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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง  สีในวัฒนธรรมไทย ส าหรับ

นักศึกษาชาวจีนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาชาวจีน ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมจ านวน 8 บท 
ประกอบด้วย บทท่ี 1 สีกบัอาหาร บทที ่2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ( ตอนที ่1) บทที ่3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ( ตอนที ่2) 
บทที่ 4 สีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ( ตอนที่ 1) บทที่ 5 สีกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ ( ตอนที่ 2) บทที่ 6 สีใน
ประเพณีไทย บทที่ 7 สีกับส านวนและบทที่ 8 ค าเรียกสี จากนัน้ผู้วิจยัได้น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้ เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาจนครบทุกบท และน าส่งผู้ เชี่ยวชาญ  3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในด้าน
รูปเล่ม ด้านภาพประกอบ ด้านเนือ้หา และด้านคณุค่าประโยชน์ที่ได้รับ จากนัน้น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไปทดลอง 
(try out) เพื่อแก้ไขปรับปรุงความเข้าใจด้านเนือ้หาและภาษากบันกัศกึษาจีน 1 คนและ 3 คนตามล าดบั จากนัน้
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และน าไปใช้ (implement) กับกลุ่มเป้าหมาย 9 คน ผลการวิจัย
พบว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีนมีค่าประสิทธิภาพ 87.6/86.3 ซึง่สงู
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลคือ 0.81 แสดงว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง สีใน
วฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศึกษาชาวจีนมีประสิทธิภาพ นกัศึกษามีการพฒันาจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
และได้รับความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวฒันธรรมไทยเก่ียวกบัเร่ืองสีมากยิ่งขึน้ 
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The aim of this research is to create a Supplementary Reading Book, titled ‘Colors in 

Thai Culture’ for Chinese students in order to reach the Effectiveness Index Criteria of 80/80, as well 
as to develop the reading skills and understanding among Chinese students. The researcher divided 
the Supplementary Reading Book into eight chapters: Chapter One: Color and Food; Chapter Two: 
Color and Costumes (Part I); Chapter Three: Color and Costumes (Part II); Chapter Four: Color and 
Royal Institutions (Part I); Chapter Five: Color and Royal Institutions (Part II), Chapter Six: Color in 
Thai Tradition; Chapter Seven: Color and Idioms; and Chapter Eight: Color Terms. Then, the 
researcher handed this Supplementary Reading Book in the thesis advisor to check and edit the 
contents in all of the chapters, as based on the given advice. Also, this Supplementary Reading Book 
was given to three specialists in order to correct and edit the bindings, the illustrations, the contents, 
and the benefits of the book. After that, this book was used in a trial to improve the understanding of 
the content and language of one and three Chinese students consecutively. Later, it was presented 
to the thesis advisor and was implemented with the nine targeted groups.The findings showed that a 
Supplementary Reading Book for Chinese students with a performance value of 87.6/86.3, higher 
than the designated criteria of 80/80. It had an Effectiveness Index of 0.81. This means that the 
Supplementary Reading Book for Chinese students had efficiency as the students developed and 
improved themselves from reading this Supplementary Reading Book. As a result, they had a better 
understanding of Thai language and Thai culture in terms of color. 
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ให้แนวทางแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั เพื่อให้ผู้วิจยัปรับปรุงเคร่ืองมือให้เป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่มีคณุภาพ 
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สดุท้ายขอกราบขอบคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนทุกการตัดสินใจของผู้ วิจยั  ทัง้ให้โอกาสท าให้
ผู้วิจยัได้มาศกึษาต่อที่ประเทศไทย รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลงัใจแก่ผู้วิจยัตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

  
  

ผิง  เหม่า 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ....................................................................................................................... ฌ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั .................................................................................................... 5 

ความส าคญัของการวิจยั .................................................................................................... 5 

ขอบเขตของการวิจยั .......................................................................................................... 5 

นิยามศพัท์เฉพาะ ............................................................................................................... 6 

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม Literature .................................................................................... 7 

1.  การสอนภาษาและวฒันธรรมให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ ........................................................ 7 

2. หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ..................................................................................................... 14 

3. การศกึษาเร่ืองสีในวฒันธรรมไทย ................................................................................. 22 

บทท่ี 3  วิธีการด าเนินการวิจยั ............................................................................................... 32 

1. ก าหนดกลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั ............................................................................ 32 

2. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั .................................................................................... 32 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั.................................................................................. 33 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา ............................................................................................................ 51 

การวิเคราะห์ข้อมลู ........................................................................................................... 51 

  



  ซ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ...................................................................................................... 52 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................. 63 

สรุปผลการวิจยั ................................................................................................................ 63 

อภิปรายผล ..................................................................................................................... 67 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................... 68 

บรรณานุกรม ....................................................................................................................... 70 

ภาคผนวก ............................................................................................................................ 74 

ประวติัผู้ เขียน ..................................................................................................................... 140 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 แสดงคะแนนการประเมินหนงัสืออ่านเพิ่มเติมของผู้ เชี่ยวชาญ ................................... 36 

ตาราง 2 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั ..... 37 

ตาราง 3 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทยัรัตน์ ทบัพร ..... 39 

ตาราง 4 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมุา เจริญสขุ .... 40 

ตาราง 5 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 1 ................................................................ 41 

ตาราง 6 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองในการทดลองครัง้ที่ 1 ................. 43 

ตาราง 7 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัการทดลองครัง้ที่ 1 ............................................... 44 

ตาราง 8 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 2 ................................................................ 45 

ตาราง 9 แสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการ
ทดลองครัง้ที่ 2 ..................................................................................................................... 46 

ตาราง 10 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองในการทดลองครัง้ที่ 2 ............... 47 

ตาราง 11 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัการทดลองครัง้ที่ 2 ............................................. 48 

ตาราง 12 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 3 .............................................................. 49 

ตาราง 13 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการทดลองกบักลุม่เป้าหมาย ................................................................... 50 

ตาราง 14 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนในการทดลองกบักลุม่เป้าหมาย ................... 53 

ตาราง 15 แสดงคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการทดลองกบักลุม่เป้าหมาย ..... 55 

ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน ....................................................................................... 57 

 

  



 

บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในชีวิตประจ าวนัเราต้องเก่ียวข้องกบัสีเป็นอย่างมาก ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอาหารการ
กิน เคร่ืองใช้ การแต่งกาย วัฒนธรรมและความเชื่อ มักเก่ียวข้องกับสีทัง้สิน้ นับว่าสีมีบทบาท
ส าคญัในชีวิตมนุษย์มากเช่นกนั เราสามารถใช้สีตกแต่งสิ่งของต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เช่น 
การใช้สีในการตกแต่งอาหาร บ้านเรือน หรือการใช้สีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มสีสันให้
ดึงดูดความสนใจผู้ บริโภค สียังสามารถสื่อความหมายที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ได้ ดงัเช่น สีแดงให้ความรู้สกึอบอุ่น ร้อนแรง แสดงสญัญะของความกล้าหาญ ความเป็นนกั
สู้  สีเขียวให้ความรู้สกึร่มเย็น สดชื่น แสดงสญัญะของความอดุมสมบูรณ์ สีทองสื่อสญัญะว่า การมี
คณุค่า ความส าคญั ความสงูศกัด์ิ และสีขาวสื่อสญัญะว่าความสะอาดบริสทุธ์ิ (อนนัต์ ประภาโส, 
2558, หน้า 15) โดยสรุปแล้ว สีมีบทบาทส าคญัในชีวิตเรา นอกจากใช้ตกแต่งสิ่งของให้เกิดความ
สวยงามแล้ว สียงัมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สกึและความเชื่อในวฒันธรรมของมนุษย์อีกด้วย 

ในสงัคมปัจจุบนัมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่สมัพันธ์กับ
วัฒนธรรมเร่ืองสีและการสื่อความหมายที่หลากหลาย เนื่องจากคนแต่ละชาติมีภูมิหลังทาง
วฒันธรรมและการนบัถือศาสนาที่แตกต่างกัน จึงท าให้คนแต่ละชาติมีความเชื่อเร่ืองสีที่แตกต่าง
กนั ทกุคนมีวฒันธรรมในการเลือกใช้สีที่แตกต่างกนั บางคนเลือกใช้สีตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
เชื่อว่าเป็นโชคลางและเป็นมงคลต่อชีวิตของตนตามวฒันธรรมอนัมีลกัษณะเฉพาะของตน 

ในสงัคมและวฒันธรรมของคนจีน มีประวติัการใช้สีมายาวนาน ในวฒันธรรมจีนโบราณ 
มีการใช้สีพืน้ฐาน 5 สี คือ สีน า้เงิน สีแดง สีเหลือง สีขาวและสีด า มีความนัยถึงธาตทุัง้ 5 ธาตุ คือ 
น า้ ไฟ ไม้ โลหะ และดิน  คนจีนมีความเชื่อในเร่ืองสี คนจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่เก่ียวเนื่องกับไฟ 
เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลและความโชคดี ปัจจุบนั สีแดงยังใช้ในงานมงคลต่างๆ อย่างในงาน
แต่งงานหรือในวนัตรุษจีน คนจีนจะนิยมตกแต่งห้องและสวมเสือ้ผ้าสีแดงหรือสีโทนร้อน ส่วนสีที่ไม่
เป็นมงคลคือสีขาว เป็นสีแห่งความตายและความโศกเศร้า ซึ่งบางครัง้เรียกงานศพว่า งานสีขาว 
และในประเพณีของบางพืน้ที่ เมื่อไปร่วมงานศพต้องใส่เสือ้สีขาว ส่วนสีเหลืองเป็นสีแห่งแผ่นดิน 
เป็นสีของจกัรพรรดิจีนในช่วงเวลาอนัยาวนาน และเป็นสีที่ใช้ประดับพระราชวงั ยานพาหนะ เสือ้
คลมุและเคร่ืองทรงขององค์จกัรพรรดิ ซึ่งในสมยัโบราณสีเหลืองเป็นสีแห่งอ านาจ (Wang Xinyao, 
2001, p. 64) ภายหลงัวฒันธรรมจีนได้รับอิทธิพลจากสงัคมและวฒันธรรมของชาวตะวนัตก ท าให้
การสื่อความหมายของสีเหลืองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น สีเหลือง ตัง้แต่สมยัราชวงศ์สยุ มี
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แต่จักรพรรดิสามารถใส่เสือ้สีเหลืองได้ สามัญชนห้ามใส่เสือ้สีเหลือง สีเหลืองเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
อ านาจและศูนย์กลาง แต่หลังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตก สีเหลืองจึงเกิด
ความหมายใหม่ มีความหมายเปลี่ยนแปลงเชิงโลกีย์ ซึ่งความหมายของสีเหลืองที่ปัจจุบนันิยมใช้ 
แตกต่างจากสมยัโบราณเป็นอย่างมาก (Gong Xue, 2015, p. 20) 

ในสงัคมไทย สีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทยอย่างหลากหลายเช่นกนั คนไทยมีการใช้สีเพื่อ
สื่อความหมายด้านศิลปะ เช่น ในการทอผ้า จิตรกรรมฝาผนัง เคร่ืองถ้วยชามเบญจรงค์ หัวโขน 
รวมทัง้งานสถาปัตยกรรมไทยที่มีการใช้สีสนัจนมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปทัง้โลก (พรทวี พึ่งรัศมี, 
2551, p. 3) นักวิจัยชาวต่างชาติก็เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสีสัน  สี เก่ียวข้องกับ
วฒันธรรมไทยในหลายด้าน รวมถึงด้านโบราณคดี ศิลปะทางศาสนาพทุธ สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
การท่องเที่ยวและประเพณี ไทย  สะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะวัฒนธรรมที่ เก่ียวกับสีและมี
ลกัษณะเฉพาะของความเป็นชาติไทย ซึ่งสีในสงัคมไทยจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมไทย 
(Duan Yuanbing, 2015, p. 141) 

ในวัฒนธรรมไทย สีมีบทบาทในการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ตามวัฒนธรรม 
ความเชื่อเร่ืองโชคลาง และบอกเล่าเร่ืองราวอีกด้วย เช่น การใช้สีในธงชาติไทย ธงชาติไทยเป็น
สญัลกัษณ์สงูสดุอย่างหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วยแถบสี 3 สี คือ สีแดง สีขาวและสีน า้เงิน 
สีที่ปรากฏในธงชาติไทยแต่ละสียังสื่อความหมายตามสังคมและวัฒนธรรมไทย สีแดง หมายถึง
ชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน า้เงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบนัส าคัญของ
ประเทศไทย (โกสมุ สายใจ, 2540, หน้า 13) 

