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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนเรื่องการใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลางและเพือ่ หาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด 80/80 ประชากร
คือ นักเรียนชาวต่างชาติชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
โดยการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงจํานวน 10 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบเรียนเรื่องการ
ใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง จํานวน 4 บท วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด 80/80 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิระหว่
์ างเรียนและ
หลังการเรียน
ผลการวิจ ัยพบว่ า แบบเรียนเรื่อ งการใช้คําที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผู้เรีย น
ชาวต่างชาติระดับกลาง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด 90.38/86.50 สามารถนําไปใช้ในการเรียนในการ
เรียนการสอนเรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติได้
คําสําคัญ : แบบเรียน คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย ผูเ้ รียนชาวต่างชาติ

Abstract

The purposes of this research were to construct a textbook of Thai words with similar meanings
for intermediate foreign learners and to find the efficiency of this textbook according to the 80/80 criteria.
The subjects of this experiment were 10 students who were studying in grades 4-6 and learning Thai as
a foreign language in the first semester of the 2013 academic year at Ladprao Bilingual School,
Bangkok. These subjects were purposely selected. The research instruments were: (1) “A textbook
of Thai words with similar meanings for intermediate foreign learners” designed by the researcher, and (2)
the 80/80 criterion to find the efficiency of the textbook.The data were analyzed by percentage.
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อาจารย์ประจํา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

2
The result of this research revealed that the “Textbook of Thai words with similar meanings for
intermediate foreign learners.” was efficient at about 90.38/86.50 of the criterion and proved to be
effective for use as a textbook.
Keywords : Textbook, Thai words with similar meanings, Foreign learner

