
 

ขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การสรางแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
(ภาษาอังกฤษ) Construction of Writing Exercises to Develop Thai Writing Skill of the  Chinese   

Students Learning Thai at Rangsit University 

2. ประเภทนักวิจัย    ประสบการณ เคยไดรับทุนจาก (ระบุ) ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

    หนาใหม (ยังไมเคยไดรับทุนอุดหนุน) 
3. ประเภทของงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  ประเภทหลัก  การวิจัยเพ่ือสรางสื่อการสอนหรือนวัตกรรม 
  ประเภทยอย  เกี่ยวกับนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู 
4. รายวิชา/สาขาท่ีทำวิจัย   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     
5. ผูดำเนินการวิจัย (หัวหนาโครงการ) 
  ชื่อ (ภาษาไทย)  นางรพีพรรณ  เพชรอนันตกุล 
  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs  Rapeephan  Petchanankul 
  คุณวุฒิการศึกษา  ปร.ด. (ภาษาไทย)   
  สถานท่ีทำงาน  คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ตำแหนงทางวิชาการ - 
  โทรศัพท   084-667-0882 
6. ผูเชี่ยวชาญทีป่รึกษาโครงการวิจัย 

 ชื่อ (ภาษาไทย)  รุงภัสสรณ  ศรัทธาธนพัฒน 
  (ภาษาอังกฤษ)  Rungbhassorn  Satthathanaphat 
  คุณวุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย 

สถานท่ีทำงาน  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
  โทรศัพท   08-1945-9924 
7. สถานท่ีทำการทดลองหรือเก็บขอมูล 
  คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต 
8. ความสำคญัและท่ีมาของปญหาท่ีทำการวิจัย 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับผิดชอบการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกนักศึกษา
จีนเปนประจำทุกภาคการศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวยทักษะท้ัง 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด     
การอาน และการเขียน ซ่ึงทักษะการเขียนนับวาเปนทักษะท่ีสำคัญอยางย่ิง และมีความสำคัญในชีวิตประจำวันเปนอยาง
มาก เพราะนอกจากจะเปนการสื่อสารท่ีถายทอดความรูสึกนึกคิด อารมณ และเร่ืองราวตาง ๆ แลว การเขียนยังสามารถ
เก็บเปนหลักฐานสำคัญในการถายทอดวัฒนธรรม เพ่ือใหสังคมและคนรุนหลังไดศึกษาอีกดวย ดังท่ี ณรงคฤทธ์ิ ศักดา
รณรงค (2537: 57) กลาววา “ในทางสื่อสาร การเขียนถือเปนหัวใจสำคัญ เพราะตองใชในการบันทึกขอความ ในการถายทอด
ขอความ  การจด  การจารึก การบันทึก สิ่งเหลานี้ลวนแตมีบทบาทในการสื่อสารดวยภาษาเขียนท้ังนั้น” การเขียนจึงเปน
ทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชำนาญเพ่ือใหใชในการสื่อสารได  

ปญหาท่ีพบในการสอนทักษะการเขียนคือนักศึกษาจีนมีปญหาดานการเขียนประโยคจากคำท่ีกำหนดให  นักศึกษา
เขียนประโยคซ้ำ ๆ กัน  หรือเขียนเหมือนกัน  หรือเขียนเรื่องจากจินตนาการ  ก็เขียนสั้น ๆ  เขียนวกวน  การเขียนตอบคำถาม
หรือเขียนแสดงความคิดเห็นก็จะเขียนไมตรงประเด็น  ใชคำไมตรงกับความหมาย  จัดลำดับคำไมถูกตอง  ใชภาษาหวน  ขาด
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สุนทรียภาพทางภาษา และมีพฤติกรรมเบื่อหนายการเขียน  ดังท่ี บันลือ  พฤกษะวัน (2533: 9) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการเขียนวาตองเตรียมการอยางดี ผูสอนตองตั้งจุดมุงหมายหลักชัดเจน เนื่องจากการเขียนตองอาศัยทักษะอ่ืน
ดวย เม่ือผูสอนจะฝกทักษะการเขียนก็ตองเนนทักษะการเขียนใหมากกวาทักษะอ่ืน   