นอกจากนี ้คนไทยยังมีความเชื่อในเร่ืองสีประจ าวัน เป็นวฒันธรรมความเชื่อของไทยที่
สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สีประจ าวันจันทร์คือสีเหลือง วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว วัน
พฤหัสบดีสีแสด วันศุกร์สีน า้เงิน วันเสาร์สีด า วันอาทิตย์สีแดง คนไทยเชื่อกันว่าใส่เสือ้ตามสี
ประจ าวนัจะเป็นสิริมงคล ซึง่เป็นความเชื่อที่สืบทอดกนัมานาน เราจึงได้เห็นคนไทยพากนัใสเ่สือ้สี
เดียวกนัในวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัพ่อแห่งชาติ 

ในวฒันธรรมไทย มีการใช้สีธรรมชาติในการผสมอาหารและย้อมผ้า คนไทยโบราณรู้จัก
น าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบตวัมาใช้ผลิตเป็นสีต่างๆ อาจจะใช้สีตามธรรมชาติโดยตรงหรือผ่าน
กระบวนการสกดัโดยเทคโนโลยี วสัดสุ าคญัที่ให้สีที่หลากหลาย เช่น สีเขียวมาจากใบเตย สีน า้เงิน
อ่อนมาจากดอกอัญชัน สีเหลืองส้มมาจากหัวขมิน้ (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2560, หน้า 218) ซึ่งการ
สกดัสีจากธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงภมูิปัญญาของคนไทย  
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ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมีการใช้ค าเรียกสีเป็นจ านวนมาก มีค าเรียกสี
พืน้ฐาน เช่น แดง ด า เขียว มีค าเรียกสีที่เป็นค าขยายโดยเทียบกับแสง เช่น เขียวอ่อน หรือน าค า
เรียกสีสองค ามารวมกนัโดยให้สีหนึ่งเป็นสีหลกัอีกสีหนึ่งเป็นสีรอง เช่น ฟ้าอมเทา บางครัง้จะบอก
ความแตกต่างของสีเดียวกันโดยขยายด้วยสิ่งที่มีสีนัน้ๆ เช่น เขียวขีม้้า เขียวน า้ทะเล (ปรีชา ช้าง
ขวัญยืน, 2560, หน้า 218) นอกจากค าเรียกสีแล้ว ในภาษาไทยยังมีส านวนที่เก่ียวข้องกับสี เช่น 
ข้าวแดงแกงร้อน ซึ่งเป็นส านวนที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ประเทศไทยกบัประเทศจีนมีภูมิ
หลงัทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สีที่โดดเด่นในวฒันธรรมก็จะแตกต่างกันและสื่อความหมายไม่
เหมือนกนั ในวฒันธรรมจีน มีวฒันธรรมเก่ียวกบัเร่ืองสีมาตัง้แต่โบราณ คนจีนจึงใคร่เรียนรู้ในเร่ือง
สีในบริบทวฒันธรรมไทย  

ภาษากบัวฒันธรรมมีความสมัพนัธ์ การเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศไทย จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจภาษาและวฒันธรรมไทยไปด้วย ถ้าไม่มีความรู้ด้านวฒันธรรม จะท าให้เกิดอปุสรรคใน
การท าความเข้าใจภาษาไทย เช่น ในภาษาไทยมีค าว่า ผ้าเหลือง เป็นค าศัพท์ที่มีวัฒนธรรมไทย
แฝงอยู่  ถ้าผู้ เรียนไม่มีความรู้ทางวัฒนธรรมไทย จะไม่เข้าใจค านีม้ีความหมายว่า พระสงฆ์ 
เนื่องจากพระสงฆ์ของไทยต้องห่มผ้าสีเหลืองที่เรียกว่าจีวร เพราะฉะนัน้จึงใช้ผ้าเหลืองเรียกแทน
พระสงฆ์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาของประเทศไทย การเรียนวัฒนธรรมของประเทศ
ภาษาเป้าหมาย จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษานัน้มากยิ่งขึน้ การที่ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารเข้าใจ
ความหมายตรงกนั จึงจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานทางวฒันธรรมร่วมกนั เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วฒันธรรมนัน้ๆ สอดคล้องกบั นวลทิพย์ เพิ่มเกษร (2547, หน้า 269) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
เรียนภาษาและวฒันธรรมไว้ว่า   

 
ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถส่ือความหมายได้ถูกต้อง เพราะเมื่อผู้ เรียนเข้าใจวัฒนธรรมไทย เช่น 

เข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของคนไทยแล้ว ก็จะเข้าใจวิธีคิด การ
กระท า ตลอดจนค าพูดที่ใช้ในการส่ือสารของคนไทยด้วย…นอกจากนี ้ยงัส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทศันคติที่
ดีต่อวฒันธรรมไทย เพราะเมื่อผู้ เรียนเรียนรู้วฒันธรรมไทยขณะที่เรียนภาษาแล้ว เขาย่อมเข้าใจความ
แตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของชาติตน ซึง่ส่งผลให้ผู้สอนและผู้ เรียนมี
ความรู้สกึที่ดีต่อกนั  

 

การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนวัฒนธรรมไทยไปด้วย นอกจากจะพัฒนาทักษะทาง
ภาษาแล้ว ยงัท าให้เข้าใจความหมายในบริบททางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศไทยได้ถกูต้อง
และเหมาะสมด้วย และยังช่วยให้ผู้ เรียนมีทศันคติที่ดีต่อภาษาไทยกบัประเทศไทย และกระตุ้นให้
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ผู้ เรียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทย ตลอดจนท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ส าหรับหลกัสตูรภาษาไทยของประเทศจีน ได้ให้ความส าคญักบัการเรียนวฒันธรรมไทย
โดยมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย มีการจดัรายวิชาวฒันธรรมไทย และมีการใช้ต ารา
เรียนภาษาไทยพืน้ฐานที่มีเนือ้หาเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย (Lin Xiumei, 2558, p. 39) ได้กล่าวถึง
การจัดแบบเรียนภาษาไทยของจีนไว้ว่า “เราไม่เพียงแต่ให้ความส าคัญแก่ความรู้ทางภาษา เช่น 
การใช้ค า ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกนั ค าพ้อง ฯลฯ เท่านัน้ หากสอดแทรกวฒันธรรมหลากสีสนั
เข้าไปด้วย เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม” การเรียนรู้วฒันธรรมไทย นอกจากมีส่วนช่วย
ในการเรียนภาษาไทย ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเข้าใจและความสมัพันธ์ระหว่างทัง้สอง
ประเทศ (Lin Xiumei, 2558, p. 39) ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทยควรมีความร่วมมือให้มากขึน้ ควรเผยแพร่ความรู้ด้านสงัคมและวัฒนธรรมไทยให้แก่
ชาวจีน ต าราเรียนภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีเนือ้หาที่เก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคมไทย
ค่อนข้างมาก และเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทยหลายด้าน เช่น  ในต ำรำเรียนภำษำไทย
ระดับอุดมศึกษำ เล่มที่สอง เป็นต าราเรียนภาษาไทยที่เน้นเร่ืองสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
วตัถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยอย่างรอบด้าน เนือ้หาในต ารา
เรียนก็ได้ครอบคลมุหลายด้านของวฒันธรรมไทย ได้แก่ ภมูิประเทศของไทย ศาสนา การคมนาคม
ในประเทศไทย อาหารไทย เป็นต้น และมีบทเรียนได้กล่าวถึงเร่ือง “สี” ในวัฒนธรรมไทยด้วย ใน
บทเรียนนี ้ได้กลา่วถึงสีกบัความเชื่อของคนไทย เนือ้หารวมถึง การใส่เสือ้ตามความเชื่อสีประจ าวนั 
Lu Sheng (2555, p. 270) ได้กลา่วถึงสีกบัความเชื่อในเร่ืองสีของคนไทยไว้ดงันี ้
 

การใช้สีในชีวิตประจ าวนัก็เป็นลกัษณะอีกอย่างหนึ่งของคนไทยที่น่าสนใจด้วย เพราะการ
ใช้สีประจ าวนันัน้ สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อของคนไทยที่มีต่อศาสนาต่างๆ ในสังคมได้อีกด้วย 
เช่น คนไทยจะเลือกเสือ้ผ้ามาใส่ให้ตรงกับสีของเทวดาในแต่ละวนั ตามความเชื่อของศาสนาฮินด ู
เพราะให้เกิดความมงคล ไม่ว่าจะท ากิจการงานใดๆ ก็จะประสบความส าเร็จราบร่ืนและโชคดี เช่น 
วนัอาทิตย์ใส่สีแดง วนัจนัทร์ใส่สีเหลือง วนัองัคารใส่สีชมพ ูวนัพธุใส่สีเขียว วนัพฤหสับดีใส่แสดหรือสี
ส้ม วนัศกุร์ใส่สีฟ้า และวนัเสาร์ใส่สีม่วง 

 

ในต าราเรียนเล่มนีย้ังได้กล่าวถึงเนือ้หาที่เก่ียวข้องกับการใช้สีเพื่อแสดงทัศนคติ หรือ
ความเชื่อต่างๆ มีเนือ้ความดงันี ้
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การใช้สีในโอกาสต่างๆนัน้ คนไทยมักค านึงถึงความเหมาะสมหรือกาลเทศะเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ คนไทยรู้จักใช้สีเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ทศันคติ หรือความเชื่อต่างๆ เช่น ใช้สีขาว
แทนความบริสุทธ์ิ สะอาด สดใส และความดี ใช้สีแดงแทนความเร่าร้อน ความมั่งคั่ง สีชีวิตชีวา 
หรือเป็นสีของเลือด ใช้สีน า้เงินแทนความสงูศกัดิ์ สง่างาม สภุาพและถ่อมตน ทัง้สามสีนีอ้าจเห็นได้
จากสีของธงชาติไทย ซึ่งมี 3 สี คือ 1.สีขาว เป็นตวัแทนของศาสนาที่เป็นความดีหรือส่ิงบริสทุธ์ิ 2.สี
แดง เป็นตัวแทนของชาติ ซึ่งได้มาจากการเสียสละเลือดเนือ้ชีวิตของพรรพบุรุษ 3.สีน า้เงิน เป็น
ตวัแทนของพระมหากษัตริย์ ซึง่ทรงเป็นประมขุและศนูย์รวมจิตใจของคนไทยทัง้ประเทศ 

 

นอกจากนี ้ในต าราเรียนเล่มเดียวกันยังได้กล่าวถึงการใช้สีในสถาบันการศึกษาและ
บริษัทต่างๆ เช่น สีประจ ามหาวิทยาลยั เป็นการใช้สีเพื่อบ่งบอกถึงความหมายเฉพาะในวฒันธรรม
ไทย และมีบทอ่านเสริมได้กล่าวถึงสีประจ าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  คนไทยใช้สี
ในหลายลกัษณะ ในบทเรียนได้กล่าวถึงเร่ืองสีไว้บางเร่ืองเท่านัน้ ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่าสีในวัฒนธรรม
ไทยน่าจะมีหลากหลายและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในหลายมิติที่น่าสนใจ ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ท าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย เพื่อใช้พฒันาทกัษะการอ่านและเสริมความรู้ด้าน
วฒันธรรมไทยให้แก่ผู้ เรียนชาวจีนให้หลากหลายยิ่งขึน้ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อ

พฒันาทกัษะการอ่านและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบันกัศกึษาชาวจีน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ช่วยให้นักศึกษา
ชาวจีนพฒันาทกัษะการอ่าน และมีความรู้เข้าใจวฒันธรรมไทยมากย่ิงขึน้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาชาวจีนที่ก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3  

2. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจยั 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับ

นกัศกึษาชาวจีน มีทัง้หมด 8 บท ดงันี ้
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บทท่ี 1 สีกบัอาหาร 
บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่1 
บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่2 
บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่1 
บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่2 
บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย 
บทท่ี 7 สีกบัส านวน 
บทท่ี 8 ค าเรียกสี 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
3.1 หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน 