บทนํา

ภาษาเป็ น เครื่อ งมือที่ใ ช้ใ นการสื่อสาร และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุ ษสร้างสมโดยมีการ
ถ่ายทอดสูช่ นรุน่ หลังอย่างต่อเนื่อง สังคมโลกปจั จุบนั ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสือ่ สารเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล
ทําให้การติดต่อสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้น อีกทัง้ มีการใช้ภาษาต่ าง ๆ อย่างหลากหลาย ดังนัน้ เมื่อมีการใช้ภาษาที่
แตกต่ างกัน ย่อ มเกิดความจําเป็ นและเป็ นแรงผลักดันให้เ กิดความต้องการในการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศที่
นอกเหนือจากภาษาแม่ของตนมากยิง่ ขึน้ ดังเช่นการเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ป จั จุบนั ถือว่า
ได้รบั ความนิยมในหลายประเทศ ทัง้ นี้เนื่องจากสังคมโลกในปจั จุบนั เป็ นสังคมโลกาภิวตั น์ ประเทศต่างๆ ทัวโลกมี
่
ความตื่นตัวเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมากขึน้
เพื่อการติดต่อธุรกิจ การศึกษา และการเมือง ทัง้ นี้การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวไม่เพียงพอต่อการเอือ้ ประโยชน์ดงั กล่าว จึงทําให้ชาวต่างประเทศ
ส่วนหนึ่งให้ความสําคัญกับภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
ภาษาไทยปจั จุบนั ถือได้วา่ เป็ นภาษาหนึ่งทีช่ าวต่างประเทศให้ความสนใจศึกษาและเพิม่ พูนประสบการณ์
ในด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย เห็นได้จากการทีม่ กี ารเปิ ดสอนวิชาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
หลายสถาบัน และการเปิ ดสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศไทย การสํารวจงานวิจยั
ของกระทรวงต่างประเทศ ( ศรีวไิ ล พลมณี, 2548 : 15 ) พบว่ามีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทัวโลกเปิ
่
ดสอน
หลักสูตรภาษาไทยและไทยศึกษาทัง้ ในทวีปเอเชียและ ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ซึง่ มีแนวโน้มว่าจะมีการ
ขยายตัวไปเรื่อย ๆ แม้แต่ประเทศไทยเอง ชาวต่างประเทศที่มาอาศัยต่างให้ความสําคัญกับภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ซึง่ มีสถานศึกษานานาชาติมากมายทีเ่ ปิ ดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ ตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา
การเรียนภาษาไทยให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ ผูส้ อนต้องสอนให้ผเู้ รียนสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง จึงจําเป็ นต้องมีการฝึกฝนทักษะพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญทัง้ 4 ด้าน คือ ฟงั พูด อ่าน เขียน จากทักษะทัง้ 4
ด้าน นี้ ทักษะด้านการเขียนนับว่าเป็ นวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อนกว่าวิธอี ่นื เพราะเป็ นเครื่องมือสื่อความหมายทีค่ งทนถาวร
เป็ นหลักฐานทีด่ กี ว่าทักษะอืน่ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สอนผูเ้ รียนชาวต่างชาติ ผูว้ จิ ยั พบว่าปญั หาในการเรียนภาษาไทย
ของผูเ้ รียนชาวต่างชาติ คือ การจําคําศัพท์ทส่ี บั สน และความเข้าใจในเรือ่ งความหมายของคําศัพท์ โดยเฉพาะการ
ใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้วจิ ยั พบว่าผู้เรียนยังไม่สามารถเลือกใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันใน
ภาษาไทย ทัง้ นี้เนื่องจากผูเ้ รียนยังไม่ทราบความหมายของคําศัพท์เหล่านัน้ และมีคลังคําศัพท์ทจ่ี ะนํามาใช้ไม่มาก
พอ เนื่องจากคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยมีมากแต่ ผู้วิจยั ไม่สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ทัง้ หมด ทัง้ นี้เนื่องจากแบบเรียน เอกสาร และตําราของภาษาไทยส่วนมากเป็ นเรื่องคําไวพจน์ซง่ึ มีความซับซ้อน
และเข้าใจยากเกินกว่าทีผ่ เู้ รียนชาวต่างชาติจะเข้าใจ ส่วนคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยทีช่ าวต่างชาติ
จําเป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจําวันมีจาํ นวนมาก และพบว่าเป็ นปญั หาสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ กลับมีตําราเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ค่อนข้างน้อย วงคําศัพท์จํากัดไม่มากพอทีจ่ ะอธิบายได้ทงั ้ หมด ทําให้ผเู้ รียนชาวต่างชาติทเ่ี รียนภาษาไทย
ส่ ว นใหญ่ ส ับ สนกับ การใช้คํ า ที่มีค วามหมายใกล้เ คีย งกัน จากการสั มภาษณ์ ค รู ผู้ส อนภาษาไทยให้ผู้เ รีย น
ชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน คือ พจนี อาสนามิ (2555 : สัมภาษณ์)กล่าว
ว่า ผูเ้ รียนชาวต่างชาติทเ่ี รียนภาษาไทยมีความแตกต่างจากผูเ้ รียนชาวไทยทีเ่ รียนภาษาไทย เนื่องจากชาวไทยมี

3
พืน้ ฐานภาษาไทยอยู่แล้ว แต่ชาวต่างชาติตอ้ งเริม่ เรียนรูใ้ หม่ทงั ้ หมด ดังนัน้ การสอนชาวต่างชาติให้เข้าใจภาษาไทย
จึงเป็ นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา และเครื่องมือในการสอน ประกอบด้วย ส่วน รัตติยา เส้งสุข ( 2555 : สัมภาษณ์)
กล่าวว่า ปจั จุบนั แบบเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอนคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติยงั มีอยู่
ค่อนข้างจํากัด หรือมีแต่กไ็ ม่เหมาะกับวัยของผูเ้ รียน ดังนัน้ หากมีการสร้างแบบเรียนเรือ่ งคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียง
กันสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ จะเป็ นผลดีต่อผูเ้ รียนชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก
จากเหตุผลและปญั หาดังกล่าวข้างต้นผู้วจิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะสร้างแบบเรียน เรื่อง การใช้คําทีม่ คี วามหมาย
ใกล้เคียงกันสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง เพื่อเป็ นประโยชน์สาํ หรับการสอน โดยแบบเรียนนี้จะช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ขี น้ึ จากประสบการณ์ท่ีมคี วามหมายในรูปแบบ
ต่างๆ ทําให้เรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ เพราะมีแบบเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติโดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงถือว่าแบบเรียนนี้เป็ นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ จากแหล่งความรูไ้ ปสูผ่ เู้ รียน และทําให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ระดับกลาง