การใชแบบฝกในการเรียนการสอนการเขียนของนักศึกษาจีนเปนแนวทางแกปญหา ดังท่ี ศรีวิไล  พลมณี (2545: 
73) ยกตัวอยางพ้ืนฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศไดกลาววาผูสอนตองยกตัวอยางเปนจำนวนมาก ๆ ใน
สถานการณตาง ๆ ของการใชภาษา เพ่ือใหผูเรียนซึมซับลักษณะการใชคำและโครงสรางของภาษา แลวไดสรุปเปนหลักการ
พรอมท้ังยกตัวอยาง ผูสอนจึงตองสรางแบบฝกใหผูเรียนไดฝกฝนจนเกิดความเคยชิน สอดคลองกับ ปาริชาติ  แพนบุตร 
(2554: 68) ไดกลาววาแบบฝกเปนสิ่งเราหรือกิจกรรมท่ีครูสรางขึ้นเพ่ือเสริมทักษะใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ทำซ้ำจนเกิดการ
เรียนรู และสามารถนำความรูไปใชไดอยางแมนยำ จึงทำใหมีผูศึกษาวิจัยการใชแบบฝกเปนจำนวนมาก เชน Gan Lu (2557) 
ศึกษาการสรางแบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย พบวา การใชแบบฝกทักษะการเขียน นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 22.08 และนักศึกษามีความ
พึงพอใจเม่ือใชแบบฝกทักษะในระดับพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และ อรทัย  ขันโท (2557) ศึกษาการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาไทยท่ีใชในชีวิตประจำวันดวยแบบฝกทักษะท่ีใชวิธีการสอนแบบทางตรง (Direct Instruction Model) สำหรับ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวา นักศึกษาจีนเพ่ิมพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยท่ีใชในชีวิตประจำวันไดถึง
รอยละ 25.41 อีกท้ังนักศึกษาจีนมีความพึงพอใจตอการฝกภาษาไทยดวยวิธีดังกลาว นอกจากนี้ แบบฝกท่ีดีจะชวยสงเสริมให
ผูเรียนสามารถนำสิ่งท่ีเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได ดังท่ี สายสมร  สุทธศิลป (2557: 59) ไดกลาวไววาแบบฝกมี
ความสำคัญในการฝกฝนใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ รวมท้ังเกิดความชำนาญในเร่ืองท่ีศึกษาอยางกวางขวาง แบบฝกชวย
ในการฝกทักษะการใชภาษาของนักเรียน สามารถนำมาฝกซ้ำ ทบทวนบทเรียน และผูเรียนสามารถนำไปทบทวนดวยตัวเอง 
จดจำเนื้อหาไดคงทน มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาไทย แบบฝกถือเปนสื่อการสอนอยางหนึ่งซ่ึงสามารถทดสอบความรู วัดผล
การเรียน หรือประเมินผลการเรียนกอนและหลังเรียนไดเปนอยางดี ทำใหครูทราบปญหาขอบกพรองของนักเรียนเฉพาะจุดได 
นักเรียนทราบผลการเรียนกาวหนาของตนเอง ประหยัดเวลาและลดภาระไดมาก  

รายวิชาการเขียนภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล ท่ีภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสอน
แกนักศึกษาจีน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนสามารถเพ่ือใหทราบความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของการเขียน
ภาษาไทย เพ่ือใหทราบลักษณะการใชภาษาไทยในงานเขียนประเภทตาง ๆ และเพ่ือใหสามารถเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง
ตามวัตถุประสงคตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ เนน  การนำไปใชมากกวาเนนทฤษฎี ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยกระบวนการเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูวิจัยจึงจะจัดทำแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนภายหลังจากการเรียนรูผานแบบฝก
การเขียน และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรียนผานการเรียนจากแบบฝกการเขียน ท้ังนี้ผลท่ีไดจะนำมาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะกับการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและไดรับประโยชนสูงสุด 
 
 
9. วัตถุประสงคของโครงการ 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษา
ในมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตกอนและหลังใชแบบฝก 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตจากการใชแบบฝกการเขียน 
10. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางใหนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตไดพัฒนาทักษะการเขียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู
วิชาอ่ืน   

2. ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตมีแบบฝกการเขียนใชประกอบการสอนการเขียน
ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน 
11. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ (พอสังเขป)       

เนื่องจากงานวิจัยนี้มุงเนนการสรางแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้นงานวิจัยนี้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
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ความสำคัญของการเขียน 
การเขียนเปนเคร่ืองมือพัฒนาความคิด สติปญญา การเขียนเปนทักษะการแสดงออกท่ีสำคัญและสลับซับซอน การ

เขียนจะเกิดผลดีจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของเนื้อหา วิธีเขียน และตองมีความรูในการใชรูปแบบการเขียนและวิธีการใชถอยคำหรือ
สำนวนภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ มีนักวิชาการไดกลาวถึงความสำคัญของการเขียน ดังนี้ 