3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย แบบ
ปรนยั จ านวน 80 ข้อ  

3.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรม
ไทย แบบปรนยั จ านวน 40 ข้อ  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม  หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ใช้เพื่อเสริมความรู้ทางภาษาและ
วฒันธรรมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ให้แก่นกัศึกษาชาวจีน เพื่อให้นกัศึกษาน าไปศึกษาด้วยตวัเอง
ตามความสามารถของแต่ละคน 

สีในวัฒนธรรมไทย หมายถึง สีในวัฒนธรรมไทยที่เก่ียวกับอาหาร เคร่ืองแต่งกาย 
สถาบนัพระมหากษัตริย์ ประเพณีไทย ส านวนและค าเรียกสีในสงัคมไทย 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม Literature 

 
สีในสงัคมไทยสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมไทยและภมูิปัญญาของคนไทย การศกึษาเร่ือง

สีในสงัคมไทย จะมีสว่นช่วยให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติเข้าใจวฒันธรรมไทยมากยิ่งขึน้ การศึกษาเร่ืองสี
ในครัง้นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองสีไปใช้สอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะการ
อ่านส าหรับชาวต่างชาติอีกด้วย ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวกับการสอนภาษาและ
วฒันธรรม สีในวฒันธรรมไทย และการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1. การสอนภาษาและวฒันธรรมให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ  
2. หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
3. สีในวฒันธรรมไทย 

 
1.  การสอนภาษาและวัฒนธรรมให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ  

ผู้ เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ มีมีความมุ่งหมายที่จะสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันกับ
เจ้าของภาษานัน้ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในบริบทวัฒนธรรมและสงัคมที่แตกต่างจากผู้ เรียน การ
เรียนวฒันธรรมของประเทศเจ้าของภาษา จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษาและความคิดของคน
ประเทศนัน้มากขึน้ และจะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในสังคมประเทศนัน้ การสอนภาษาจึงควรสอน
ควบคู่วัฒนธรรมด้วย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้
ผู้ เรียนชาวต่างชาติ จะแบ่งเป็นประเด็นส าคญัๆดงัต่อไปนี ้

1.1  ความหมายของวฒันธรรม 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 1059) ได้นิยามวัฒนธรรมไว้ว่า สิ่งที่ท าความ

เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ 
เช่นวฒันธรรมพืน้บ้าน วฒันธรรมชาวเขา 

ประภาศรี สีหอ าไพ (2550, หน้า 3) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรม (Culture) เป็นศัพท์
บัญญั ติที่  พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญั ติศัพท์จาก
ภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในภาคภาษาไทยจนเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ตามมูลศัพท์หมายถึง 
ภมูิธรรมแห่งความเจริญงอกงาม ได้แก่ มรดกของสงัคม ซึ่งเป็นสมบติัส่วนรวม มีทัง้ของที่เป็นวตัถ ุ
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ความรู้ ความเชื่อถือ ศิลปะ ศีลธรรม นิติธรรม ประเพณีและอุปนิสัย ประชาชาติทุกชาติมีสังคม
มรดก (Social heritage) คือสมบัติที่ตกทอดมาจากชีวิตของประชาชนนัน้ตามล าดับช่วงอายุคน 
วฒันธรรมของแต่ละประชาชาติย่อมมีลกัษณะเฉพาะของต”  

วฒันธรรม เป็นมรดกที่มนุษย์สืบทอดกนัมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง วิถีชีวิตที่
แตกต่างกันของแต่ละสังคม ท าให้แต่ละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง และวัฒนธรรมได้
ครอบคลุมถึงหลายด้านในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ อวยพร พานิช (2550, หน้า 
146) ท่ีได้กล่าวถึงวัฒนธรรมไว้ว่า ค าว่า “วัฒนธรรม”เป็นศัพท์ที่มีความหมายกว้าง อาจหมาย
รวมถึง วิธีการด าเนินชีวิตพฤติกรรมและผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึน้ ตลอดจนความคิด ความเชื่อ 
ความรู้ บางต าราหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตขึน้ เพื่อความเจริญงอกงามใน
วิถีชีวิตมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา รวมถึงความคิดเห็น ความประพฤติ กิริยาอาการ 
ภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เป็นต้น  

ทิพย์สุดา นัยทรัพย์ (2535, หน้า 6) ได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า 
วฒันธรรมหมายถึงทุกอย่างเกิดขึน้จากพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นสมาชิกในสงัคม และถ่ายทอด
ต่อเนื่องกนัมาอย่างมีแบบแผนเป็นมรดกของสงัคม 

ในงานวิจัยที่ เก่ียวกับวัฒนธรรม  นิ ติ รัตน์  บุญ เรือง (2559) ท าวิจัยเร่ือง 
แบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรมเร่ือง “บัว” ส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติ มีความมุ่งหมาย
คือ เพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรมเร่ือง “บัว” ส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ วิจัยได้สรุปความหมายของวฒันธรรมไว้ว่า วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตในสงัคม
ของกลุ่มคนที่ เป็นแบบแผนการประพฤติ ปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึก คิดใน
สถานการณ์ต่างๆ สมาชิกในสงัคมเดียวกนัสามารถเข้าใจ ยอมรับ ซาบซึง้และปฏิบติัร่วมกนั อนัจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสงัคมนัน้ๆให้มีความเจริญงอกงาม และจะช่วยมนุษย์
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีสนัติสขุและสนัติภาพ 

จากเนือ้ความข้างต้น สรุปได้ว่า วฒันธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ หรือปรับปรุง
ขึน้ เพื่อการด ารงชีวิตและแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของวิถีชีวิต วฒันธรรมครอบคลมุทุก
สิ่งทุกอย่างที่แสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น ขนบธรรมเนียม ภาษา ความเชื่อ ศิลปะต่าง ๆเป็นต้น  
เป็นสิ่งที่มนษุย์ถ่ายทอดกนัจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการด ารงชีวิต  

1.2  การแบ่งประเภทวฒันธรรม 
วฒันธรรมมีขอบเขตที่กว้างขวางมากและสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ทิพย์

สดุา นยัทรัพย์ (2535, หน้า 7) ได้แบ่งวฒันธรรมในสงัคมออกเป็น 2 ประเภท คือ  
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1.  วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เป็นวฒันธรรมที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
ได้แก่ 

-ท่ีอยู่อาศยั อาหารการกิน เคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรค ซึง่เป็นปัจจยั 4 ของ
มนษุย์ในการด ารงชีวิต 

- เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น ตะเกียบ ช้อน ส้อม 
- สิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านเรือน ปราสาทราชวงั โบสถ์ 
- ยานพาหนะ เช่น รถ เรือ เคร่ืองบิน 
- งานศิลปะ เช่น ภาพวาด รูปปัน้ ดนตรี ภาพยนตร์ 

2.  วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (จิตใจ) เป็นสิ่งที่ท าให้ปัญญาหรือจิตใจมี
ความเจริญงอกงามหรือเป็นหลักในการด ารงชีวิต ได้แก่ การปฏิบัติทางศาสนา การปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขนบประเพณี เป็นต้น 

ประภาศรี สีหอ าไพ (2550, หน้า 47-52) ได้แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 6 ประเภท ดงันี ้
1.  วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เคร่ืองใช้ที่คนไทยประดิษฐ์ขึน้เป็นเคร่ืองอุปโภค

บริโภค ได้แก่ เคร่ืองแต่งกายแบบไทย บ้านไทย การจกัสาร การแกะสลกัไม้ การทอผ้า ฯลฯ 
2.  วัฒนธรรมทางศิลปกรรม คือ ความเจริญทางด้านศิลปะที่บรรพบุรุษไทย

แสดงอจัฉริยะในด้านจิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ฯลฯ 
3.  วัฒนธรรมทางจิตใจหรือวัฒนธรรมทางคติธรรม คือวัฒนธรรมที่เก่ียวกับ

ค่านิยม  เช่นความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ความเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ เป็นต้น 

4.  วัฒนธรรมทางเนติธรรม โดยสรุปแล้วคือวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับข้อควร
ปฏิบติั การปกครองประเทศชาติ 

5.  วัฒนธรรมทางสหธรรม คือ การวางตัวรักษากิริยามารยาทให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล  ประพฤติปฏิบติัตนในพิธีการต่างๆถกูต้องตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ไทย การแต่งกายสภุาพเรียบร้อยตามโอกาสที่สมควร เป็นต้น 

6.  วฒันธรรมทางภาษาและวรรณคดี เช่นวฒันธรรมที่เก่ียวกบัระดบัภาษา  
วราคม ทีสุกะ (2544, หน้า 63) กล่าวไว้ว่าส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ

(สวช.)ได้ก าหนดแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปกรรม สาขามนษุยศาสตร์ สาขา
ช่างฝีมือ สาขากีฬาและนนัทนาการ สาขาคหกรรม สรุปได้ดงันี ้
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สาขาศิลปกรรม ประกอบด้วยเร่ืองเก่ียวกบัภาษา วรรณกรรม ละคร นาฏศิลป์ ดนตรี 
จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและศิลปะการแสดงอื่นๆ  

สาขามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี กฎหมาย การปกครอง ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา  

สาขาช่างฝีมือ ประกอบด้วยเร่ืองการเย็บปักถักร้อย แกะสลกั การทอ จกัสาน เคร่ือง
ถม เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง  

สาขากีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วยเร่ืองมวยไทย กระบี่กระบอง ตะกร้อ 
การละเลน่พืน้เมือง ฯลฯ 

สาขาคหกรรม ประกอบด้วยเร่ืองระเบียบในเร่ืองการกินอยู่ มารยาทในสังคม การ
แต่งกาย การตกแต่งเคหสถาน การดแูลเด็ก ฯลฯ  

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการแบ่งประเภทของวฒันธรรม สามารถสรุปได้ว่า การ
แบ่งประเภทของวัฒนธรรม มีทัง้วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ และสามารถแยก
ออกมาเป็นหลายสาขาและได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของวิถีชีวิตมนุษย์ เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ อาหารการกิน และภาษา เป็นต้น  

1.3  ความส าคญัของวฒันธรรมในการสอนภาษาให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ 
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม เป็นสิ่งที่มนษุย์สร้างขึน้ และได้รับการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกการถ่ายทอด
วฒันธรรม เราสามารถเรียนรู้วฒันธรรมของสงัคมใดสงัคมหนึ่งได้จากการศึกษาภาษาของสงัคม
นัน้ๆ ในทางตรงกนัข้าม วฒันธรรมของสงัคมก็มีผลต่อการใช้ภาษา มนษุย์ในแต่ละสงัคมจะมีแบบ
แผนด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดวฒันธรรมที่หลากหลาย อย่างที่  งามพิศ สตัย์สงวน 
(2543, หน้า 35) ได้กล่าวไว้ว่าวฒันธรรมคือแบบแผนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในสังคมต่างๆนัน้ เป็นผลมาจากการมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป ท าให้เกิดเป็น
วฒันธรรมไทย วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมญ่ีปุ่ น และวฒันธรรมอเมริกา เป็นต้น  ซึ่งวัฒนธรรมของ
ประเทศเป้าหมายเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส าหรับผู้ เรียนภาษาต่างประเทศ  

ภาษากบัวฒันธรรมมีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ ทิพย์
สุดา นัยทรัพย์ (2535, หน้า 10) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และแบ่ง
ออกได้ดงันี ้

1. ภาษาช่วยถ่ายทอดวฒันธรรมไว้มิให้สญูหาย ภาษาบนัทึกวฒันธรรมต่างๆในอดีต
เป็นลายลักษณ์ในต านาน พงศาวดารและวรรณคดีต่างๆ ท าให้เราได้ทราบถึงวัฒนธรรมที่มีมา
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ตัง้แต่โบราณ เช่น สงกรานต์ ประเพณีแต่งงาน เผาศพ เป็นต้น และได้สืบทอดประเพณีเหล่านีม้า
จนถึงปัจจบุนั 

2. ภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในชาติซึ่งบันทึกไว้ในวรรณกรรม
ลายลกัษณ์และวรรณกรรมมขุปาฐะ อย่างเช่นศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช สะท้อนให้เห็น
ถึงการด ารงชีวิตของคนสโุขทยั ลกัษณะบ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสงัคม 

3. ภาษาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละสังคมตามล าดับ 
เช่นอักษรไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึน้เมื่อ พ.ศ.1826 ได้วิวัฒนาการมาเป็น
ตวัหนงัสือที่เราใช้อยู่ทกุวนันี ้

4. ภาษาเป็นเคร่ืองแสดงระดบัวฒันธรรมของผู้ใช้ภาษา ภาษาไทยมีการใช้ถ้อยค าให้
เหมาะกบักาลเทศะและฐานะของบุคคล เช่นการใช้ค าราชาศพัท์กบัพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ
นวุงศ์ 

5. ถ้อยค าภาษาเป็นประวัติวัฒนธรรมประจ าชาติ เช่นค าเรียกเวลา ทุ่ม โมง เป็นค า
สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ในสมัยก่อน ตีฆ้องและกลองบอกเวลา กลางวันตีฆ้อง ซึ่งจะมี
เสียงดงัโม้งๆ และกลางคืนตีกลองซึง่จะมีเสียงดงัทุ่มๆ จึงใช้ทุ่ม โมงในการบอกเวลา 

6. ภาษาสะท้อนให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของสังคมของชนชัน้นัน้ๆ เช่นค าที่
เก่ียวกับการปรุงอาหาร อย่าง คลุก ปิ้ง เผา ย า ย่าง เป็นต้น ค าเหล่านีบ้่งบอกถึงวัฒนธรรมทาง
อาหารการกินของชาตินัน้ๆ 

7. ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งยึดเหนี่ยวคนทัง้ชาติให้ค านึงถึงความเป็นชาติ
เดียวกัน ถ้าชาติใดรักษาวัฒนธรรมทางภาษาของตนไว้ไม่ได้ ภาษาถูกท าลายก็เหมือนชาติถูก
ท าลาย อย่างประเทศมอญที่เคยเป็นชาติที่รุ่งเรืองในอดีต ตอนนีใ้ช้ภาษาและขนบธรรมเนียมอย่าง
พม่า ปัจจบุนัภาษามอญเกือบสญูหายไปแล้ว 

เนือ้ความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างวฒันธรรมกบัภาษา 
สอดคล้องกบั สิรจิตต์ เดชอมรชยั (2556, หน้า 144) ที่ได้กลา่วถึงภาษาและวฒันธรรมไว้ว่า 

 
“ภาษากับวฒันธรรมเป็นส่ิงที่ผสมผสานกลมกลืนกนัอย่างใกล้ชิด ภาษาไม่ได้อยู่โดดๆ แต่

จะต้องมีพืน้ฐานทางวฒันธรรมของกลุ่มชนท่ีพูดภาษานัน้ๆ รองรับอยู่ด้วยเสมอ ภาษากบัวฒันธรรม
มีความสมัพนัธ์ที่ต่างส่งเสริมซึง่กนัและกัน วฒันธรรมคือสิ่งที่คนในสงัคมท าหรือคิดโดยใช้ภาษาเป็น
ส่ือ และไม่ว่าเราจะคิดเก่ียวกับอะไรและคิดอย่างไร เราจะต้องใช้กระบวนการทางภาษาที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของวฒันธรรมทัง้สิน้ ระบบภาษาจึงท าให้เราเห็นวฒันธรรม สงัคมและการมองโลกของคนที่
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ใช้ภาษานัน้ๆด้วย เพราะในขณะที่ เราถ่ายทอดความคิดด้วยภาษานัน้จะต้องมีการถ่ายทอด
วฒันธรรมไปด้วยพร้อมๆกนั” 
 

ส าหรับความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรม ประภาศรี สีหอ าไพ (2550, หน้า 9) ก็
ได้แสดงความคิดเห็นตรงกันไว้ว่า ภาษากับวฒันธรรมมีความสมัพนัธ์ที่ต่างส่งเสริมซึ่งกนัและกัน 
เพราะภาษาบนัทึกวฒันธรรมเก็บรวบรวมไว้ ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการถ่ายทอดวฒันธรรม 
สามารถสะท้อนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพราะฉะนัน้ ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
จดัเป็นประเภทหนึ่งของวฒันธรรม 

เนือ้ความข้างต้นที่กล่าวไว้ แสดงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมที่
เกือ้กูลกนัไม่สามารถแยกจากกนัได้ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนัน้ ผู้สอนควรค านึงถึง
การสอนวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ดังที่ศรีวัย สุวรรณกิติ (2522, หน้า 49) ได้กล่าวไว้ว่า การสอน
ภาษาจ าเป็นต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งจะประกอบด้วยการสื่อสาร ความคิด หลกัภาษา
และวฒันธรรม เนื่องจากภาษาเป็นสื่อส าหรับบนัทึกประสบการณ์และวฒันธรรมของคนในชุมชน
เจ้าของภาษา เพราะฉะนัน้ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจึงต้องเน้นการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของภาษานัน้ๆควบคู่กนัไปด้วย  

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532, หน้า 15; อ้างอิงจาก Allen and Vallette. 1979: 326) 
กลา่วถึงประโยชน์ของการเรียนรู้วฒันธรรมส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติดงันี ้

1. เพิ่มพนูความส านึกในเร่ืองของวฒันธรรมเจ้าของภาษา 
2. กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

3. มีทศันคติที่ดีต่อวฒันธรรมของชนชาติอ่ืน 

4. เป็นการพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายในวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
อย่างถกูต้องเหมาะสม 

5. สามารถปรับปรุงตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษาได้ในสถานการณ์จริง 
6. ปลกูฝังความเข้าใจในการตีความการอ้างอิงทางวฒันธรรม ค่านิยม และทศันคติ

ของเจ้าของภาษา 
จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมมีประโยชน์หลายประการ

ส าหรับผู้ เรียนภาษาต่างประเทศ นอกจากส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนภาษาแล้ว ยังจะช่วย
เพิ่มพนูความเข้าใจในเร่ืองสงัคมและวฒันธรรมของประเทศเป้าหมาย ผู้ เรียนจึงสามารถปฏิบติัตวั
ได้ถูกต้องตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรมยังช่วยสร้างทัศนคติที่ ดีต่อ
วัฒนธรรมและผู้ คนในประเทศเป้าหมาย ท าให้ผู้ เรียนมีความส านึกในความหลากหลายของ
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วัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมประเทศเป้าหมายกับวัฒนธรรมของ
ประเทศตนเอง และมีความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ สภุทัรา 
อกัษรานุเคราะห์ (2532) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนควรสอนความรู้ทางวฒันธรรม ควรปลกูฝังให้ผู้ เรียน
เห็นว่าสิ่งที่เขาคิด พดู และกระท านัน้ ซึ่งเหมาะสมในวฒันธรรมของตนนัน้ อาจจะไม่เหมาะสมใน
อีกวฒันธรรม และควรยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึน้โดยไม่มีอคติหรือความล าเอียง ซึ่งการสอน
ความรู้ทางวฒันธรรมก็เป็นการสอนให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมในด้านพทุธิพิสยัและจิตพิสยั 

งานวิจัยที่เก่ียวกับความส าคัญของวัฒนธรรมในการสอนภาษาให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ 
ผู้ วิจัยได้พบงานวิจัย  Zhang Xian (2560) เร่ืองการสร้างหนังสืออ่านประกอบภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เร่ือง “ช้างไทย”ส าหรับนักศึกษาจีน มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างหนังสืออ่าน
ประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทยเร่ือง “ช้างไทย”ส าหรับนักศึกษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ 80/80 ผู้ วิจัยได้น าสิ่งที่ใกล้ตัวผู้ เรียนมาสร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยแบ่งเนือ้หาเป็น 
10 บท ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ส าคัญที่ เก่ียวกับช้างไทย วันส าคัญเก่ียวกับช้างไทย ช้างใน
ภาษาไทย ผลการวิจยัพบว่า หนังสืออ่านประกอบภาษาและวฒันธรรมไทยเร่ือง“ช้างไทย”ส าหรับ
นักศึกษาชาวจีน มีประสิทธิภาพ 90.7/ 85.2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่าหนังสืออ่าน
ประกอบมีประสิทธิภาพ และในการอภิปรายผลการวิจยั ผู้วิจยัได้พบว่าหนงัสืออ่านประกอบเล่มนี ้
มีประสิทธิภาพที่จะใช้สอนภาษาและวฒันธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีนได้ เนื่องจากว่าเนือ้หา
สาระทัง้ด้านภาษาและวัฒนธรรม มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของผู้ เรียนเอง และผู้ เรียนมี
ความรู้ในด้านนีค่้อนข้างน้อย จึงท าให้ผู้ เรียนได้เกิดความสนุกสนานและความสนใจในการอ่าน 
และมีผลดีต่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นเพราะผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมไทยควบคู่กนัไป ภาษา
กบัวฒันธรรมสนบัสนนุกนั การเข้าใจวฒันธรรมสง่ผลต่อการเรียนรู้ภาษา 

เจิ่น เกิ๋ม ตู๊  (2552) ได้สร้างชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับชาว

เวียดนาม เร่ือง “วันส าคัญของไทย” ได้กล่าวถึงความส าคญัของวฒันธรรมในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศไว้ว่าผู้ เรียนภาษาต่างประเทศนัน้ มีความจ าเป็นต้องเรียนวัฒนธรรมของ
ประเทศภาษาเป้าหมายด้วย เพราะถ้าได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเป้าหมาย ผู้ เรียนจะมี
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเทศเป้าหมายมากขึน้ และจะไม่ตีความข้อความต่างๆใน
ภาษาเป้าหมายอย่างผิดพลาดโดยใช้ระบบความคิดและค่านิยมในวัฒนธรรมของตัวเอง อีกทัง้
เข้าใจค่านิยมของวัฒนธรรมเป้าหมายมากขึน้ ซึ่งการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรม ไม่ได้ช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านการสื่อสารเพียงอย่างเดียว   
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จากศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวกบัความส าคญัของวฒันธรรมในการสอนภาษาให้
ผู้ เรียนชาวต่างชาติ ผู้ วิจัยพบว่า วฒันธรรมของเจ้าของภาษามีความส าคญัต่อการเรียนการสอน
ภาษาให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ ซึ่งในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนัน้ มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้
วฒันธรรมของประเทศเป้าหมายด้วย เนื่องจากภาษากบัวฒันธรรมเกือ้กูลกนัไม่สามารถแยกจาก
กนัได้ การเรียนรู้วฒันธรรมจะช่วยเพิ่มพนูความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ เรียน สร้างทศันคติที่
ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเป้าหมาย นอกจากนีแ้ล้วยังเ ป็นแรงจูงใจอย่างดี ท าให้
ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษา เพราะฉะนัน้ การเรียนภาษาต่างประเทศนัน้ ต้องเรียน
วฒันธรรมควบคู่ไปด้วย 
 

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสง่เสริมการอ่าน ขยายประสบการณ์ และ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ผู้ อ่าน  มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษา ผู้ อ่านสามารถน าความรู้และความคิดในหนงัสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริง มีนกัการศกึษากลา่วถึงหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไว้ดงันี ้ 

2.1 ความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมคือหนังสือที่น าเนือ้หาในหลักสูตรหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมา

สร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ให้ผู้ อ่าน ดังที่  ธีระชัย ปูรณโชติ (2532, p. 8) ได้
กล่าวถึงหนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่า คือหนังสือที่นักเรียนอ่านแล้วจะได้ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ลึกซึง้และกว้างขวางยิ่งขึน้ เป็นการเสริมเนือ้หาที่มีอยู่ในหนังสือเรียน หนังสือชนิดนีอ้าจเขียนขึน้
ตามหลกัสตูร หรือบางเล่มเป็นหนงัสือที่มีจ าหน่ายทัว่ไป แต่มีเนือ้หาสาระเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร ก็
อาจใช้เป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมได้ หนงัสือแต่ละเล่มอาจใช้ได้ในชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรืออาจใช้ได้หลาย
ระดับชัน้ มีความคิดเห็นตรงกับถวัลย์ มาศจรัส (2538, หน้า 20) ท่ีได้กล่าวถึงความหมายของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่า คือ หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตรส าหรับให้นักเรียนอ่าน เพื่อศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละ
บคุคล หนงัสือประเภทนีเ้คยเรียกว่า หนงัสืออ่านประกอบ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเคยเรียกว่า หนงัสือ
อ่านประกอบ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมด้วยตวัเองได้ เพราะมี
เนือ้หาและการใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่ผู้ อ่าน  

