล้าที่จะสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนร่วมงานชาวไทยหลังจากได้เรียนรู้
ค าศัพท์และรูปประโยค เนื่องจากแบบเรียนในฉบับนีไ้ด้ปรับปรุงประโยคจากในบทสนทนาให้
กระชับขึน้ ผู้ เรียนส่วนใหญ่จึงเข้าใจความหมายได้เกือบทัง้หมด และสามารถท าแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 

 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนา

ภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
ดงัต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูจากผลคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียนแต่ละบท 
รวม 10 บทเรียน เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพ E2 

3. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
4. วิเคราะห์ข้อมลูจากผลการตอบแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอผล การวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีประเด็น

ต่างๆ ดงันี ้
1. ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียน 
2. ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
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3. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียน 
4. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียน 
 
1. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียน  

ผู้ วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหว่างเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากจบการ
เรียนการสอนแต่ละบทเรียนเพื่อหาค่าประสิทธิภาพ E1 มีผลดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 4 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิร์ะหว่างเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง 

บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
คนที ่ คะแน

นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

คะแน
นเตม็ 
10 

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

∑ 𝑥    84 84 84 89 89 87 91 87 92 84 
�̅�       8.4 8.4 8.4 8.9 8.9 8.7 9.1 8.7 9.2 8.4 
E1 84 84 84 89 89 87 91 87 92 84 
  ค่าเฉลีย่ของ E1 รวม 10 บท เท่ากบั 87.45 
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 จากตารางท่ี 4.1 แสดงว่าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียนแต่
ละบท คิดเป็นร้อยละอยู่ระหว่าง 84-92 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 87.45 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(E1 = 70) ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ ดงันี ้
 บทท่ี 1 สวสัดีครับ ผมชื่อเปรม  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 84 
 บทท่ี 2 ผมกินมงัสาวิรัติครับ  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 84 
 บทท่ี 3 ทัง้หมดก่ีชิน้   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 84 
 บทท่ี 4 สินค้านีร้าคาเท่าไร  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 89 
 บทท่ี 5 เร่ิมท างาน 8 โมงเช้าฯ  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 89 
 บทท่ี 6 ขอสายใครครับ   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87 
 บทท่ี 7 คณุสะดวกวนัไหนครับ  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 91 
 บทท่ี 8 ผมขออนญุาตลาครับ  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 87 
 บทท่ี 9 สินค้านีม้ีอะไรน่าสนใจบ้าง ประสิทธิภาพ ร้อยละ 92 
 บทท่ี 10 ช่วยเร่งงานนีใ้ห้หน่อยนะครับ ประสิทธิภาพ ร้อยละ 84 
 จากค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่
ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ด้านบน จะเห็นได้ว่า แบบเรียนมีค่าประสิทธิภาพ คิด
เป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 87.45 โดยบทที่ 9 สินค้านีม้ีอะไรน่าสนใจบ้าง มีค่าประสิทธิภาพสงูสดุเท่ากบั 
92.00 รองลงมาคือบทที่ 7 คุณสะดวกวันไหนครับ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 91.00 และบทที่ 4 
สินค้านีร้าคาเท่าไร บทที่ 5 เร่ิมท างาน 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 89.00  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ เรียน พบว่าบทที่ 9 มีการอธิบายด้วยภาพและสัญลักษณ์ แบบ  
infographic เร่ืองค าคณุศพัท์ (สี ขนาด และคณุสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ ผู้ เรียนสามารถน ามาปรับ
ใช้กับประโยคสื่อสารที่เก่ียวข้องกับการท างานได้ และเป็นค าศัพท์พืน้ฐานที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
เนือ้หาของบทเรียนตอบสนองต่อการใช้ภาษาของผู้ เรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ เรียนที่ท างานใน
สว่นของภาคการผลิต จึงท าให้บทเรียนดงักลา่วผู้ เรียนสว่นใหญ่ได้คะแนนมากท่ีสดุ 
 จากค่าประสิทธิภาพข้างต้น สรุปได้ว่าบทเรียนทัง้ 10 บทเรียน มีค่าประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน E1 ที่ก าหนดไว้ที่ 70 
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2. ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
 ผู้ วิจัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างหลังจากสอนเรียนด้วย
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียฯครบทัง้ 10 บทเรียน เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพของ E2 มีผลดงัต่อไปนี ้