กองเทพ  เคลือบพณิชกุล (2542: 124-125) สรุปความสำคัญของการเขียนไดดังนี้ 
1. เปนเครื่องมือสื่อสารและสรางความสัมพันธอันดีตอกันในสังคม 
2. เปนเครื่องวัดความเจริญทางดานอารยธรรมทางภาษาของมนุษย 
3. เปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางสติปญญาของมนุษย 
4. เปนอาชีพสุจริตท่ีสำคัญอยางหนึ่งในปจจุบัน 
5. เปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาของนักเรียนนักศึกษา 
6. เปนเครื่องมือจรรโลงใจแกสังคมมนุษยท่ีจะทำใหความเพลิดเพลินแกคนทุกเพศทุกวัย 
 
นพดล  จันทรเพ็ญ (2542: 91) ไดสรุปความสำคัญของการเขียนไว ดังนี้ 
1. การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 
2. การเขียนเปนเครื่องถายทอดความรูและสติปญญาของมนุษย 
3. การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในมนุษยชาติ 
4. การเขียนเปนเคร่ืองระบายออกทางอารมณของมนุษย 
5. การเขียนสามารถทำใหมนุษยประสบความสำเร็จในชีวิต เชน การเลาเรียน เปนตน 
 
สรุปไดวา การเขียนมีความสำคัญตอการถายทอดความรูสึก ความคิด ความเขาใจประสบการณ เพ่ือสื่อสารใหบุคคล

อ่ืนรับรูเขาใจ และการเขียนยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมจากสมัยหนึ่งไปสูอีกสมัยหนึ่ง 
 
การจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝก 

 นักการศึกษาหลายคนไดใหความหมายของแบบฝกไว ดังตอไปนี้ 
 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2545 : 2)ไดกลาวถึงแบบฝกหรือแบบฝกหัด คือสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใช
ฝกทักษะใหแกผูเรียนหลังจากไดเรียนจบเนื้อหาบทเรียนในชวงหนึ่ง ๆ เพ่ือฝกฝนใหเกิดความรู ความเขาใจ รวมท้ังเกิด
ความชานาญในเรื่องนั้น ๆ อยางกวางขวางมากขึ้น  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2547 : 49) ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกหัด คือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การใหไดมาซ่ึงทักษะและทักษะการนำไปใช  

ถวัลย มาศจรัส (2550 : 18) ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกวา แบบฝกเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู
ท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนำผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญของสาระการเรียนรู 
รวมท้ังทำใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได  

นอกจากนี้ สาลี  รักสุทธี (2553 : 31) ไดสรุปความหมายของแบบฝกวา หมายถึง ชุดการเรียนท่ีควรสรางขึ้น
เพ่ือใหผูเรียนไดทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนรูมาแลว เพ่ือความรู ความเขาใจ และเปนการเพ่ิมทักษะความชำนาญใหแกผูเรียน 
ทำใหการเรียนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  

จากความคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา แบบฝกหมายถึงสื่อการเรียนการสอนท่ีใชฝกทักษะใหแก
ผูเรียนหลังการเรียน เพ่ือฝกฝนใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางมากขึ้น ทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
หลักการสรางแบบฝก 
ทฤษฎีของธอรนไดค กฎแหงการฝกฝน (Law of exercise) คือ การใหผูเรียนทำแบบฝกมาก ๆ จะทำใหเกิด

ความคลองและชำนาญ การสรางแบบฝกจึงชวยใหผูเรียนทำแบบฝกท่ีเสริมจากแบบฝกในบทเรียนและมีหลายรูปแบบ 
เม่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูจะมีการเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ผูเขียนบทเรียนอาจสรางปญหาแบบ
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เดียวกันข้ึนอีก เพ่ือเสริมสรางใหการเรียนนั้นม่ันคงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2545 : 14) 
ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบฝกไว  โดยสรุปแลวหลักการสรางแบบฝกจะตองคำนึงถึง 3 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นเตรียมการเพ่ือศึกษาเอกสาร ตำราท่ีเกี่ยวของและสำรวจปญหาตาง ๆ  
2. ขั้นสราง ออกแบบสรางแบบฝกท่ีเหมาะสม  
3. ข้ันแกไขและปรับปรุง หลังจากสรางแบบฝกแลวนำไปเสนอผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตอง และแกไขปรับปรุงกอนนำไปใชจริง 
 
การสรางแบบฝกทักษะการเขียน 
 
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2545) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกท่ีดี ไวดังนี้ 
1. แบบฝกท่ีดีควรมีความชัดเจนท้ังคำสั่งและวิธีทำ คำสั่งหรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะทำใหเขาใจ

ยาก ควรปรับใหงาย เหมาะสมกับผูใช 
2. แบบฝกท่ีดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดประสงคของการฝก ลงทุนนอย ใชไดนาน ๆ และ

ทันสมัยอยูเสมอ 
3. ภาษาและภาพท่ีใชในแบบฝกควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรูของผูเรียน 
4. แบบฝกท่ีดีควรแยกฝกเปนเร่ือง ๆ แตละเร่ือง ไมควรยาวเกินไป แตควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ เพ่ือเราให

นักเรียนเกิดความสนใจ และไมเบื่อหนายในการทำ และฝกทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชำนาญ 
5. แบบฝกท่ีดีควรมีท้ังแบบกำหนดคำตอบใหตอบโดยเสรี การเลือกใชคำ ขอความ หรือรูปภาพในแบบฝกหัด 

ควรเปนสิ่งท่ีผูเรียนคุนเคยและตรงกับความในใจของผูเรียน เพ่ือแบบฝกท่ีสรางข้ึนจะไดกอใหเกิดความเพลิดเพลินและ
พอใจแกผูใช ซ่ึงตรงกับหลักการเรียนรูท่ีวาเด็กมักจะเรียนรูไดเร็วในการกระทำท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ 

6. แบบฝกท่ีดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควา รวบรวมสิ่งท่ีพบเห็นบอย ๆ หรือท่ี
ตัวเองเคยใช จะทำใหผูเรียนเขาใจเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น และรูจักนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตอง มี
หลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งท่ีเขาไดฝกฝนนั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป 

7. แบบฝกท่ีดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน 
เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญา และประสบการณ ฯลฯ ฉะนั้น การทำแบบฝกแตละเร่ืองควร
ทำใหมากพอ และมีทุกระดับ ต้ังแตงาย ปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพ่ือแสดงวาท้ังเด็กเกง กลาง และออนจะได
เลือกทำไดตามความสามารถ ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการทำแบบฝก 

8. แบบฝกท่ีดีควรสามารถเราความสนใจของผูเรียนไดตั้งแตหนาแรกไปจนถึงหนาสุดทาย 
9. แบบฝกท่ีดีควรไดรับการปรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอ และควรใชไดดีท้ังในและนอก

หองเรียน 
10. แบบฝกท่ีดีควรเปนแบบฝกท่ีสามารถประเมิน และจำแนกความเจริญงอกงามของผูเรียนไดดวย 

 
ดังนั้น ลักษณะของแบบฝกท่ีดีจึงตองคำนึงถึงความตองการของผูเรียนทุกระดับ และเนื้อหาความรูในแบบฝก

ครอบคลุมและสอดคลองกับบทเรียนท่ีเรียนอยู คำสั่งชัดเจน รูปแบบนาสนใจและทันสมัย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย
ของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต พบงานวิจัยในท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับงานของผูวิจัยเพ่ือนำมาศึกษาไดดังนี้ 

เย่ียน หลัว (2556) ไดวิจัยเร่ือง “การสรางแบบฝกการเขียนสะกดคำเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ไดแบบฝกการเขียนสะกดคำท่ีไมตรง
มาตราตัวสะกดแมกก แมกด แมกบ และแมกน จำนวน 4 แบบฝก แตละแบบฝกประกอบดวยใบความรูและใบงาน ในใบ
ความรูใหรายละเอียดมาตราตัวสะกดแตละมาตรา สวนใบงานนั้นมี 4 ใบงาน ประกอบดวย 5 ตอน โดยเร่ิมจากการฝก
เขียนคำศัพท การเขียนคำท่ีมีตัวสะกดใหไดใจความตรงกับรูปภาพ การเขียนพยัญชนะตัวสะกดใหเปนคำหรือกลุมคำท่ีมี
ความหมาย และการฝกเขียนแตงเปนประโยค องคประกอบของใบงานยังประกอบดวยรูปภาพท่ีตรงกับขอความ แบบฝก
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การเขียนสะกดคำนี้ไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพผานเกณฑท่ีต้ังไวรอยละ 80 และพบวานักศึกษาจีนมีทักษะ   
การเขียนเพ่ิมขึ้นหลังจากการทำแบบฝกการเขียนสะกดคำ 