1. เพื่อ สร้า งแบบเรี ยนเรื่อ งคําที่มีค วามหมายใกล้เ คีย งกั นในภาษาไทยสําหรั บผู้เ รีย นชาวต่ า งชาติ

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียนเรื่องคําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติระดับกลางตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด คือ 80/80

อุปกรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

อุปกรณ์ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบเรียนเรือ่ งการใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ของแบบเรียน
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องการใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติระดับกลางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.2 ได้แบบเรียนเรือ่ งคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลางที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด 80/80
2. กําหนดเนื้ อหาของแบบเรียน
เนื้อหาของแบบเรียนเรือ่ งการใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ
ระดับกลาง เป็ นคําศัพท์ทผ่ี วู้ จิ ยั สํารวจ รวบรวม และนํามาคัดเลือก โดยพิจารณาว่า เป็ นปญั หาสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ
จากนัน้ นํามาจัดกลุม่ คําสร้างเป็ นแบบเรียน จํานวนทัง้ สิน้ 4 บท ดังนี้
บทที่ 1 มารูจ้ กั คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันเถอะ
บทที่ 2 คําใกล้เคียงกันหมวดคํานาม
บทที่ 3 คําใกล้เคียงกันหมวดคํากริยา
บทที่ 4 คําใกล้เคียงกันหมวดคําวิเศษณ์
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3. สร้างแบบเรียน
แบบเรียนการใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลางมี
ขัน้ ตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสําหรับนักเรียนชาวต่างชาติ
2. ศึกษาหลักการและวิธกี ารสร้างแบบเรียนตามแนวการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3. ศึกษาเนือ้ หา หลักภาษาไทย และวิธสี อนการใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
4. ศึกษากระบวนการผลิตหนังสือแบบเรียนต่างๆ
หลังจากศึกษาหลักการ วิธกี าร และกําหนดวัตถุประสงค์ของแบบเรียนแล้ว จึงสร้างแบบเรียน เรื่อง การใช้
คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านภาษาไทยและ
ครูผมู้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบเนื้อหา ภาษา รูปแบบและ
แก้ไข ดังนี้
4.1 รองศาสตราจารย์ จินตนา พุ ทธเมตะ อาจารย์ประจํ าคณะภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความเชีย่ วชาญ ด้านภาษาไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม คติชนวิทยา ไทยคดีศกึ ษา วรรณคดีและวรรณคดีนทิ าน
4.2 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เตือนใจ เฉลิมกิจ ข้าราชการบํานาญ อดีตอาจารย์ประจําภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาต่างประเทศ มีประสบการณ์
จัดการอบรมด้านภาษาอังกฤษ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ปจั จุบนั รับหน้าทีอ่ าจารย์ ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.3 อาจารย์พธั นี โชติกเสถียร ข้าราชการบํานาญ อดีตอาจารย์ประจํา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุ ษ
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ความเชี่ ย วชาญด้ า น ภาษาศาสตร์ แ ละการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
4.4 อาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
4.5 อาจารย์อญ
ั ชรินทร์ กมลวัตราธิคุณ ข้าราชการครูระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบตั หิ น้าที่ตําแหน่ ง
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพมหานคร
5. นําแบบเรียน และแบบทดสอบทีไ่ ด้ตรวจสอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ แล้วนําไปใช้ทดลองกับนักเรียนทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนัน้
นํามาทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
4.

ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแบบเรียนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบเรียนเรื่อง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง
จํานวน 4 บท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียน เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบเนื้อหา
ภาษาและรูปแบบแล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํ าและประเมินผลการประเมินคุ ณภาพแบบเรียนเรื่องการใช้คําที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ด้านรูปเล่มโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 ส่วนผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนเรื่อง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมาย
ใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลางด้านเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสม
มากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ 2

5
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินแบบเรียนเรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง
ด้านรูปเล่ม
ลําดับที่
1
2
3
4

หัวข้อ

มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง

ขนาดรูปเล่ม
ขนาดตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน
ภาพประกอบมีความเหมาะสม
ลักษณะสีของภาพประกอบ