ตาราง 5 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง 

คนที ่ คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
1 47 
2 48 
3 49 
4 45 
5 48 
6 48 
7 49 
8 47 
9 46 
10 49 

∑ 𝐹    476 
�̅�       47.6 
E2 95.2 

  

 จากตารางที่ 4.2 สามารถหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัท์จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิหลงัเรียน (E2) ดังนี ้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน คิดเป็นร้อยละ 95.2 แสดงว่า หลงัจากที่กลุ่มตวัอย่างใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับ
พนักงานบริษัทชาวอินเดียฯ ครบทัง้ 10 บทเรียน ผู้ เรียนได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนรวมทัง้หมด 476 คะแนนจากคะแนนเต็ม 500 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95.2 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน E2 ที่ก าหนดไว้ 70 ผู้ เรียนที่ท าคะแนนได้สงูสดุ 49 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 98 คือผู้ เรียนคนที่ 3 7 และ 10 ผู้ เรียนที่ท าคะแนนได้ต ่าที่สุด 45 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 90 
 
  



  54 

 จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัการใช้แบบเรียน นกัเรียนทัง้หมดได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 นกัเรียนสะท้อนความรู้ ความเข้าใจในการใช้ค าศพัท์และรูป
ประโยคเพื่อการสนทนาในการสื่อสารตามสถานการณ์ท่ีก าหนด โดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอิง
มาจากเนือ้หาของบทเรียนทัง้ 10 บทเรียน ทัง้หมด 50 ข้อ ซึง่ผู้ เรียนสามารถแบบทดสอบได้ทัง้หมด
สื่อถึงความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสนทนาระดับเบือ้งต้น ทัง้นีไ้ด้ฝึก
การสนทนาภาษาไทยจากกิจกรรมในชัน้เรียน รู้จักค าศัพท์และประโยคเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนัและบริบทการท างาน  
 จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ชอบเนือ้หาจากบทเรียนที่ออกแบบมา
สอดคล้องกับความต้องการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะบทที่ 2 ผมกินมังสาวิรัติครับ 
และบทที่ 8 ผมขออนุญาตลาครับ เนื่องจากเนือ้หามีความจ าเพาะกับสถานการณ์ที่ผู้ เรียนชาว
อินเดียต้องการสื่อสาร สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 2 ประการคือ การ
ด าเนินชีวิตตามวัตรปฎิบติั เช่น การงดรับประทานเนือ้สตัว์ตามวันส าคัญของศาสนา หรืองดเว้น
เนือ้สตัว์ตลอดชีวิตตามความเชื่อทางศาสนา และการให้ความส าคญักบัครอบครัว เช่น การลากิจ
เพื่อไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาวที่ประเทศอินเดีย ความต้องการธ ารงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของชาวอินเดียได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด ชาวอินเดียยงัคงยึดมั่นใน
คณุค่าเหลา่นีอ้ยู่เสมอ  
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3. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาว
อินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ ตามเกณฑ์ 70/70 
 
ตาราง 6 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดีย
ที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ของกลุม่ตวัอย่าง 

บทที ่ รายการ E1 E2 

1 สวสัดคีรบั ผมชื่อเปรม 84  

2 ผมกนิมงัสาวริตัคิรบั 84  

3 ทัง้หมดกี่ชิน้ 84  

4 สนิคา้ราคาเท่าไร 89  

5 เริม่ท างาน 8 โมงเชา้ถงึ 5 โมงเยน็ฯ 89  

6 ขอสายใครครบั 87  

7 คุณสะดวกวนัไหนครบั 91  

8 ขออนุญาตลาครบั 87  

9 สนิคา้นี้มอีะไรน่าสนใจบา้ง 92  

10 ช่วยเร่งงานนี้หน่อยนะครบั 84  

 ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิร์ะหว่างเรยีน (E1) 87.45  

 ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน (E2)  95.2 

  