Gan Lu (2557) ไดศึกษาการสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยเปน
ภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวา การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียน สำหรับ
นักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย ท่ีเรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยฉูฉง ซ่ึงเปน
กลุมทดลองกลุมใหญ โดยรวมมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว และประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียน
สำหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีเรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยยวี่ซี 
ซ่ึงเปนกลุมประชากรโดยรวมสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน กอนกับหลัง
ใชแบบฝกทักษะการเขียนสำหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึง
เรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยยว่ีซี กอนใชแบบฝกทักษะการเขียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.16 คิดเปนรอยละ 64.51 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.27 และหลังใชแบบฝกทักษะการเขียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 60.62 คิดเปนรอยละ 86.61 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.37 มีคะแนนพัฒนาการเทากับ 15.46 คิดเปนรอยละ 22.08 และผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงเรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยยว่ีซี เม่ือใช
แบบฝกทักษะแลว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 

ธิดา โมสิกรัตน และคณะ (2558) ไดศึกษาเรื่อง “การใชภาษาไทยของนักศึกษาจนี : กรณีศึกษาปญหาการเขียน
ของนักศึกษาจีนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ” ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาจีนมีปญหาการใชภาษาไทยในดานการเขียน คือใชคำไมถูกตอง ในดานการ
สะกดการันต การเลือกใชคำ การเวนวรรคตอน และการใชเคร่ืองหมายตาง ๆ ปญหาการใชประโยคในดานการเขียนรูป
ประโยคตามตามหลักไวยากรณ ใชภาษาพูดและใชระดับภาษาไมถูกตอง ใชรูปประโยคภาษาตางประเทศ เขียนประโยคไม
สละสลวยและใชคำฟุมเฟอย ปญหารูปแบบการเขียนในดานการเขียนยอหนาและขอความท่ีขาดเอกภาพ สัมพันธภาพ 
และสารัตถภาพ การเขียนเร่ืองมีองคประกอบไมสมบูรณ สาระเนื้อหาท่ีเขียนไมชัดเจน การลำดับความคิดและการให
เหตุผลไมเปนระบบท่ีสื่อสารท่ีเขาใจไดงาย ในดานการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักศึกษาจีนและอาจารย
ผูสอนพบวา ท้ังสองกลุมมีความคิดเห็นสอดคลองวา นักศึกษาจีนมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาไทย ไดเรียนระดับปริญญาตรี     
ในประเทศไทยจึงตองการเรียนตอระดับสูง สาเหตุของปญหาการเขียนเพราะขาดความรูหลักการใชภาษาไทย และไมได
ฝกทักษะภาษาดานตาง ๆ เพียงพอ แนวทางการแกไขปญหาการเขียนของนักศึกษาจีน คือการจัดการเรียนการสอนท่ี
บูรณาการทักษะภาษาท้ัง 4 ดาน และสอดแทรกหลักการใชภาษาในรายวิชาตาง ๆ สงเสริมการอานและการทำกิจกรรม
การเขียนประเภทตาง ๆ จากงายไปหายาก ท้ังนี้อาจารยผูสอนมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทสำคัญในการ
สงเสริมความสามารถในการเขียนของนักศึกษาจีน โดยจัดกิจกรรม “เพ่ือนชวยเพ่ือน” “หมอภาษา” รวมท้ังสนับสนุน
งบประมาณดานการวิจัยและการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 ศิวริน แสงอาวุธ (2560) ไดวิจัยเรื่อง “วิเคราะหขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีเรียน
สาขาวิชาภาษาไทย ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” ผลการวิจัยพบวา ขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ี
เรียนสาขาวิชาภาษาไทย ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนมี 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 1.ขอผิดพลาดในการเขียนสะกดคำมี 5 
ลักษณะ ไดแก การเขียนพยัญชนะตนผิด การเขียนสระผิด การเขียนพยัญชนะทายผิด การเขียนวรรณยุกตผิด และการ
เขียนตัวสะกดการันตผิด 2. ขอผิดพลาดในการใชคำมี 6 ลักษณะ ไดแก การใชคำนามผิด การใชคำสรรพนามผิด การใช
คำกริยาผิด การใชคำขยายผิด การใชคำลักษณนามผิด และการใชคำทับศัพทภาษาอังกฤษแทนคำไทย 3. ขอผิดพลาดใน
การสรางประโยค มี 9 ลักษณะ ไดแก การสรางประโยคผิดโดยขาดคำท่ีจำเปน การสรางประโยคผิดโดยเพ่ิมคำท่ีไมจาเปน 

การสรางประโยคผิดโดยการวางลำดับคำไมถูกตอง การสรางประโยคผิดโดยขาดตัวเชื่อม การสรางประโยคผิดโดยใช
คำเชื่อมผิด การสรางประโยคผิดโดยขาดคำลักษณนาม การสรางประโยคผิดโดยไมจบกระแสความ การสรางประโยคผิด
โดยไมสื่อความ และการสรางประโยคผิดโดยใชลักษณะประโยคแบบภาษาแม 