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นวัสดุการอ่านประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบเรียน แต่เป็น
หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เด็กสามารถอ่าน เลือกอ่านได้ทัง้ในและนอกเวลาเรียน จุดประสงค์ในการ
อ่านมีหลายประการ เช่น อ่านเพื่อค้นหาค าตอบ อ่านเพื่อขยายประสบการณ์ให้ลึกซึง้เฉพาะเร่ือง 
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อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือประเภทนีย้ังช่วยเสริมสร้าง
ความสนใจในการอ่านได้ดีอีกด้วย (บนัลือ พฤกษะวนั, 2536, หน้า 56) ซึ่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมมี
ประโยชน์ในการเสริมความรู้และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ อ่าน สอดคล้องกบัภิญญาพร นิตยะ
ประภา (2534, หน้า 39) ได้กล่าวถึงหนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่า เป็นแบบเรียนอีกชนิดหนึ่ง ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ แต่เป็นหนงัสือที่มีเนือ้หาสาระเพิ่มเติมไปจากหนงัสือแบบเรียน
หรือประกอบหนังสือแบบเรียนให้สมบูรณ์ขึน้  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากจะให้
ความรู้เพิ่มเติมแล้ว การเสนอเร่ืองหรือการเขียนน่าอ่านและอ่านเพลินกว่าหนงัสือแบบเรียน 

เนือ้ความที่กล่าวข้างต้น สอดคล้องกับจินตนา ใบกาซูยี (2536, หน้า 134) ที่กล่าวถึง
ความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่า 

 

คือหนงัสือที่บรรจุความรู้ ซึง่อาจจะเป็นความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งจากหลกัสตูร หรือความรู้ใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึง่เป็นประโยชน์เสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งเป็นนกัเรียนวยัต่าง ๆ มีลกัษณะ
แนวทางการเขียนทัง้ในแง่ให้สาระประโยชน์โดยตรง ในลกัษณะการเขียนแบบสารคดี และให้ความ
สนุกในลักษณะการเขียนแบบบันเทิงคดีปะปนอยู่ด้วย แต่เน้นหนักไปในแง่ให้สาระประโยชน์
มากกว่าความบนัเทิง การเน้นหนกัในแง่ให้สาระประโยชน์ความรู้ จะเป็นจุดประสงค์ส าคญัของการ
เขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสืออ่านเพิ่มเติมในสมัยก่อนมักเรียกชื่อว่า หนังสืออ่านประกอบ 
หนงัสืออ่านประกอบการสอนเป็นต้น 

 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม คือ หนงัสือที่สร้างขึน้
เพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้ อ่าน อาจจะเป็นความรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งในหลกัสตูรหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มี
การใช้ภาษาและวิธีการน าเสนอเนือ้หาที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ อ่าน ซึ่งผู้ อ่านสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน จะช่วยผู้ อ่านขยายประสบการณ์ และ
พฒันาทกัษาด้านภาษา นอกจากนีย้งัจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กบัผู้ อ่านอีกด้วย 

2.2 ความส าคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีบทบาทส าคัญส าหรับผู้ อ่านในหลายประการ เป็นสื่อที่จะ

ท าให้ผู้ อ่านมีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางมากขึน้ และเกิดพัฒนาการทางภาษาและ
สติปัญญา จนเกิดประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง ดงัที่สมพร จารุนฏั (2534, หน้า 68-69) 
ได้กล่าวถึงบทบาทของหนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเน้นพัฒนาการทางความรู้ 
ความคิดและสติปัญญา มีความส าคญัดงัต่อไปนี ้

1. ส่งเสริมความรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีเนือ้หาสาระที่เก่ียวกับความรู้หรือ
ทกัษะ ความคิด หลกัการ หรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึง่เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่านในการด าเนินชีวิต 
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2. สง่เสริมสติปัญญา การอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม จะสง่เสริมหรือเปิดโอกาส
ให้ผู้ อ่านได้พัฒนาทักษะในการสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใช้เหตุผล  จ าแนกแจกแจง วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถน าความรู้และทกัษะเหล่านีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

3. ส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสม แนวความคิดที่สอดแทรกอยู่ในหนงัสือ จะช่วย
ให้ผู้ อ่านเกิดเจตคติที่เหมาะสมในการน าความรู้นัน้ไปใช้ตามแนวทางที่พึงประสงค์ จนให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนและแก่สว่นรวม 

4. สง่เสริมความเข้าใจ เนื่องจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสมแก่ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของผู้ อ่าน เสนอเนือ้หาตามล าดบั
ขัน้ตอนของความรู้ และตามพฒันาการทางสติปัญญาของผู้ อ่าน มีตวัอย่างที่เหมาะสม และมีการ
ใช้เทคนิควิธีหรือเคร่ืองส่งเสริมความเข้าใจอ่ืน ๆ เช่น การใช้ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง อภิธาน
ศพัท์ เป็นต้น จึงมีสว่นช่วยสง่เสริมความเข้าใจให้แก่ผู้ อ่าน 

5. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเร่ืองราว
น่าสนใจ ท าให้ผู้ อ่านเห็นความส าคัญและประโยชน์ของเร่ืองราวที่เสนอ จะกระตุ้นให้ผู้ อ่านเกิ ด
ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

ถวลัย์ มาศจรัส (2538, p. 24) ได้กลา่วถึงความส าคญัของหนงัอ่านเพิ่มเติมไว้ว่า หนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน และจะช่วยเสริมทักษะในการอ่านและ
ปลกูฝังนิสยัรักการอ่านให้แก่นกัเรียน นอกจากนีแ้ล้ว บนัลือ พฤกษะวนั (2536, p. 56) ได้กล่าวถึง
ความจ าเป็นในการใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมไว้ว่า 

1. หนงัสืออ่านเพิ่มเติมจะช่วยขยายประสบการณ์เฉพาะเร่ืองได้กว้างขวางและลึกซึง้ 
และมีภาพประกอบ ช่วยให้เข้าใจง่ายขึน้อีกด้วย เนื่องจากแบบเรียนของวิชาต่าง ๆ อาจไม่สามารถ
สนองความต้องการในด้านความเข้าใจความหมายของเร่ืองราวบางเร่ืองได้รายละเอียดและ
กว้างขวางพอ จึงมีความจ าเป็นในการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

2. ช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าใจความหมายของค าศพัท์ ตลอดจนการใช้ภาษาหลายรูปแบบ 
ช่วยเสริมสร้างทกัษะในการอ่านที่ดี 

3. การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยให้ผู้ อ่านเกิดความเพลิดเพลิน สร้างนิสยัรักการ
อ่านได้มากกว่าแบบเรียนในด้านการบนัเทิง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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4. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถตอบสนองความต้องการในการอ่าน การฝึกทักษะ 
ผู้ อ่านจะใช้เวลาอ่านอย่างมีอิสระ ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และจะช่วยสร้างลกัษณะนิสยั
ให้รักการค้นคว้า และพฒันาการอ่านได้มากกว่า 

5. ถ้าเนือ้หาในหนงัสือเป็นเร่ืองราว จะช่วยชดเชยความรู้สึกความบกพร่องทางด้าน
จิตใจของผู้ อ่าน 

6. ช่วยให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สง่เสริมการค้นคว้า การจดัท าแบบฝึกหดัได้ดี 

การอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมช่วยผู้ เรียนเกิดนิสยัรักการอ่าน และได้รับความรู้มากมายที่
สามารถใช้ในชีวิตจริง ดังที่ กิตติยา กิตติมงคล (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ประเพณีไทย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพมหานคร ได้สรุปความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติมว่า หนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเป็นสื่อการสอนที่ส าคญัทัง้ต่อผู้ เรียนและผู้สอน เป็นหนงัสือที่ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดนิสยัรักการอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ อ่านมีความรู้มากขึน้ รู้จกัแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์ ยังช่วยให้ผู้ อ่านพัฒนาทัง้
สติปัญญา อารมณ์และสังคมอีกด้วย อัจฉริยา วสุนันต์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมวรรณคดีไทยเพ่ือการท่องเท่ียวเร่ือง รามเกียรติ์  ส าหรับชาวต่างประเทศ มี
ความคิดที่เก่ียวกบัความส าคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมตรงกนั สรุปได้ว่าคือ ช่วยเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ อ่าน ชว่ยให้ผู้ อ่านมีนิสยัรักการอ่าน มีความรู้กว้างขวางทนัสมยั พฒันาทกัษะ
ทางการอ่านให้ดียิ่งขึน้ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนพฒันาเพิ่มขึน้ 

จากเนือ้ความข้างต้น สามารถสรุปความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ว่า ช่วยเสริม
ความรู้ให้แก่ผู้ อ่านและขยายประสบการณ์ให้ลกึซึง้มากขึน้ พฒันาทกัษะทางภาษาให้ดียิ่งขึน้ สร้าง
ความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ อ่านจนเกิดนิสยัรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ และช่วยส่งเสริมสติปัญญา รู้จักวิเคราะห์ สังเกต ใช้เหตุผล ฯลฯ จนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

2.3 ขัน้ตอนการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ต้องมีเกณฑ์และขัน้ตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม 

เพื่อให้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ผู้ อ่าน ผู้วิจยัได้ศกึษาขัน้ตอน
ในการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมดงันี ้ธีระชยั ปรูณโชติ (2532, หน้า 9) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการเขียน
หนงัสือดงันี ้
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1. ศึกษาหาความรู้ที่ เก่ียวกับการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น ศึกษา
หนังสือที่ได้รับรางวัลต่างๆ ศึกษาหาความรู้จากต ารา เอกสารต่างๆ ถามผู้ รู้ หรือเข้าฟังสมัมนาที่
เก่ียวกับการเขียนหนงัสือ เพื่อดแูนวการเขียนและการจดัท า และศึกษาค้นคว้าเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองที่
จะเขียน 

2. เขียนโครงร่าง (Plot) หรือหวัข้อรายละเอียดของเร่ืองเนือ้เร่ืองย่อและตัง้ชื่อ
เร่ือง น าโครงร่างไปให้ผู้ อ่ืนอ่านและวิจารณ์ แล้วปรับแก้ไขตามค าวิจารณ์ 

3. เขียนบทสคริปต์ (Script) คือ หลงัจากได้โครงเร่ืองแล้ว เขียนบอกขัน้ตอน
ของเนือ้เร่ืองและรูปภาพ เขียนบอกว่า ตัง้แต่หน้าแรกจนถึงหน้าสดุท้าย มีค าบรรยายอะไรบ้าง มี
ภาพประกอบอะไรบ้าง 

4. ท าดัมมี่ (Dummy) คือการท าหนังสือจ าลองของหนังสือที่เราจะท าขึน้มา 
โดยน ารายละเอียดของบทสคริปต์มาเขียนและระบภุาพประกอบ ตัง้แต่หน้าปกถึงหน้าสดุท้าย การ
ทดลองท าดมัมี่ก่อนน าไปพิมพ์เป็นเลม่จริง เพื่อดวู่าหนงัสือเลม่นี ้มีความเหมาะสมดีเพียงใด 

5. การจัดท ารูปเล่มจริง ๆ (Format) คือ การเรียงค าบรรยาย การวาดภาพ
และการวางเนือ้หาให้เหมาะสม รวมถึงขนาดรูปเลม่มีความเหมาะสม 

ส าหรับขัน้ตอนการท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ถวลัย์ มาศจรัส (2538, หน้า 57) แนะน าให้
เร่ิมปฏิบติัตามขัน้ตอนด้วยด าถามต่อไปนี ้

ขัน้ที่ 1 ปัจจบุนัสอนกลุม่ประสบการณ์อะไร 
ขัน้ที่ 2 จะเขียนหนงัสือเสริมการอ่านชัน้ปีที่เท่าไร 
ขัน้ที่ 3 เขียนเร่ืองอะไร แล้วตอบค าถามเหลา่นีใ้ห้ได้ 

เขียนท าไม เพื่ออะไร 
เนือ้หาเป็นอย่างไร 
สาระที่ได้คืออะไร 
รูปแบบการเขียนคืออะไร 

ขัน้ที่ 4 หาข้อมลูจากที่ไหน 
ขึน้ที่ 5 วางแผนการเขียนไว้อย่างไร 
ขัน้ที่ 6 จะลงมือเขียนเมื่อไร และก าหนดจะให้แล้วเสร็จเมื่อไร 
ขัน้ที่ 7 ลงมือเขียน 