 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัทชาว
อินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
โดยค่าประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 10 บทเรียนคือ E1 
เท่ากบั 87.45 และค่าประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน คือ E2 เท่ากบั 
95.2 ดงันัน้ค่าประสิทธิภาพของการใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนกังานบริษัท
ชาวอินเดียฯ จึงมีค่าเท่ากับ 87.45 / 95.2 จึงได้สรุปว่าแบบเรียนสทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับ
พนกังานบริษัทชาวอินเดียฯ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถน าไปใช้เป็นแบบเรียนเพื่อ
การสอนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นแก่ชาวอินเดียได้  
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับ
พนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้
 1. ด้านรูปเลม่ 
 2. ด้านเนือ้หา 
 3. ด้านการน าเสนอและการใช้ภาษา 
 4. ด้านค าอธิบายและภาพประกอบ 
      เกณฑ์คะแนน 
 5 คะแนน หมายถึง มากที่สดุ 
 4 คะแนน หมายถึง มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สดุ  
     เกณฑ์การตดัสินการประเมินความพงึพอใจ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยที่สดุ 
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ตาราง 7 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อแบบเรยีนสนทนาภาษาไทยส าหรบั
พนกังานบรษิทัชาวอนิเดยีฯ ของกลุ่มตวัอย่าง 
 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านรูปเลม่    
1.1 หน้าปกน่าสนใจและสอดคล้องกบัเนือ้หา 3.7 0.48 มาก 
1.2 แบบเรียนมีขนาดเหมาะสม 3.8 0.42 มาก 

ภาพรวม 3.75 0.45 มาก 

2. ด้านเนือ้หา    
2.1 เนือ้หาตรงตามความต้องการของผู้ เรียน  4.1 0.31 มาก 
2.2 เนือ้หามีสาระและประโยชน์แก่ผู้ เรียน 4.6 0.51 มากที่สดุ 
2.3 เนือ้หาสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั 4.6 0.51 มากที่สดุ 

ภาพรวม 4.43 0.44 มาก 

3. ด้านการน าเสนอและการใช้ภาษา    
3.1 รูปแบบการน าเสนอเข้าใจง่าย 4.1 0.31 มาก 
3.2 การใช้ภาษาในเล่มตรงตามระดับภาษาของ
ผู้ เรียน 

4.1 0.56 มาก 

3.3 การใช้ภาษาสื่อสารได้ชดัเจน  4.2 0.44 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.5 มาก 

4. ด้านค าอธิบายและภาพประกอบ    
4.1 ค าอธิบายช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดส าคญั
ได้ 

4.1 0.73 มาก 

4.2 ภาพประกอบตรงกับเนือ้หาและช่วยให้เข้าใจ
ได้ชดัเจนขึน้ 

3.8 0.78 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.54 มาก 
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 จากตาราง 4.4 จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียน
สนทนาภาษาไทยเบือ้งต้นส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนทัง้ 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่
ระหว่าง 3.75 – 4.43 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 โดย
ด้านเนือ้หามีค่าเฉลี่ยภาพรวมสงูที่สดุคือ 4.43 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44 เมื่อพิจารณา
รายหัวข้อจะพบว่า เนือ้หามีสาระแก่ผู้ เรียน และ เนือ้หาสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เป็น
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้
ภาษาสื่อสารได้ชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.2 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก ส่วนด้านที่ได้คะแนน
ภาพรวมต ่าสดุคือ ด้านรูปเลม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 อยู่ใน 
ระดบัความพงึพอพอใจมาก 
 จากการสมัภาษณ์ผู้ เรียนพบว่าจุดเด่นของแบบเรียนนี ้ผู้ เรียนคิดว่าเป็นเนือ้หาที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ เรียน สามารถน าไปปรับใช้เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทัง้ยังมีการใช้บท
สนทนาเป็นการด าเนินเร่ืองที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้ เรียน หยิบยกเร่ืองราวจากวิถีชีวิตของคน
อินเดียไปสู่การสื่อสารด้วยภาษาไทย นอกจากนีผู้้ เรียนยังมองว่าการใช้ภาษาไทยสื่อสารเป็น
ประโยชน์ทัง้ในชีวิตประจ าวนัและบริบทการท างาน ส าหรับกิจกรรมในแบบเรียนผู้ เรียนชอบการฝึก
สนทนา และเรียนรู้ค าศัพท์ รูปประโยคภาษาไทย ทัง้บทอ่านเสริมเร่ืองวัฒนธรรมซึ่งจัดท าเป็น
ภาษาองักฤษยงัช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอนัดีต่อสงัคมวฒันธรรมไทยได้ 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิต
เคร่ืองมือทางการแพทย์ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงาน
บริษัทชาวอินเดียฯ   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ ที่ไม่เคยเรียนภาษาไทย
มาก่อน จ านวน 10 คน วิธีเลือกแบบเจาะจง    