Yang Xinghua (2560) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสื่อเรื่องคำลักษณนามภาษาไทย สา หรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการศึกษารวบรวมและจำแนกคำลักษณนามภาษาไทยท่ี
นักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใชไมถูกตอง พบวาการใชคำลักษณนามภาษาไทยท่ีมีความบกพรอง 
ของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปหานอย คำนามท่ีนักศึกษาจีนตอบผิด
มากท่ีสุดเปนลำดับท่ี 1 คือคำ วา ท่ีนอน (คำลักษณนามท่ีใชแผน) ตอบผิด จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 92.75 คำ 
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ลำดับท่ี 108 คำวา แมน้ำ (คำ ลักษณนามท่ีใชสาย) ตอบผิด จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 52.17 คำลำดับท่ี 300 คำวา 
สมุด (คำลักษณนามท่ีใช เลม) ไมมีผูตอบผิด คิดเปนรอยละ 0 เม่ือเรียงลำดับตามคำตอบผิดมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 52.17 ขึ้นไป  2. ผลการพัฒนาสื่อเร่ืองคำลักษณนามภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อเกี่ยวกับการใชคำลักษณนามภาษาไทยข้ึน เพ่ือแกไขการใชคำลักษณนามท่ีไมถูกตอง
ของนักศึกษาชาวจีน ไดแกแบบฝกทักษะเร่ืองคำลักษณนามภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จำนวน 7 เลม จัดทำข้ึนจากคำลักษณนามท่ีนักศึกษาจีนตอบผิด รอยละ 52.17 ข้ึนไป โดยผลการประเมิน
คุณภาพ ความสอดคลอง เหมาะสม พบวาอาจารยผูสอนนักศึกษาจีนมีความเห็นวา แบบฝกทักษะเร่ืองคำลักษณนาม
ภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีคุณภาพอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.48 
และนักศึกษาจีนมีความเห็นวาแบบฝกทักษะเร่ืองคำลักษณนามภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย มีคุณภาพอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.50  

Ji Yan (2561) ไดศึกษาเรื่องการสรางแบบฝกการใชคำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 
วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใชคำบุพบทและ
คำสันธานสูงข้ึน ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกการใชคำบุพบทและคำสันธานพบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ขอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ เนื้อหาวิชาครอบคลุมเร่ืองท่ีตองการศึกษา รองลงมานักศึกษา
สามารถนำความรูไปประยุกตใชไดจริง และผูสอนมีความพรอมกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม  
 จากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสรางแบบฝกการเขียนสรุปไดวา แบบฝกการเขียนทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนสูงขึ้น และผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียน  
12. ระเบียบวิธีวิจัย 
 12.1 ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเพ่ือสรางแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาจีน  

12.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษานักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียน

ภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียน
ภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 

12.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล มี 3 ชนิด ดังนี้ 

1) แบบฝกการเขียนภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด 
จิตวิทยาท่ีใชในแผนการจัดการเรียนรู กำหนดเนื้อหาและเวลาในแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
รวม 16 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยใหนักศึกษาจีน จำนวน 3 คน พิจารณาความถูกตอง
ดานเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู รูปแบบของแบบฝก โดยประเมินความเหมาะสม โครงสรางเนื้อหา มีดังนี้  

 แผนการเรียนรูท่ี 1 เรื่องการใชคำ 
 แผนการเรียนรูท่ี 2 เรื่องการใชประโยค 
 แผนการเรียนรูท่ี 3 เรื่องการใชสำนวนไทย 
 แผนการเรียนรูท่ี 4 เรื่องการเขียนแนะนำตนเอง  
 แผนการเรียนรูท่ี 5 เรื่องการเขียนอธิบาย 
 แผนการเรียนรูท่ี 6 เรื่องการเขียนบรรยาย 
 แผนการเรียนรูท่ี 7 เรื่องการเขียนเลาเรื่อง 
 แผนการเรียนรูท่ี 8 เรื่องการเขียนโนมนาวใจ 
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2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (ชุดเดียวกัน) วิชาการเขียนภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล เปน
แบบปรนัยและอัตนัย มีโครงสรางเนื้อหาตามแผนการเรียนรู ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยให
นักศึกษาจีน จำนวน 3 คน 

 
 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีเรียนดวยแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจัดทำเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ ลิเคอรท (Likert)  5 ระดับ จำนวน 3 ขอ ใหท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และใหผูเชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลองของแบบสอบถาม 
 