3
3
2
3

2
2
2
1

1
1

รวมคะแนน

11

7

2

น้อย น้อยทีส่ ดุ

จากตาราง 1 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนเรื่อง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ด้านรูปเล่มโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่า กับ 4.45
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินแบบเรียนเรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง
ด้านเนื้อหา
ลําดับที่
1
2
3
4
5

หัวข้อ
เนื้อหาครอบคลุมจุดมุ่งหมายของบทเรียน
เนื้อหาถูกต้อง เหมาะสม
ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รียน
แบบฝึกหัดและกิจกรรมสอดคล้องจุดมุง่ หมาย
มีประโยชน์ต่อผูเ้ รียน
รวมคะแนน

มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
3
2
3
3
4

2
3
2
2
1

15

10

น้อย น้อยทีส่ ดุ

จากตาราง 2 แสดงว่า ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนเรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลางด้านเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่
เท่า กับ 4.6
สรุปได้วา่ ผลการประเมินคุณภาพแบบเรียนเรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียน
ชาวต่างชาติระดับกลางทัง้ 2 ด้าน คือ ด้านรูปเล่ม และด้านเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 4.525 สามารถนําไปใช้เป็ นแบบเรียนประกอบการสอนได้

6
5. นําเครือ่ งมือวิจยั ที่สร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจยั ได้ทดลองใช้กบั นักเรียนชาวต่ างชาติชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
จํานวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็ นเวลา 3
สัปดาห์ๆ ละ 2 วันๆ ละ 1 ครัง้ และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิอี์ ก 1 ครัง้ รวมระยะเวลาทดลองทัง้ หมด 6 ครัง้ วัน
ละ 1 คาบๆ ละ 45 นาที ตามตาราง ต่อไปนี้
ตาราง 3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สัปดาห์ท่ี

วันที่

เวลา

รายการดําเนินการทดลอง

1

6 มิถุนายน 2556
7 มิถุนายน 2556

14.00 – 14.45 น. ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน
14.00 – 14.45 น. บทที่ 1 มารูจ้ กั คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันเถอะ

2

13 มิถุนายน 2556

14.00 – 14.45 น. บทที่ 2 คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันหมวดคํานาม

14 มิถุนายน 2556

14.00 - 14.45 น.

20 มิถุนายน 2556
21 มิถุนายน 2556

14.00 - 14.45 น. บทที่ 4 คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน หมวดคําวิเศษณ์
14.00 – 14.45 น. ทดสอบหลังเรียน

3

บทที่ 3 คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน หมวดคํากริยา

6. เก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์และการสรุปผล

วิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพือ่ หา
ประสิทธิภาพของแบบเรียนเรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ
ระดับกลาง ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้คอื E1 / E2 = 80/80 โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
N
แทน จํานวนผูเ้ รียนในกลุม่ ตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
∑X แทน คะแนนรวมของกิจกรรมระหว่างเรียน
∑F แทน คะแนนรวมของผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียน
E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึง่ เป็ นกิจกรรมระหว่างการเรียน
E2
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึง่ เป็ นการวัดผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียน
A
แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียน
B
แทน คะแนนเต็มของผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียน

7
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากคะแนนทีผ่ เู้ รียนทํากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละบท เพือ่ หาประสิทธิภาพของ E1
ผลคะแนนตามตาราง 4
ตาราง 4 แสดงคะแนนจากการทํากิจกรรมระหว่างการเรียนแต่ละบทของแบบเรียน เรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมาย
ใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง

คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∑X
X
E1

บทที่ 1
บทที่ 2
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
20
20
20
20
20
19
20
20
19
20
18
15
17
17
20
19
18
18
18
18
18
14
188
180
18.8
18
94.00
90.00
ค่าเฉลีย่ E1 รวม 4 บท เท่ากับ 90.38