ความมุ่งหมายการวิจัย  
 1. เพื่อสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานใน
บริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับ
พนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 

กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ และได้คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจ านวน 10 คน อาย ุ25-60 ปี โดยคดัเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง 
จากบริษัทฟาบริเนท ไทยแลนด์ มีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี และอ าเภอแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์ ส่งออกขายในประเทศ
ไทย ประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา และยงัมีบริษัทคู่ค้าอยู่ทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศอินเดีย 
มีการแลกเปลี่ยนพนกังานมาท างานในบริษัทที่ประเทศไทยทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พนกังานมี
ความจ าเป็นในการสื่อสารภาษาไทยกบัเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกองค์กร 
 
2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ผู้ วิจัยสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานใน
บริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ ประกอบด้วยบทเรียน จ านวน 10 บทเรียน ซึ่งในภาษาในการ
ด าเนินการ 3 ลกัษณะคือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสทัอกัษร โดยน าเสนอเนือ้ด้วยภาษาไทย 
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ถอดเสียงภาษาไทยด้วยสทัอักษร ค าแปลและค าอธิบายเนือ้หาด้วยภาษาอังกฤษ ใช้ทฤษฎีการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับแนวคิดพฤติกรรมนิยมและแนวคิดไวยากรณ์สากลมาใช้ในการ
ก าหนดเนือ้หาและกิจกรรมในแบบเรียน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิต
เคร่ืองมือทางการแพทย์ ประกอบแผนการสอน จ านวน 10 บทเรียน ดงันี ้
  บทน า ระบบเสียงภาษาไทยและสทัอกัษร 
  บทท่ี 1 สวสัดีครับ ผมชื่อเปรม  
  บทท่ี 2 ผมกินมงัสาวิรัติครับ  
  บทท่ี 3 ทัง้หมดก่ีชิน้  
  บทท่ี 4 สินค้าราคาเท่าไร  
  บทท่ี 5 เร่ิมท างาน 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 
  บทท่ี 6 ขอสายใครครับ  
  บทท่ี 7 คณุสะดวกวนัไหนครับ  
  บทท่ี 8 ขออนญุาตลาครับ  
  บทท่ี 9 สินค้านีม้ีอะไรน่าสนใจบ้าง  
  บทท่ี 10 ช่วยเร่งงานนีห้น่อยนะครับ  
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
 3. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อแบบเรียนสนทนาภาษาไทย  
สรุปผลการวิจยั  
  การใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนกังานบริษัทชาวอินเดียที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้กบั
กลุม่ตวัอย่าง  ปรากฎว่ามีผลสมัฤทธ์ิระหว่างเรียนและผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนค่า E1/E2 = 87.5 / 
95.2 สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 70/70  และผลจากการท าแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจได้คะแนนในระดบัมาก 
 จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกที่มีการสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