12.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดำเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชแบบฝกท่ีสรางขึ้น นำไปสอนกลุมตัวอยางนักศึกษาจีนท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการเขียนภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน ใชเวลา 8 สัปดาห ขอมูล จาก
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทำการวิเคราะหคาคะแนน  แลวแปลผลคาคะแนนท่ีไดในลักษณะคาคะแนนเฉลี่ย และคารอย
ละ ขอมูลจากแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของผูเรียน ทำการวิเคราะหคาคะแนน แลวแปลผลคาคะแนนท่ีไดในลักษณะ
คาคะแนนเฉลี่ย และคารอยละ  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย (Mean)  

X  = 
n
X∑

 

เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย 

∑X           แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

             n แทน จาํนวนนกัศึกษา  

 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

S = 
)1n(n

)X(Xn
22

−
∑ ∑−

 

เม่ือ  S แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2X∑           แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

 (∑X )2 แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดกาํลงัสอง 

             n แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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 การทดสอบคาทีโดยใช t – test 
  

       
 
 12.5 วิธีการดำเนินงานตลอดโครงการ 
 ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย
รังสิต และสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนดวยตนเอง จากนั้นดำเนินการเก็บ
รวบรวบขอมูลจากนักศึกษาจีนท่ีลงทะเบียนในรายวิชาการเขียนภาษาไทยอยางมีประสิทธิผล  แลวนำผลท่ีไดมาวิเคราะหและ
แปลผลขอมูลเพ่ือสรุปเปนรายงานวิจัยตอไป 
13. ขอบเขตของการวิจัย/ สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต มีทักษะการเขียนเพ่ิมมากขึ้นหลังการใชแบบฝก 

14. แผนงานและระยะเวลาการทำวิจัย 

 
 

กิจกรรม 

 
 

ระยะเวลา 10 เดือน (ป 2563)  

มก
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กุม
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ฤษ

ภา
คม

 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พ
ฤศ

จิก
าย

น 

ธัน
วา

คม
 

1. วางแผนและเขียนโครงราง             
2. ปฏิบัติการตามแผน             
3. เก็บรวบรวมขอมูล             
4. วิเคราะหขอมูล             
5. สรุปผลและเขียนรายงาน             
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15. งบประมาณ  
รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดคาตอบแทน  

1.1 คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)  

 

2,000 

2. หมวดคาวัสดุ  

       แบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะ 200 บาท x  24 เลม 

 

4,800 

3. หมวดคาใชสอย 

     3.1 คาจัดทำแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล  

           ชุดละ 20 จำนวน 24 ชุด 

       3.2 คาจางพิมพงาน สำเนาเนื้อหา และเขาเลม เหมาจาย 

       3.3 คาพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (เฉพาะกรณีงานวิจัยท่ัวไปท่ีมีการสราง  

             หรือพัฒนาเครื่องมือฯ ขึ้นใหม) เหมาจาย 

        3.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด (เหมาจาย) 

 

480 

 

5,000 

5,000 

 

1,000 

รวมเปนเงินที่หัวหนาโครงการไดรับ 18,280 

4. อื่นๆ (จายในนาม ศสพ. รวม 16,200 บาท) 

      4.1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน (Reader บทความวิจัย) 

      4.2 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ อานขอเสนอโครงการวิจัย     

      4.3 คาตอบแทนผูตรวจสอบบทคัดยอไทย-อังกฤษ 

      4.4 คาสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ (จายใหหัวหนาโครงการ) 

      4.5 คาใชจายในการเผยแพรและนำเสนอผลงานวิจัย (จายใหหัวหนาโครงการ) 

 

2,000 

1,000 

200 

3,000 

10,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 34,480 

 

 

   
ลงนาม___________________________ ผูเสนอโครงการ 

       (นางรพีพรรณ  เพชรอนันตกุล) 
16. เอกสารอางอิง  
กองเทพ  เคลือบพณิชกุล. 2542. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร. 2547. หลักการสอนทั่วไป. เชียงใหม: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
ณรงคฤทธิ์ ศักดารณรงค. 2537. “ประสิทธิภาพในการเขียน.”  วิทยาจารย 92,10 (ต.ค. 2537) 50-53. 
ถวัลย  มาศจรัส. 2550. Model การจัดการเรียนรูตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ธารอักษร. 
ธิดา โมสิกรัตน  และคณะ. 2558. การใชภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษาปญหาการเขียนของนักศึกษาจีน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