บทที่ 3
คะแนนเต็ม
20
20
20
20
20
16
16
20
17
17
15
181
18.1
90.50

บทที่ 4
คะแนนเต็ม
20
20
20
20
19
15
14
18
16
18
14
174
17.4
87.00

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลีย่ จากการทํากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละบทของแบบเรียน
เรื่อง การใช้คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง คิดเป็ นร้อยละ
87.00 – 94.00 ซึง่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 90.38 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพของ E1 ที่กําหนดไว้ท่ี 80 โดยมี
ประสิทธิภาพคิดเป็ นร้อยละได้ดงั นี้
บทที่ 1 มารูจ้ กั คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันเถอะ ประสิทธิภาพร้อยละ 94.00
บทที่ 2 คําใกล้เคียงกันหมวดคํานาม
ประสิทธิภาพร้อยละ
90.00
บทที่ 3 คําใกล้เคียงกันหมวดคํากริยา
ประสิทธิภาพร้อยละ
90.50
บทที่ 4 คําใกล้เคียงกันหมวดคําวิเศษณ์
ประสิทธิภาพร้อยละ
87.00
ค่าเฉลีย่ E1 รวม 4 บท
ประสิทธิภาพร้อยละ
90.38
ประสิทธิภาพข้างต้นแสดงว่าบทเรียนแต่ละบทรวม 4 บท ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพของ E1 ทีก่ ําหนดไว้
ที่ 80
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากคะแนนทีผ่ เู้ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพือ่ หาประสิทธิภาพของ E2 ผล
คะแนนตามตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ ลังการเรียนด้วยแบบเรียน เรื่อง การใช้คําที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ทัง้ 4 บท
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∑f
X
E2

คะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังการเรียน
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
19
19
19
18
15
16
17
18
17
15
173
17.30
86.50

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียนด้วย
แบบเรียน เรือ่ งการใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง คิดเป็ นร้อย
ละ 86.50 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพของ E2 ทีก่ าํ หนดไว้ท่ี 80 แสดงว่า แบบเรียน เรื่องการใช้คําทีม่ คี วามหมาย
ใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ ระดับกลางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
3. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบเรียนตามเกณฑ์กาํ หนดไว้คอื 80 / 80 ( E1/E2) ผลการวิเคราะห์
ตามตาราง 6
ตาราง 6 แสดงค่าประสิทธิภาพของ แบบเรียน เรื่อง การใช้คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด 80 / 80
บทที่
1
2
3
4

เรื่อง
มารูจ้ กั คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน
เถอะ
คําใกล้เคียงกันหมวดคํานาม
คําใกล้เคียงกันหมวดคํากริยา
คําใกล้เคียงกันหมวดคําวิเศษณ์
คะแนนเฉลีย่ กิจกรรมระหว่างเรียน
คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิหลั
์ งเรียน

E1
94.00
90.00
90.50
87.00
90.38

E2

86.50
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จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า แบบเรียน เรื่อง การใช้คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ทัง้ 4 บท มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทก่ี ําหนด 80/80 โดยมีประสิทธิภาพคะแนน
เฉลีย่ กิจกรรมระหว่างเรียนทัง้ 4 บท คือ E1 เท่า กับ 90.38 และประสิทธิภาพคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียน
ครบทัง้ 4 บท คือ E2 เท่า กับ 86.50
จากประสิทธิภาพข้างต้น แสดงว่าแบบเรียน เรื่อง การใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด สามารถนําไปใช้เป็ นสื่อในการเรียนการ
สอนได้
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพแบบเรียนการใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
1. ได้แบบเรียนเรื่องคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง
2. ประสิท ธิภ าพของแบบเรีย นเรื่อ งคํ า ที่มีค วามหมายใกล้ เ คีย งกัน ในภาษาไทยสํ า หรับ ผู้ เ รีย น
ชาวต่างชาติระดับกลางตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด คือ 80/80

สรุปผลการศึกษาวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สร้างแบบเรียน เรื่อง การใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง และหาประสิทธิภาพของแบบเรียนทีส่ ร้างขึน้ ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด 80/80 โดยการ
วิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ กล่าวคือ แบบเรียนมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ําหนด ด้วยเหตุผลที่
ผู้วิจยั ได้ดําเนินตามกระบวนการและขัน้ ตอนการวิจยั อย่างถูกวิธี โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับแบบเรียน การสอนคําศัพท์ และการใช้คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน การกําหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั การสร้างแบบประเมินวัดคุณภาพของแบบเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิท์ างการเรีย น และการตรวจสอบประสิ ทธิภ าพของเครื่อ งมือ วิจ ั ยที่ส ร้า งขึ้น โดยผู้เ ชี่ย วชาญทางด้า น
ภาษาไทยและครูผมู้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จากนัน้ เมื่อแก้ไขปรับปรุงแล้ว
จึงนําเครือ่ งมือวิจยั ทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ E1 / E2 พบว่าแบบเรียนเรื่องคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลางมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างร้อยละ 87.00 – 94.00 โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 90.38 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ ร้อยละ 86.50 โดยสรุปผลในแต่ละบทได้ดงั นี้
บทที่ 1 มารูจ้ กั คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันเถอะ
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 94/ 86.50
บทที่ 2 คําใกล้เคียงกันหมวดคํานาม
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 90 / 86.50
บทที่ 3 คําใกล้เคียงกันหมวดคํากริยา
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 90.50/ 86.50
บทที่ 4 คําใกล้เคียงกันหมวดคําวิเศษณ์
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 87 / 86.50
ทัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าแบบเรียน เรือ่ ง การใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียน
ชาวต่างชาติระดับกลาง มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะนําไปใช้เป็นแบบเรียนในการสอน เพือ่ พัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียน และส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้คาํ ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันได้ถกู ต้องมากยิ่งขึน้
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อภิ ปรายผล