ส าหรับผู้ เรียนชาวอินเดียโดยตรง และกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้แบบเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า
เนือ้หามีความสอดคล้องต่อความต้องการของพวกเขาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตัวละครในบท
สนทนาที่เป็นชาวอินเดียทัง้ในระดบัผู้บริหาร และพนกังาน ทัง้ยงัอธิบายบริบทการสื่อสารกบัเพื่อน
ร่วมงานชาวไทย 
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 แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิต
เคร่ืองมือทางการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนในการเสริมสร้างและพฒันาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยของพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในประเทศไทย โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย์ซึง่ถือเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องใช้พนกังานที่มี
ความสามารถในการท างานส าหรับภาคการผลิต การใช้องค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงไปยงัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 2 สถานการณ์คือการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัและการสื่อสารในบริบทการท างาน 
 ส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เร่ืองการทกัทาย การสัง่อาหาร การ
สอบถามข้อมูลเก่ียวกบัอาหาร จ านวนนับ การใช้ค าสรรพนามและการใช้ค าลกัษณนาม ส าหรับ
การสื่อสารในบริบทการท างานได้ก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ดงันี ้การถามข้อมลูเร่ืองวนัและเวลา
ในการท างาน การพดูคยุทางโทรศพัท์ การนดัหมาย การสอบถามข้อมลูสินค้า/ผลิตภณัฑ์ การลา
งานและการใช้ประโยคค าสัง่ในการท างาน โดยในแต่ละบทผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์ โครงสร้าง
ประโยค ควบคู่ไปกบักิจกรรมการฝึกสนทนาตามแต่สถานการณ์ สดุท้ายผู้ เรียนได้ท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เน้นที่การใช้ค าศพัท์และประโยคให้ถูกต้อง สอดคล้องกับการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ  
 มีข้อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความยากและความยาวของประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 
เนื่องจากการเรียงประโยคของภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงภาษาต่างๆที่เป็นภาษาแม่ของ
ผู้ เรียนต่างกนั (จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มีผู้มีภาษาแม่ (mother tongue) ทัง้หมด 5 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาฮินดี ภาษาปัญจาบี ภาษาเนปาลี ภาษากุจราตี และภาษาอสัสมัมีส) ซึ่งความแตกต่างคือ
ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด แต่ภาษาอ่ืนๆที่กลุ่มตวัอย่างใช้ในการสื่อสารรวมทัง้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาที่มีวิภติัปัจจยั ในภาษาไทยการเรียงค าในรูปประโยคส่งผลต่อความหมายอย่างมาก ดงันัน้
ผู้ เรียนบางส่วนจึงเกิดความสับสนและต้องการค าอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎใน
แบบเรียน อย่างไรก็ตามแบบเรียนนีไ้ด้ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในชัน้เรียน โดย
จ าเป็นต้องมีครูเป็นผู้สอนและให้ค าอธิบายอยู่แล้ว 
  