นภดล  จันทรเพ็ญ. 2542. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ตนออ. 
บันลือ พฤกษะวัน. 2533. พัฒนาการเขียนเชิงสรางสรรค. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
บุญเกื้อ  ควรหาเวช. 2543. นวัตกรรมการศึกษา. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ 

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
บุศรินทร  ไชยทน. 2555. การใชแบบฝกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ชั้นมัธยมศึกษา  

เขต 36 เชียงราย-พะเยา. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
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ปณิธาน  บรรณาธรรม.2555. นักศึกษาจีนกับขอผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนนัทา 

ปาริชาติ  แพนบุตร. 2554. ผลของการใชแบบฝกเกมทางภาษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการอานพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 

ไพฑูรย  สินลารัตน. 2538. เพ่ือความเปนผูนำของการครุศึกษาไทย “บทบาทเชิงรุกของครูภาษาไทย”. กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศรีวิไล  พลมณี. 2545. พ้ืนฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สายสมร  สทุธศิลป. 2557. การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใชแบบฝกทักษะสำหรับนักเรียน 

ที่ใชภาษาถ่ินเหนือในการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสักสันเชียงใหมวิทยาคม. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

สำลี  รักสุทธี. 2553. คูมือการจัดทำสื่อนวัตกรรมและแผนฯ ประกอบสื่อนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา 
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ. 2545.การผลิตนวัตกรรม การเรียนการสอน “การสรางแบบฝก”. เอกสารชุด 

ปฏิรูปการเรียนรูของครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ. 
อรทัย  ขันโท. 2557. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยที่ใชในชีวิตประจำวันดวยแบบฝกทักษะที่ใชวิธีการสอนแบบ 

ทางตรง (Direct Instruction Model) สำหรับนักศึกษาจีน . วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2541. สอนไปทำไม : เทคนิคการสอนและวัดผลระดับอุดมศึกษา.   
กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Gan lu. (2557). การสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเปน 
ภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

Yang Xinghua. 2560. การพัฒนาสื่อเรื่องคำลักษณนามภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนที่ศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. 

 
17. ความเห็นของหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาหนวยงาน 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
ลงนาม_____________________________      

 
  

18. ความเห็นของคณะกรรมการประจำคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
ลงนาม_____________________________      
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ประวัตินักวิจัย 
 

โครงการวิจัย  การสรางแบบฝกการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย
รังสิต 
Construction of Writing Exercises to Develop Thai Writing Skill of the  Chinese  Students 
Learning Thai at Rangsit University 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)   นางรพีพรรณ  เพชรอนันตกุล  
  (ภาษาอังกฤษ)   Mrs.  Rapeephan  Petchanankul    

 
วัน เดือน ปเกิด   5  ธันวาคม  2508      
 
ตำแหนง  อาจารย  ผศ.         รศ.   ศ.  อ่ืนๆ   
 
การศึกษา  ไมไดอยูระหวางศึกษาตอ อยูระหวางศึกษาตอ 
 
สถานะ    ผานการทดลองงาน   อยูระหวางการทดลองงาน  
 
สถานภาพในโครงการวิจัย  หัวหนาโครงการ     ผูรวมวิจัย   ผูชวยวิจัย 

 
ที่อยู  (ท่ีทำงาน)  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  

52/347 เมืองเอก ต. หลักหก อ. เมือง  จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000  
  โทรศัพท 084-667-0882  โทรสาร - 
 
ที่อยู  (ท่ีบาน)  100/1086  ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย 11110   โทรศัพท 084-667-0882  โทรสาร - 
E-mail  Address : rapeephan.p@rsu.ac.th 
ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดกอน) 
วุฒิการศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปที่สำเร็จ 

ปร.ด ภาษาไทย มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2558 
ค.ม การสอนภาษาไทย ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 

ศศ.บ. ภาษาไทย ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2530 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rapeephan.p@rsu.ac.th
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ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหลงเงินทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดสวนเวลาทำงาน
ในโครงการของทาน 

(%) 
การพัฒนาชุดการสอนการเขียนสำหรับนักศกึษา 
รายวิชา THA 220 การเขียนภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

ศูนยสนับสนุน
และพัฒนา 

การเรียนการสอน 

1 ป 100 

วิเคราะหบทรอยกรองท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
กลอนสด ของ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สถาบันสุนทรภู 1 ป 100 

ทานมีเวลาในการทำวิจัย  ประมาณสัปดาหละ    10   ชั่วโมง 
 

ลงนาม_________________________  
          (นางรพีพรรณ  เพชรอนันตกุล) 
 
วันท่ี      
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