จากการวิจยั การสร้างแบบเรียน เรื่อง การใช้คําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียน
ชาวต่างชาติระดับกลาง ผูว้ จิ ยั ได้นําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสร้างแบบเรียน เรื่อง การใช้คําที่มคี วามหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทย
สําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติระดับกลาง ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของ E1 เท่ากับ 90.38 และประสิทธิภาพของ E2
เท่า กับ 86.50 สรุป ได้ว่ า แบบเรีย น เรื่อง การใช้คํา ที่ม ีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับผู้เ รียน
ชาวต่างชาติ มีประสิทธิภาพ 90.38/86.50 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ 80/80 แสดงว่า แบบเรียนมี
ประสิทธิภาพ ทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นี้เนื่องจากการออกแบบและสร้างแผนการจัดการ
เรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี เป็ นผลให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ าํ เนินไปอย่างราบรืน่ ส่งผลให้ได้แบบเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้
ในสมมติฐานการวิจยั
2. ในการทดลองครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้เรียนชาวต่างชาติท่ีมผี ลการเรียนในระดับ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน เรียนร่วมกัน จึงทําให้ได้ผลการสรุปคะแนนทีแ่ ตกต่างกันดังปรากฏในตาราง 4 พบว่า
ผูเ้ รียนคนที่ 1 , 2 และ 3 มีคะแนนค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็ นผูเ้ รียนกลุ่ม เก่ง ส่วนผูเ้ รียนกลุ่มปานกลาง ถึงอ่อน มี
คะแนนไม่แตกต่ างกันมากนัก สืบเนื่องจากการอธิบายคําศัพท์ให้ผู้เรียนเข้าใจ รวมถึงการยกตัวอย่างคําศัพท์
ภาษาอังกฤษประกอบเมือ่ ผูเ้ รียนไม่เข้าใจ จึงทําให้การใช้คาํ ใกล้เคียงกันเป็ นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจง่ายยิง่ ขึน้
3. ในการทดลอง พบว่า ผูเ้ รียนได้คะแนนในบทที่ 1 , 2 , 3 สูงไล่เลีย่ กัน ส่วนบทที่ 4 ผูเ้ รียนได้คะแนน
น้อยทีส่ ดุ เนื่องจาก
3.1 บทที่ 1 เป็ นความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับคําทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน เป็ นบททีผ่ เู้ รียนได้คะแนน
สูงมากที่สุด เท่ากับ 94.00 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดี ทัง้ นี้เนื่องจากวงคําศัพท์ท่ีอยู่ใน
บทเรียนเป็ นคําทีผ่ เู้ รียนคุน้ เคย และมีกจิ กรรมให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนการใช้คาํ
3.2 บทที่ 3 คําใกล้เคียงกันหมวดคํากริยา ผูเ้ รียนได้คะแนนสูงสุดรองลงมา ร้อยละ 90.50
ทัง้ นี้ เนื่องจากว่า คํากริยาเป็ นคําที่ผู้เรียนพบบ่อยและมักใช้บ่อยในชีวติ ประจําวัน เช่น คําว่า “ เช็ด ถู , ชอบ
พอใจ ,พบ เจอ ” เป็ นต้น
3.3 บทที่ 2 คําใกล้เคียงกันหมวดคํานาม ผูเ้ รียนได้คะแนนมาเป็ นอันดับ 3 ร้อยละ 90.00
จากการวิจยั พบว่า ในบทนี้มคี าํ ศัพท์ใหม่หลายคําในแบบเรียน เช่น คําว่า “ เพื่อนคู่หู เพื่อนเกลอ , สตางค์ ตังค์ ,
กระบวนการ วิธกี าร ” เป็ นต้น ดังนัน้ เมือ่ ผูเ้ รียนได้พบคําใหม่ ๆ จึงเป็ นแรงจูงใจให้ผเู้ รียนสนใจอยากเรียนรู้
3.4 บทที่ 4 คําใกล้เคียงกันหมวดวิเศษณ์ จากผลการวิจยั พบว่า เป็ นหมวดคําศัพท์ทผ่ี เู้ รียน
ได้คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 87 ทัง้ นี้ เนื่องจากคําวิเศษณ์ผเู้ รียนมักไม่ค่อยได้ใช้ในชีวติ ประจําวัน หรือหากใช้ก็
ใช้เพียงบางคํา เช่น คําว่า “ อร่อย ” ผูเ้ รียนไม่นิยมใช้คําว่า “ ถูกปาก หรือ รสดี ” จึงทําให้คําวิเศษณ์หลายคําเป็ น
เรือ่ งใหม่สาํ หรับผูเ้ รียน อย่างไรก็ตามผูเ้ รียนก็ยงั ให้ความสนใจกับการได้เรียนรูค้ าํ ใกล้เคียงกันในภาษาไทยใหม่ ๆ
หลายคํา ทีผ่ เู้ รียนสามารถนําไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้
4. แบบเรี ยนเรื่อ ง การใช้คํา ที่ม ี ความหมายใกล้เ คียงกั นในภาษาไทยสําหรั บผู้เรีย นชาวต่ า งชาติ
ระดับกลางมีประสิทธิภาพ 90.38/86.50 โดยมีประสิทธิภาพของ E1 มากกว่า E2 เนื่องจากระหว่างเรียนผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนมีการโต้ตอบปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน ผูเ้ รียนนัง่ เรียนด้วยกันเป็ นกลุ่ม ทําให้บรรยากาศในการเรียนเป็ นไป
อย่างราบรื่น ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน รวมถึงผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทํากิจ กรรมเป็ นอย่างดี แต่เมื่อ
ผูเ้ รียนทราบว่าต้องมีการทดสอบหลังเรียน และต้องนังโต๊
่ ะเดีย่ วในการทดสอบผูเ้ รียนจึงเกิดความรูส้ กึ กดดัน กลัวว่า
จะทําคะแนนออกมาได้ไม่ดีนัก ทัง้ นี้แบบเรียนเรื่อง การใช้คําที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาไทยสําหรับ
ผูเ้ รียนชาวต่างชาติกย็ งั คงมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับงานวิจยั การสร้างแบบฝึก
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การเขียนสะกดคํายากสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในจังหวัดสุรนิ ทร์ของ กรรณิการ์ ศุกรเวทย์ศริ ิ (2533:
บทคัดย่อ ) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเท่ากับ 91.11/88.31 และสอดคล้องกับการวิจยั เรื่อง การสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติม
เรื่อง คําพ้องเสียง สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ของ สุพรรณี ทรัพย์เจริญ (2534 :
บทคัดย่อ) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 89.32/84.83

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั
1.1 ควรสร้างแบบเรียน เรือ่ ง คําทีม่ คี วามหมายตรงกันข้ามในภาษาไทยสําหรับผูเ้ รียนชาวต่างชาติ
1.2 ควรสร้า งแบบเรียน เรื่อง คําที่ม ีหลายความหมายตามบริบทในภาษาไทยสําหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ
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