อภปิรายผล 
 สิ่งที่ยึดโยงความเป็นอินเดียเข้าไว้ด้วยกนั ไม่ใช่ภาษา หากคือวฒันธรรมร่วมที่มีรากฐาน
มาจากวัฒนธรรมฮินดูเป็นส าคัญ แม้ในปัจจุบันจะมีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย หากวัตร
ปฏิบติัของความเป็นอินเดียยังมีการให้ความส าคัญการด าเนินชีวิตตามจารีตสงัคม การเคารพผู้
อาวโุสตามชนชัน้สงัคม การให้ความส าคญักบัสถาบนัครอบครัว การปฏิบติัตนตามกิจทางศาสนา 
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ซึง่วฒันธรรมของชาวอินเดียมีความเข้มแข็งและเป็นเอกลกัษณ์อย่างที่ไม่ปรากฎในวฒันธรรมอ่ืนๆ 
แม้กระทัง่ความผนัแปรของกระแสโลกาภิวฒัน์ก็ไม่สามารถกลืนความเป็นตวัตนของชาวอินเดียได้ 
ความเข้าใจถึงแก่นวฒันธรรมที่สะท้อนผ่านแบบเรียน จะช่วยให้เสริมสร้างทศันคติที่ดีในการเรียนรู้
ภาษาไทยของชาวอินเดีย แม้ความแตกต่างทางวฒันธรรมยงัจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อลดช่องว่างทางอคติ และสร้างความเข้าใจอนัดีในการสื่อสารภายในองค์กร 
 วฒันธรรมของชาวอินเดียจดัอยู่ในประเภทความเป็นกลุม่นิยม (Collectivism) ตามทฤษฎี
ของ การให้ความส าคัญแก่บุคคลในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การได้รับความยอมรับทาง
สถานภาพ การค านึงถึงล าดบัต ่าสงู ซึง่ล้วนสง่ผลต่อความส าคญัของการใช้ภาษาในการระดับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ ใช้ภาษาเพื่อต้องการได้รับการยอมรับ มีสมรรถภาพในการสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์รวมทัง้ยังรักษาสมัพันธภาพอันดีเอาไว้ การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามบริบทการ
สื่อสารและกาลเทศะจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในสงัคมต่างๆต้องการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม
ด้วยการเรียนรู้ที่จะพดูภาษาในกลุม่ภาษาเปา้หมาย โดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร สร้าง
ความสมัพนัธ์ และอธิบายความเป็นต้นเค้าจากวฒันธรรมเดิม    
 ลทัธิความเป็นชาตินิยม ในรัฐอินเดียสมยัใหม่หลงัได้รับเอกราชจากองักฤษ อินเดียได้ก่อ
ร่างสร้างอตัลกัษณ์ร่วมของทกุกลุม่ชาติพันธุ์ โดยใช้ลทัธิชาตินิยมในการหลอมรวมสงัคมอินเดียซึ่ง
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยมีแนวคิดว่าอินเดียที่ยิ่งใหญ่ (The great India) ชาว
อินเดียมีความภูมิใจในวฒันธรรมของชาติอย่างสงูมาก และด้วยระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าท าให้
ชาวอินเดียจ านวนมากได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อ
ท างานหรือตัง้รกราก อย่างไรก็ตามแม้อยู่คนละประเทศ ชาวอินเดียยังคงรักษาอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น ดงัที่ได้ปรากฎชุมชนชาวอินเดียในประเทศต่างๆทั่วโลก 
นอกจากนีรั้ฐบาลยังได้สนับสนุนคุณค่าในการธ ารงรักษาอัตลกัษณ์ของชาวอินเดียโดยการออก
ใบรับรองสถานะพลเมืองแก่ชาวอินเดียโพ้นทะเล (Oversea Indian Citizenship) ดงันัน้ไม่ว่าอยู่ที่
ใด ชาวอินเดียยงัคงมีเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัดินแดนมาตภุมูิ 
 การสร้างแบบเรียนที่มีตวัละครชาวอินเดียสอดคล้องกบัหลกัการตระหนกัคณุค่าในตนเอง 
(Self esteem) และความใกล้ชิดเชื่อมโยงระหว่างผู้ เรียนและตวัละครในแบบเรียน ด้วยวตัรปฏิบติั
และคุณค่าของชาตินิยมที่ไม่เหมือนใครในโลก ชาวอินเดียส่วนใหญ่ไม่ได้ละทิง้วิถีชีวิตหรือ
วฒันธรรมแบบเดิมไว้ที่บ้านเกิดเมืองนอน ดงันัน้การปรับตวัของชาวอินเดียเมื่อมาท างานต่างแดน
จึงเป็นไปได้ยาก ทัง้ยงัมีแนวคิดและค่านิยมบางอย่างที่จ าเป็นต้องอธิบายเพื่อให้คนภายนอกรับรู้
และเข้าใจ ทัง้เร่ืองความเชื่อทางศาสนา การปฏิบติัตัวตามความเชื่อทางศาสนาอย่างเคร่งครัดที่
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ส่งผลถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่  การเลือกกินอาหารตามค าบัญญัติทางศาสนา  การให้
ความส าคญักบัสถาบนัครอบครัวอย่างสงู  
 การค านึงถึงสภาพแวดล้อม พืน้ฐานของผู้ เรียนเป็นหลกัส าคญัในการสร้างแบบเรียนตาม
วัตถุประสงค์ ก่อนหน้านีไ้ด้มีผู้ วิจัยสร้างแบบเรียนภาษาไทยส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และการสื่อสารในการท างาน โดยจุดมุ่งหมายเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร มีการศึกษาความ
ต้องการของผู้ เรียนเพื่อสร้างแบบเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ภาษาของผู้ เรียน การวิจัย
ดงักลา่ว ซึง่สอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาไทยกบังานวิจยัอ่ืนๆ เช่น งานวิจยัของ
ฐิติมา งามโชคสมทุร58 งานวิจยัของอิมธิรา อ่อนค า59 และงานวิจยัของ อง จีอิน60 สร้างแบบเรียน
โดยค านึงถึงการใช้ได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเน้นเร่ืองการสื่อสารในบริบทการท างาน
และมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทและนักธุรกิจ เน้นพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจโดยได้ก าหนดขอบข่ายเนือ้หาให้เชื่อมโยงกับการใช้ภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างและ
น ามาสร้างเป็นแบบเรียนภาษาไทย โดยการใช้สทัอักษรในการสร้างแบบเรียนเพื่อจุดมุ่งหมายใน
การเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  และการใช้สทัอกัษรยงัมีประโยชน์ต่อการช่วยให้ผู้ เรียนระดับ
เบือ้งต้นสามารถใช้จดจ าและเข้าใจภาษาได้ดี ซึ่งปรากฎในงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจยัของนันท์
ยพุา จ ารัสพนัธุ์61 
 สงัคมพหุวฒันธรรมของอินเดีย มีความจ าแนกแตกต่างอย่างสงู เนื่องจากแต่ละกลุ่มชาติ
พนัธุ์มีการใช้ภาษา การแต่งกาย และการนบัถือศาสนาอันเป็นเอกลกัษณ์ ทางราชการได้ก าหนด
ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารมากกว่า 22 ภาษา ทว่าภาษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีผู้ ใช้มากที่สดุคือ 
ภาษาฮินดีและภาษาองักฤษ อย่างไรก็ตามภาษาฮินดีมีความเชื่อมโยงกบัศาสนาฮินด ูและสร้าง
ความแปลกแยกให้แก่ชาวอินเดียที่ถือวัตรปฏิบติัอ่ืน ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางกว่าภาษาอ่ืนๆในสงัคมอินเดีย และเป็นภาษาที่สะท้อนความเป็นสากล
และความเป็นชาติของอินเดีย โดยปราศจากอคติทางเชือ้ชาติ ศาสนาและวฒันธรรม ดงันัน้ผู้วิจยั