ทัง้ 7  ขัน้ตอนนีเ้ป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงก่อนท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแบบแผนใน
การปฏิบติัการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
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เจียง ยู (2560) ได้ศึกษาเร่ือง หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
เร่ือง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทย”ส าหรับนักศึกษาชาวจีน  ผู้วิจยัได้สร้าง
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมตามขัน้ตอนดงันี ้คือ ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการท่องเที่ยวของคนจีน
ในประเทศไทย วิธีการศึกษามีทัง้ศึกษาจากหนังสือที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว เก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์นกัท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ ผู้ วิจยัจึงได้ข้อมูลในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจีน
นิยม และได้ก าหนดเนือ้หาในหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนือ้หาที่เหมาะสมส าหรับผู้ เรียนชาวจีน 
ผู้ วิจัยยังได้ศึกษารายละเอียดที่เก่ียวกับการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากเอกสาร งานวิจัยและ
หนังสือต่างๆ หนังจากนัน้ผู้ วิจัยได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง มำรยำททำงวฒันธรรมในกำร
ท่องเที่ยวไทย ส าหรับนักศึกษาจีนและน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

จากเนือ้ความที่เก่ียวกบัขัน้ตอนการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า ก่อนที่จะสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ผู้ เขียนควรส ารวจก่อนว่า ผู้ อ่านคือกลุ่มใด ต้อง
ค านึงถึงวยั ความสามารถด้านภาษาและประสบการณ์ของผู้ อ่าน จะเขียนเร่ืองอะไร ผู้ อ่านอ่านจบ
แล้วต้องได้ความรู้อย่างใด แล้วไปศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง วางแผนและปฏิบติัการเขียน
ตามแต่ละขัน้ตอน จดัท ารูปภาพและรูปแบบหนงัสือให้น่าอ่าน  

2.4 หลกัเกณฑ์ในการตรวจประเมินหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ต้องมีเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของ

หนงัสือ เพื่อได้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่าน 
สมพร จารุนฏั (2534, หน้า 72-78) ได้กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการตรวจหนงัสือเสริม

ประสบการณ์ไว้ว่า หลกัเกณฑ์ส าคญัมีดงันี ้
1. หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเนือ้หา 

1.1 เนือ้หาสอดคล้องกับจุดประสงค์ จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่า จะให้ผู้ อ่านได้
ความรู้ ความคิด ทักษะอย่างไร เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบเนือ้หาสาระในหนังสือสอดคล้องกับ
จดุประสงค์หรือไม่ 

1.2 เนือ้หาถูกต้อง หนังสือที่ให้ความรู้ ความคิดรวบยอด หลักการ และทฤษฎี
ต่างๆ เนือ้หาสาระจะต้องถกูต้องและทนัสมยั ไม่ขดัต่อวฒันธรรมของสงัคม  

1.3 เนือ้หายากง่ายพอเหมาะ เนื อ้หาต้องมีความยากง่ายเหมาะสมแก่วัย 
ประสบการณ์และความสามารถของผู้ อ่าน 
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1.4 เนือ้หาสัน้ยาวพอเหมาะ ความยาวของเนือ้หาสาระควรอยู่ในความยาวที่
เหมาะสม ไม่ควรยากเกินจนเกิดความสบัสน และไม่ควรสัน้เกินไปจนล าบากแก่การตีความ 

1.5 เนือ้หาประกอบด้วยตัวอย่างที่เหมาะสม ตัวอย่างที่ผู้ เขียนเสนอควรมีความ
เหมาะสมแก่วฒุิภาวะ ประสบการณ์ของผู้ อ่าน 

2. หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอเนือ้หา 
2.1 หลักเกณฑ์ส่งเสริมความเข้าใจ ประกอบด้วยโครงสร้างของข้อความ และ

โครงสร้างทางวิชาการ สว่นโครงสร้างของข้อความในการเสนอเนือ้หา ผู้ เขียนน าเสนอในโครงสร้าง
ที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจได้ง่าย เช่น น าเสนอในลกัษณะการเปรียบเทียบหรือการอธิบาย 
ส่วนโครงสร้างทางวิชาการ ศาสตร์สาขาแต่ละสาขามักจะมี โครงสร้างเฉพาะตัว ผู้ เขียนควร
น าเสนอเนือ้หาให้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่างเหมาะสม 

2.2 หลกัส่งเสริมการเรียนการสอน ต้องมีการบอกจุดประสงค์ของเร่ืองที่อ่านให้ผู้
ได้ทราบแต่ต้น จะเป็นการสะดวกแก่ผู้ อ่านมาก ในหนังสือต้องมีบทน าเร่ือง จะช่วยให้ผู้ อ่านได้
ทราบก่อนลงมืออ่านว่าเร่ืองที่จะอ่านนัน้เก่ียวกบัเร่ืองใดบ้าง ต้องมีค าถามน าเร่ืองหรือค าถามตาม
เร่ือง มีบทสรุปตอนท้ายเร่ือง มีการก าหนดหวัข้อที่เหมาะสม มีการกล่าวเน้นความส าคญั มีการใช้
ภาพประกอบ มีกิจกรรมท้ายบท มีการเสนอรายชื่อหนงัสืออ้างอิงหรือส าหรับอ่านเพิ่มเติม มีการใช้
เทคนิคเก่ียวกบัตวัอกัษรและการจดัพิมพ์ 

3. หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้ภาษา 
3.1 ศัพท์ การใช้ค าศัพท์มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านของผู้ อ่าน ผู้ เขียนควร

หลีกเลี่ยงการใช้ศพัท์ยาก จ าเป็นต้องให้ค าจ ากดัความก่อน หรือมีรายการอธิบายความหมายของ
ศพัท์เฉพาะในหนงัสือ 

3.2 การใช้ภาษา ผู้ เขียนควรใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา ใช้ถ้อยค าที่
มีความหมายถกูต้องชดัเจน เข้าใจง่าย 

3.3 การใช้ค าหรือวลีเชื่อมประโยค ไม่ว่าจะเป็นค าวิเศษณ์ ค าบุพบท หรือ
ค าสนัธาน การใช้วลีอย่างถูกต้องและถกูที่ จะช่วยให้ผู้ อ่านเข้าใจความหมายของข้อความได้อย่าง
ดี 

4. หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกบัคณุประโยชน์ ผู้ เขียนควรก าหนดจุดประสงค์ให้ชดัเจน จะให้
ผู้ อ่านได้พฒันาความรู้ ความคิด เจตคติและค่านิยมไปถึงระดบัใด  

5. หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความน่าสนใจ หนังสือควรมีลกัษณะที่ดึงดดูผู้ อ่านให้ติดตาม
อ่าน 
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5.1 บอกความส าคญัของเร่ือง ผู้ เขียนควรบอกให้ผู้ อ่านทราบด้วยว่า เร่ืองที่ก าลงั
อ่านนัน้ มีความส าคัญอย่างไรแก่ผู้ อ่าน เช่น เป็นประโยชน์แก่การด าเนินชีวิต อย่างนีจ้ะท าให้
ผู้ อ่านศกึษาเร่ืองนัน้ๆ อย่างมีความหมายย่ิงขึน้ 

5.2 สร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่าน หนังสือที่ผู้ เขียนสร้างขึน้ สามารถท าให้ผู้ อ่าน
เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ เขียน จะช่วยผู้ อ่านศึกษาด้วยความสบายใจ วิธีการสร้างความสมัพันธ์
กบัผู้ อ่าน อย่างเช่น ผู้ เขียนใช้วิธีดึงผู้ อ่านเข้ามาร่วมเหตุการณ์หรือกิจกรรมประหนึ่งว่าผู้ เขียนกับ
ผู้ อ่านก าลังศึกษาเร่ืองราวไปด้วยกัน หรือผู้ เขียนใช้วิธีใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และบุรุษที่ 2 แทน
ตวัเองและผู้ อ่าน 

บนัลือ พฤกษะวัน (2536, หน้า 79-82) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาหนังสือ
ดงันี ้

1. ลกัษณะรูปเล่ม หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรมีขนาดหนังสือที่เหมาะสม ขนาด “10 X 
13” นับว่าเป็นขนาดใหญ่สดุ และขนาด “5 X 8” คือ ขนาดเล็กสุด มีการใช้สีที่หลากหลายเพื่อล่อ
ให้ผู้ อ่านสนใจ การเย็บเล่ม เข้าปก ควรมั่นคง แข็งแรง ทนต่อการใช้ การจัดหน้าในต้องกระจ่าง 
ชดัเจน มีช่องเว้น ดสูวยงาม ลกัษณะตวัอกัษรต้องเรียบ และไม่มีการพิมพ์ผิด 

2. การวางโครงเร่ือง การวางโครงเร่ืองต้องติดต่อสืบเนื่องเป็นเร่ืองราว มีเหตุผล
เป็นไปตามธรรมชาติ เร่ืองราวต่าง ๆ ควรสมัพันธ์กับพืน้ฐานประสบการณ์ของผู้ อ่าน สิ่งที่อ่านนัน้ 
ควรเป็นเร่ืองบ่งความรู้สกึเกิดอารมณ์ร่วม เป็นเร่ืองที่อยากรู้อยากเห็น 

3. การใช้ภาษา ระดับภาษาต้องเข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย เป็นภาษาที่นิยมใช้ใน
สงัคม 

4. ภาพ การใช้ภาพต้องตรงกับความจริง ไม่ขัดต่อความเป็นธรรมชาติของสิ่งนัน้ 
รูปภาพต้องบอกเนือ้เร่ือง อธิบายเนือ้เร่ืองได้แจ่มชดั ควรเป็นภาพสี จะช่วยเข้าใจและสนใจมากขึน้  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม สุกัญญา อุดมโภชน์ (2553) ได้
ศกึษาเร่ือง การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ประเพณี
ไทยในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้สร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่มีการจัด
รูปเล่มที่เหมาะสม มีภาพประกอบเพื่อดึงดดูใจและช่วยสร้างความเข้าใจ ส่วนการวางโครงเร่ือง มี
เนือ้หาที่สัมพันธ์กับพืน้ฐานและประสบการณ์ของเด็ก การใช้ภาษาเหมาะกับวัยเด็ก เข้าใจง่ าย 
วางภาพให้สอดคล้องกบัเนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมนีม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ มีคณุภาพในระดบัดี ได้ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการอ่าน จน
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ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเพณีไทย ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และผู้วิจยัยงัพบว่า นกัเรียนส่วนมากมีเจตคติต่อประเพณีไทยดีขึน้ จึงแสดงให้เห็น
ว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีประโยชน์ต่อผู้ เรียน  
 
3. การศึกษาเร่ืองสีในวัฒนธรรมไทย 

สีมีความส าคญัต่อชีวิตมนษุย์เป็นอย่างมาก เช่น สีมีบทบาทส าคญัในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม แต่การใช้สีไม่ใช่แค่เสริมความสวยงามอย่างเดียว สีมีบทบาทใน
การสื่อความหมาย ใช้เป็นสญัลกัษณ์ หรือใช้บอกเล่าเร่ืองราว ทุกคนมีความนิยมในการเลือกใช้สี
ตามความเชื่อ แต่เนื่องจากภูมิหลงัทางวฒันธรรมที่แตกต่างกนั การใช้สีในการสื่อความหมายก็จะ
เกิดความแตกต่างกนั เมืองไทยมีคติความนิยมที่เก่ียวกับสีอยู่เช่นเดียวกนั สีปรากฏในวฒันธรรม
ไทยในลกัษณะต่างๆ และเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทยในหลายด้าน สอดคล้องกับ ชาติชาย อนุกูล 
(2552, หน้า 34) ได้กล่าวไว้ว่าในวัฒนธรรมไทย สีมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ในทุกๆ ด้านในการด าเนิน
ชีวิตของคนไทย เช่น การตกแต่งอาหาร การแต่งกาย การใช้สีในการตกแต่งวดั วงั เป็นต้น การใช้สี
ของคนไทย เป็นผลที่สะท้อนมาจากความเชื่อ ศาสนา โหราศาสตร์ สะภาพแวดล้อม หรือสิ่งอื่นๆที่
เข้ามาเก่ียวข้อง สีจึงเป็นสว่นส าคญัของวฒันธรรมไทย  