 
58 ฐิติมา งามโชคสมทุร. (2555). ชดุการสอนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน้เพือ่การท างานส าหรับผูเ้รียนชาวต่างประเทศใน
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ ากดั (มหาชน). (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
59 อิมธิรา อ่อนค า. (2554). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรับผูเ้รียนชาวต่างประเทศ. (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 
60 จิอิน อง. (2555). แบบเรียนภาษาไทยส าหรับนกัธุรกิจเกาหลี. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, กรุงเทพฯ 
61 นนัท์ยพุา จ ารัสพนัธ์ุ. (2560). การสร้างแบบเรียนภาษาไทยในชีวิตประจ าวนัระดบัตน้ ส าหรับชาวเกาหลี. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 



  64 

จึงใช้ค าอธิบายดงักล่าวในการใช้ภาษาองักฤษในแบบเรียน เนื่องจากแบบเรียนส าหรับชาวอินเดีย
ควรมีความเป็นกลางและใช้ภาษาที่ทุกคนสามารถใช้ได้ดี อย่างไรก็ตามผู้วิจยัได้ยึดถ้อยค าและวลี
ตามการแปลอย่างภาษาอังกฤษแบบอินเดีย ( Indian English) ซึ่งมีการใช้ค าศัพท์และส านวน
เฉพาะ อันได้แก่ การใช้ค าว่า shall กับประธาน I และ we การใช้ค าว่า reach ในความหมายว่า 
มาถึง แทนค าว่า arrive การเรียกและให้เกียรติผู้อาวโุสกว่าด้วยค าว่า Sir และ Madam ทัง้นีเ้พื่อให้
สอดคล้องกบัความเข้าใจการเรียนรู้ภาษาของชาวอินเดียได้ดีที่สดุ 
  นอกจากนีย้ังมีบางส่วนของเนือ้หาโดยเฉพาะกลุ่มค าศัพท์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาษา
ฮินดีและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ เช่น ชื่อวนัและเดือน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ถือว่า
เป็นประโยชน์และจุดเชื่อมโยงในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ เรียนสามารถท าความ
เข้าใจเนือ้หาส่วนนีไ้ด้อย่างง่ายดาย เนื่องจากความคล้ายคลึงระหว่างภาษาแม่ของผู้ เรียนและ
ภาษาไทยมีชุดค าศัพท์ที่คล้ายคลึงกัน ในภาษาฮินดีเรียกว่า ราศี ซึ่งภาษาไทยได้น าชุดค าศัพท์
เหล่านีป้รับมาใช้เป็นชื่อเดือน ได้แก่ มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เมื่อผู้ เรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์ชดุนี ้
ไม่ต้องใช้เวลาในการจดจ าเนื่องจากชดุค าศพัท์ที่ปรากฎเป็นชุดเดียวกนั  
  หลกัการใช้ภาษาที่แบบเรียนนีส้ร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภาษาไทยของกลุ่ม
ผู้ เรียนโดยเฉพาะ มีการสมัภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายในการสร้าแบบเรียน เพื่อสอบถาม
ความต้องการในการใช้ภาษาไทย ว่ามีเนือ้หาอย่างไรบ้าง ต่อมาจึงน าข้อคิดเห็นจากการสมัภาษณ์
มาเรียบเรียงและจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์จริง และมีการ
ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้โดยกลุม่เป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะ    
 ข้อเสนอแนะจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจและการสมัภาษณ์ผู้ เรียนในการใช้
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยส าหรับพนักงานบริษัทชาวอินเดียที่ท างานในบริษัทผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดงันี ้ 
 1. การสร้างแบบเรียนสนทนาภาษาไทยที่มีความจ าเพาะต่อการพฒันาทกัษะทางด้านการ
สื่อสารเป็นส าคัญ อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนภาษาไทยในทักษะอ่ืนๆของผู้ เรียน 
โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียน อย่างไรก็ตามทักษะทัง้สองถือเป็นทักษะขัน้สูงซึ่งควรมีการ
เรียนรู้ในล าดับต่อไป หลงัจากที่ผู้ เรียนรู้จักและเข้าใจหลกัการสื่อสารภาษาไทยเบือ้งต้นแล้ว ใน
ปัจจบุนัยงัไม่มีแบบเรียนการอ่านและเขียนส าหรับผู้ เรียนชาวอินเดียโดยเฉพาะ  
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 2. การเลือกใช้ภาษากลางในแบบเรียน คือภาษาอังกฤษ ผู้ เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษา
ฮินดีคาดหวงัให้มีการใช้ค าศพัท์ของภาษาฮินดีเพิ่มขึน้ในการอธิบาย แม้จะเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าชาว
อินเดียจ านวนมากรู้ภาษาฮินดีจากการเรียนในระบบโรงเรียน รวมทัง้การรับชมจากสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ แต่ตามเหตุผลที่ได้อภิปรายข้างต้นถึงสาเหตุที่เลือกใช้ภาษาอังกฤษใน
แบบเรียน เพื่อต้องการใช้ภาษาที่มีความเป็นกลางและสื่อสารกับชาวอินเดียได้จากทุกภูมิภาค 
และไม่ได้จ ากดัเฉพาะกลุม่ผู้ เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาฮินดีเท่านัน้  
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