3.1 สีในอาหาร 
สีที่ใช้ในการตกแต่งอาหาร จะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิ

ปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่รู้จักน าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ดงัที่ ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ (2536, หน้า 41) ได้กล่าวไว้ว่าคนไทยรู้จักการใช้สีผสมอาหารให้มีสีสนั
สวยงามชวนกินมานาน แต่ก่อนยังไม่มีการสงัเคราะห์สีด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายดงัปัจจุบนั สีที่ใช้ในอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน ล้วนได้มาจาก
ธรรมชาติทัง้สิน้ ธรรมชาติในที่นีส้ว่นใหญ่จะเป็นพืช มีอยู่สว่นน้อยที่เกิดจากสตัว์และเชือ้รา 

การใช้สีในการตกแต่งอาหารเพื่อเสริมอาหารให้งดงาม ท ากันอย่างน้อยที่สุดก็ใน
สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดงัที่ ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ (2536, หน้า 42) ได้กล่าวถึงกาพย์เห่ชมเคร่ือง
หวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัตอนหนึ่งความว่า  

 

สงัขยาหน้าตัง้ไข่  ข้าวเหนียวใส่สีโสกแสดง 
เป็นนยัไม่เคลือบแคลง แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ 

ช่อม่วงเหมาะมีรส  หอมปรากฏกลโกสมุ 

คิดสีสไบคลมุ  หุ้มห่มม่วงดวงพดุตาน 
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พระราชนิพนธ์นีท้รงพระราชนิพนธ์ในตอนปลายรัชสมยัของรัชกาลที่๑ จากหลกัฐานชิน้นี ้
แสดงให้เห็นว่าคนไทยใช้สีเสริมแต่งอาหารหวานมาอย่างน้อยที่สดุก็ในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

สีในอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ (2536, หน้า 43-48) ได้รวบรวมมามี
ดงัต่อไปนี ้

1. สีน า้เงินจากดอกอญัชนั  และดอกอญัชนัยงัสามารถใช้ท าสีม่วงอีกด้วย 

2. สีเหลืองจากขมิน้ชัน ขมิน้อ้อย หญ้าฝร่ัน เมล็ดค าแสด ลูกพุด ดอกกรรณิการ์  
ลกูตาลสกุ และดอกค าฝอย ใช้เฉพาะกลีบดอก ฟักทอง 

3. สีเขียวจากใบเตย มะตมู ผกัชี พริก ผกัชีฝร่ัง 
4. สีน า้ตาลจากน า้ตาลที่น ามาเค่ียว 
5. สีแดงจากกระเจี๊ยบ ข้าวแดง พริกแดง มะเขือเทศ 

6. สีด าที่ได้จากถ่านกาบมะพร้าว ดอกดิน ถัว่ด า หมกึของปลาหมกึ  
7. สีม่วงจากลกูผกัปลงั ดอกอญัชนั ข้าวเหนียวด า  

พรทวี พึ่งรัศมี (2551, หน้า 7) ได้กล่าวถึงการกินตามสีอาหาร สามารถรักษาโรคและ
บ ารุงร่างกายได้ โดยแบ่งกลุ่มสีผักและผลไม้ออกเป็น  5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มสีขาวเช่นกระเทียม ขิง 
เมล็ดงาเป็นต้น เป็นกลุ่มอาหารที่ใช้ต้านไวรัส  ควบคมุน า้ตาลในเลือด กลุ่มสีน า้เงิน ม่วงแดง เช่น
กะหล ่าปลีสีม่วง มันสีม่วง เผือกเป็นต้น จะช่วยชะลอสภาวะการเสื่อมของเซลล์ กลุ่มสีเหลืองส้ม 
เช่น ขนุน สบัปะรด ช่วยกระตุ้นการก าจัดเซลล์มะเร็ง รักษาสายตา กลุ่มสีแดงเช่นชมพู่ กุ้ ง ปูช่ วย
ชะลอความเสื่อมของกล้ามเนือ้หวัใจและหลอดเลือด กลุม่สีเขียว เช่น ผกัคะน้า ผกับุ้ง ช่วยลดการ
เสื่อมของจอปราสาทตา ต้านการหนาและแข็งตวัของเส้นเลือด 

3.2 สีกับเคร่ืองแต่งกาย 
ที่ประเทศไทยมีภมูิปัญญาย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติมายาวนาน สีธรรมชาติที่ใช้ย้อมผ้า

ในภูมิปัญญาไทยดัง้เดิม ได้มาจากพืช สัตว์และแร่ธาตุ ส่วนใหญ่นิยมใช้สีที่ได้มาจากพืช กอง
บรรณาธิการ (2544, หน้า 18) ได้กล่าวถึงสีธรรมชาติที่ได้มาจากพืชไว้ว่า พืชทุกชนิด ตัง้แต่
ต้นหญ้ารวมไปถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใบ ดอก ผล ล าต้น เปลือก แก่น ราก หัว
หรือเหง้าในดิน สามารถน าย้อมสีธรรมชาติได้ และสีหลกัๆที่ใช้ย้อมผ้าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
คือ สีด าที่ได้จากผลมะเกลือ สีน า้เงินที่ได้จากต้นครามหรือฮ่อม สีเหลืองที่ได้จากแกแลหรือขนุน
และสีแดงที่ได้จากคร่ัง 

กรมหม่อนไหม (2559, หน้า 2 อ้างอิงจาก พระบรรหาวรพจน์. 2484) ได้กล่าวไว้ว่า 
“...ถ้าจะย้อมให้เหลืองใช้แกแล ถ้าจะย้อมให้เป็นสีกระดงังาใช้แถลง ถ้าจะให้แดงย้อมด้วยคร่ัง ถ้า
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จะให้ด าต้องเอาไปย้อมด้วยลกูกระจายซึ่งเป็นลกูไม้ชนิดหนึ่ง...” เป็นการบนัทึกเร่ืองสีส าหรับย้อม
ผ้าของไทย ซึง่เป็นการบนัทึกของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั  

ส าหรับสีของเคร่ืองแต่งกายนัน้ คนไทยมีความเชื่อเร่ืองสีประจ าวนั เชื่อว่าแต่งกายตามสี
ประจ าวนั จะเป็นมงคลแก่ตวัเอง เป็นความเชื่อที่มาจากศาสนาฮินดู สีประจ าวนัของไทยมาจากสี
กายของเทวดา ใน  1 สัปดาห์มี  7 วัน เรียกชื่อวันตามล าดับ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
พฤหสับดี ศกุร์ เสาร์ ชื่อวนัทัง้ 7 มาจากชื่อเทวดา 7 องค์ เป็นเทวดานพเคราะห์  ได้แก่ พระอาทิตย์  
ตามต านานว่ามีกายสีแดง พระจนัทร์ มีกายสีเหลืองนวล  พระองัคาร สีกายเป็นสีแก้วเพทาย บาง
แห่งก็ว่าเป็นสีชมพู  พระพุธ สีกายเป็นสีแก้วมรกต  พระพฤหสับดี มีสีกายเป็นสีแสด พระศกุร์ มีสี
กายเป็นสีคราม พระเสาร์ มีกายสีด าคล า้ จึงมีสีประจ าวนัดงันี ้

 

วนัอาทิตย์ สีแดง 
วนัจนัทร์ สีเหลือง 
วนัองัคาร สีชมพ ู

วนัพธุ สีเขียว 

วนัพฤหสับดี สีแสด 

วนัศกุร์ สีน า้เงิน 

วนัเสาร์ สีด า 

 

ในนวนิยายไทยเร่ือง สี่แผ่นดิน ได้กล่าวถึงความเชื่อสีประจ าวันด้วย ดังที่  คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช (2554, หน้า 42) ได้กล่าวถึง แม่พลอยสอนลูกให้แต่งตัวตามชาววังไว้ว่า วันจันทร์ นุ่ง
เหลืองอ่อนห่มน า้เงินอ่อน  วนัอังคารนุ่งสีปูนหรือม่วงเม็ดมะปรางแล้วห่มโศก หรือถ้านุ่งโศกหรือ
เขียวอ่อนต้องห่มม่วงอ่อน วันพุธนุ่งสีถั่วก็ได้สีเหล็กก็ได้แล้วห่มจ าปา วันพฤหัสนุ่งเขียวใบไม้ห่ม
แดงเลือดนก หรือนุ่งแสดห่มเขียวอ่อน วันศุกร์นุ่งน า้เงินแก่ห่มเหลือง วันเสาร์นุ่งเม็ดมะปรางห่ม
โศก หรือนุ่งผ้าลายพืน้ม่วงก็ห่มโศกเหมือนกนั เวลาไว้ทุกข์ก็นุ่งผ้าลายพืน้ม่วง แต่ต้องห่มสีนวล วนั
อาทิตย์จะแต่งเหมือนวันพฤหัสก็ได้ คือนุ่งเขียวห่มแดง หรือไม่ยังนัน้ก็นุ่งผ้าลายพืน้สีลิน้จี่หรือสี
เลือดหมแูล้วห่มโศก 

นอกจากนีแ้ล้ว พวงผกา คโุรวาท (2540, หน้า 172) ได้กลา่วถึงเร่ืองสีประจ าวนัท่ีปรากฏ
ใน สวสัดิรักษาของสนุทรภู่ ดงันี ้
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 อนึ่ง ภษูาผ้าทรงณรงค์รบ   ให้มีครบเคร่ืองเสร็จทัง้เจ็ดสี 
วนัอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี    เอาเคร่ืองสีแดงทรงเป็นมงคล 
เคร่ืองวนัจนัทร์นัน้ควรสีนวลขาว   จะยืนยาวชนัษาสถาผล 
องัคารม่วงชว่งงามสีครามปน  เป็นมงคลขตัติยาเข้าราวี 
เคร่ืองวนัพธุสดุดด้ีวยสีแสด    กบัเหลืองแปดปนประดบัสลบัสี 
วนัพฤหสัจดัเคร่ืองเขียวเหลืองดี   วนัศกุร์สีเมฆหมอกออกสงคราม 
วนัเสาร์ทรงเคร่ืองด าจึงล า้เลิศ    แสนประเสริฐเสีย้นศกึจะนึกขาม 
หน่ึงพาชีขีข่บัประดบังาม    ให้ต้องตามสีสนัจึงกนัภยั 

 

ค ากลอนนีเ้ป็นเร่ืองที่เก่ียวกับพระภูษาผ้าทางของพระมหากษัตริย์ สุนทรภู่แต่งถวาย
สมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์พระเจ้าลกูยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั ซึ่งมีความเชื่อ
ว่าแต่งตามสีจะช่วยให้เกิดสวสัดิมงคล คนเธรรมดาสามญัก็น ามาใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มตามปกติด้วย 

3.3 สีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ส าคัญของประเทศไทย ในสงัคมไทย คนไทย

นิยมประดบัธงประจ าพระองค์ร่วมกบัธงชาติไทย ธงประจ าพระองค์มีลกัษณะและการใช้สีพืน้ธงที่
ไม่เหมือนกัน ชัชพล ไชยพร (2558, หน้า 16) ได้กล่าวถึงลักษณะของธงประจ าพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 ไว้ว่า เป็นธงพืน้สีเหลือง มีอกัษรพระปรมาภิไธย ซึ่ง
ประกอบด้วย ภปร ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี อักษรย่อ ภปร ย่อมาจาก 
ภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชธิราช ในธงประจ าพระองค์ อักษร ภ ปรากฏเป็นสีเหลือง หมายถึง สี
ประจ าวันพระบรมราชสมภพ คือวันจันทร์ อักษร ป เป็นสีน า้เงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ และ
อักษร ร สีขาวหมายถึง สีประจ าพระชนมวารตามคัมภีร์มหาทักษา และ Lu Sheng (2555, p. 
275) ได้กล่าวถึงสีของธงประจ าพระองค์ไว้ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
ราชสมภพวันศุกร์ ใช้ธงพืน้สีน า้เงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราช
สมภพวันเสาร์ ใช้ธงพืน้สีม่วง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พระราชสมภพวันพฤหัสบดี ใช้ธงพืน้สีแสด ในวันส าคัญต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งคือวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คนไทยจะนิยมใสเ่สือ้สีฟ้า 

นอกจากสีประจ าพ ระองค์แ ล้ว สีน า้ เงิน ในธงชาติไทย ก็หมายถึ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์เช่นกัน  ธงชาติไทยเป็นสญัลกัษณ์ส าคัญที่สดุของประเทศไทย ตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ธงชาติไทยมีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 สว่น ยาว 9 
ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน า้เงินแก่กว้าง 2 
ส่วน ต่อจากแถบสีน า้เงินแก่ออกไปทัง้ 2 ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ 1 ส่วน ต่อจากแถบสีขาว
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ออกไปทัง้ 2 ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน ว. อ าพรรณ (2560, หน้า 91 อ้างอิงจาก 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หวั. 2461) ได้กล่าวถึงธงชาติไทยไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 ได้พระราชทานนาม “ธงไตรรงค์” และทรงพระราชนิพนธ์ 
“เคร่ืองหมายแห่งไตรรงค์” ดงันี ้ 

 

ขอร ่าร าพนับรรยาย  ความคิดเคร่ืองหมาย แห่งสีทัง้สามงามถนดั  
ขาวคือบริสทุธ์ิศรีสวสัดิ์  หมายพระไตรรัตน์  และธรรมะคุ้มจติรไทย  
แดงคือโลหิตเราไซร้  ซึง่ยอมสละได้  เพื่อรักษะชาติศาสนา  
น า้เงินคือสีโสภา  อนัจอมประชา   ธ โปรดเป็นของส่วนองค์  
จดัริว้เข้าเปนไตรรงค ์ จึ่งเป็นสีธง  ที่รักแห่งเราชาวไทย  
ทหารอวตารน าไป   ยงยทุธวิชยั  วิชิตก็ชเูกียรติสยามฯ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั.  2461) 
 

โดยสรุปแล้ว การใช้สีแดง สีขาว สีน า้เงินสามสีนีม้ีความหมายว่า สีแดง หมายถึง เลือดอ
อันยอมสละให้แก่ชาติ หรือความเป็นชนชาติไทย ความเป็นแผ่นดินไทย สีขาว หมายถึงความ
บริสทุธ์ิแห่งพระไตรรัตน์ และธรรมมะอนัเป็นหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา สีน า้เงิน หมายถึง สี
ส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งค าว่าไตรรงค์มาจากค าว่า ไตร แปลว่า สาม กับค าว่า 

รงค์ แปลว่า สี ธงไตรรงค์จึงหมายถึงธงสามสี 
3.4 สีกับประเพณีไทย 

สีได้ปรากฏในประเพณีไทยและสื่อสญัญะด้วย เช่นประเพณีการบวชพระ สีขาวได้
เก่ียวข้องกับประเพณีการบวชพระเป็นอย่างมาก ดังที่ปฤณ อัครผลพานิช (2557, หน้า 71) ได้
กลา่วถึงการแต่งกายของนาคว่า นาคจะแต่งกายด้วยเคร่ืองนุ่งห่มสีขาวทัง้ชดุ ซึง่ชุดนีป้ระกอบด้วย
เสือ้เชิต้แขนยาวสีขาว สบงสีขาว อังสะสีขาว เสือ้คลุมนาคและเข็มขัดนาค การแต่งตัวด้วยชุดสี
ขาวนี ้บ่งบอกถึงความบริสทุธ์ิทัง้กาย วาจาและใจ สว่นเคร่ืองนุ่งห่มของภิกษุ สามเณร ซึง่เรียกจีวร 
สีของจีวรนัน้ มีสีที่ ห้ามใช้ 7 สี คือ สีเขียวครามเหมือนดอกผักตบชวา สีเหลืองเหมือนดอก
กรรณิการ์ สีหงสบาท(สีแดงเร่ือคล้ายเท้าหงส์) สีแดงเหมือนชบา สีแดงเข้มเหมือนหลงัตะขาบ สี
แดงคล้ายใบไม้แก่ ใกล้ร่วงเหมือนสีดอกบวั และสีด าเหมือนลกูประค าดีควาย 

ในประเพณีการแต่งงาน ลกัขณา ศกุนะสิงห์ (2556, หน้า 109) ได้กล่าวถึงสีที่แสดง
ความเป็นสิริมงคลในงานแต่งไว้ว่า ในงานแต่งนัน้ มีประเพณีขบวนแห่ขนัหมาก ฝ่ายเจ้าบ่าวจะน า
ต้นไม้ 2 ชนิดใช้ในขบวนแห่ขนัหมาก คือต้นกล้วย 2 ต้นและ ต้นอ้อย 4 – 8 ต้น และจะผูกผ้าแดง
หรือติดกระดาษแดง เพื่อแสดงความเป็นสิริมงคล  
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ส่วนประเพณีงานศพนัน้ สีที่ เก่ียวข้องคือสีด า แขกที่ ร่วมงานศพต้องแต่งตัวให้
เหมาะสม ดงัที่มะลิฉตัร เอือ้อานนัท์ (2538, หน้า 54) ได้กลา่วถึงการแต่งสีต้องแต่งตามวฒันธรรม
และกาลเทศะว่า การแต่งกายต้องเหมาะสมต่อกาลเทศะ ต้องนึกความเหมาะสมและกฎระเบียบ 
แต่งตามวฒันธรรม จารีตและความนิยมในสงัคม อย่างเช่น การแต่งกายในการไว้ทกุข์ ต้องแต่งให้
เหมาะสมกาลเทศะ และ ต้องให้ความส าคญัและระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะเป็นการให้เกียรติ  ใน
สมัยก่อน สีของเสือ้ในการไว้ทุกข์ยังบ่งบอกถึงฐานะด้วย ดังที่ พูนพิศมัย ดิศกุล (2545, หน้า 77) 
ได้กล่าวไว้ว่า สีที่ใช้ในการไว้ทุกข์ในสมัยก่อน มีอยู่หลายอย่างต่างชนิด คือ1. สีด า 2.สีขาว 3.มี
ม่วงแก่หรือสีน า้เงินแก่ แต่ละสีมีการบอกถึงฐานะหรือความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ไว้ทุกข์และผู้ เสียชีวิต 
สีด าส าหรับผู้ ใหญ่หรือผู้ ที่มีอายุแก่กว่าผู้ เสียชีวิต สีขาว ส าหรับผู้ เยาว์หรือผู้ ที่มีอายุน้อยกว่า
ผู้ เสียชีวิต ส่วนสีม่วงแก่หรือสีน า้เงินแก่นัน้ส าหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเก่ียวดองกบัผู้ตายแต่ประการใด 
ซึง่ตามข้างต้นที่กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่าสีไว้ทุกข์มีอยู่ 3 สี และการแต่งกายด้วยสีที่แตกต่างกนั มีการ
บ่งบอกถึงฐานะหรือความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ที่ร่วมงานศพกบัผู้ตายด้วย เพราะฉะนัน้ ต้องมีความรู้
เร่ืองราวที่เก่ียวกบัสีไว้ทกุข์จึงจะแต่งสีได้ถกูต้อง 

เสฐียร โกเศศ (2551, หน้า 195) ได้กล่าวถึงสีไว้ทุกข์ว่า แต่ก่อน ถ้าคนที่จะแต่งกาย
เพื่อไว้ทุกข์เป็นคนในบ้าน จะสามารถแต่งกายด้วยสีด า สีขาว สีน า้เงินและสวมผ้าสีนกพิราบ 
ตามปกติไว้ทุกข์ก็สีด า แต่ถ้าครอบครัวนีเ้ก่ียวข้องกบัจีน จะนุ่งขาวตลอดไปก็มี  สีขาวใช้นุ่งในวัน
ปลงศพ แต่ถ้าเป็นแขกมาเยี่ยมเคารพศพ มีทัง้นุ่งด าและน า้เงิน และส าหรับญาติท่ีมีศักด์ิเป็น
ผู้ น้อยกว่าผู้ตาย จะนุ่งขาว ถ้าเป็นญาติหรือแขกผู้ใหญ่ก็มกันุ่งด า ส่วนคนอื่น ๆ ก็นุ่งน า้เงิน แต่ที่นุ่ง
สีนกพิราบก็มี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายด้วยสีที่แตกต่างกัน มีการบ่งบอกถึงความสมัพันธ์
ระหว่างผู้ที่ร่วมงานศพกบัผู้ เสียชีวิต 

3.5 สีในภาษาไทย 
วัฒนธรรมเร่ืองสีเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากโบราณ และมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิต

ของมนษุย์ ในภาษาไทย จึงมีค าเรียกชื่อสี และมีส านวนต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัสีมากมาย ดงัต่อไปนี ้
3.5.1 ส านวนที่เก่ียวกบัสี 

ในภาษาไทยมีส านวนที่เก่ียวกับสี ผู้ วิจัยได้รวบรวมส านวนที่เก่ียวกับสีจาก 
ราชบณัฑิตยสถาน (2558) และศนูย์พฒันาหนงัสือ (2545) มีส านวนดงัต่อไปนี ้
 

1.  ก้นหม้อไม่ทนัด ำ หมายถึง อยู่กินกนัฉนัสามีภรรยาไม่นานก็ทะเลาะวิวาทหรือหย่าร้างกนั 
2.  ข้ำวแดงแกงร้อน หมายถึง บญุคณุ  
3.  เขียวๆ อย่ำเฉลียวว่ำองค์อินทร์ หมายถึง เห็นอะไรอย่านึกกว่าดีไปหมด 
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4.  เกำะชำยผำ้เหลือง หมายถึง ได้บญุกศุลเมื่อเห็นลกูบวชในพทุธศาสนา 
5.  คำงเหลือง หมายถึง ป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต มกัใช้ว่า ไม่ตายก็คางเหลือง 
6.  กำคำบพริก หมายถึง ลกัษณะที่คนผิวด าแดงแต่งตวัด้วยผ้าสีแดง 

ส านวนดังกล่าวนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาแล้ว ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่นส านวน ข้าวแดงแกงร้อน แสดงให้เห็นถึง
วฒันธรรมด้านการเกษตรของไทย ข้าวแดงคือข้าวกล้องพันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดที่เป็นสีแดง ใช้แทน
บญุคณุ  

3.5.2 ค าเรียกสี 
ใจภักด์ิ อ่อนงาม (2547, หน้า 44) ได้กล่าวถึงการเรียกชื่อสีว่าสีที่มีชื่อใน

ปัจจุบนันีม้ี 150 สี ในการเรียกชื่อสีอาจจะเรียกโดยใช้ชื่อสี ๒ สีควบคู่กัน ให้ชื่อสีเด่นอยู่ข้างหน้า 
เช่นสีน า้เงินที่มีสีเขียวเจือ เรียกว่าน า้เงินอมเขียว สีเทาทีมีสีออกไปทางน า้เงินเรียกว่าสีเทาอมน า้
เงิน หรือสีเทาเย็น นอกจากนีย้ังมีการเรียกชื่อสีตามชื่อของสิ่งที่ค้นเคย เช่นสีแดงอิฐ สีเขียวปีก
แมลงทบั สีเขียวขีม้้าและพรวิไล คารร์ (2558, หน้า 23) ได้กล่าวไว้ว่า “สีไทยเป็นต้นทุนวฒันธรรม
ที่แสดงถึงอตัลกัษณ์เฉพาะ ภมูิปัญญาอนัทรงคณุค่านีม้ีทัง้เร่ืองที่มาของชื่อสี” 

เทพี จรัสจรุงเกียรติ (2559, หน้า 12-14) ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาเรียกสี มีการแบ่ง
ประเภทดงันี ้

ค าเรียกสีพืน้ฐาน เช่น ฟ้า แดง ชมพ ูเหลือง ด า ขาว เทา  
ค าเรียกสองสี เช่น สีเขียวอมฟ้า สีชมพอู่อนเจือเทา 
ค าเรียกสีกบัค าขยาย เพื่อระบรุะดบัความเข้มของสี เช่น สีชมพอู่อน สีน า้ตาลเข้ม  
ค าเรียกสีพืน้ฐานปรากฏร่วมกบัค าเรียกสิ่งของเฉพาะ ซึง่สามารถแบ่งได้ดงันี ้

ค าเรียกธรรมชาติ เช่น สีฟ้า สีทราย สีดิน 
ค าเรียกพืชและผลไม้ เช่น สีกหุลาบ สีเปลือกมงัคดุ สีทบัทิม 
ค าเรียกสิ่งของ เช่น สีอิฐ สีถ่าน สีปนู 
ค าเรียกสตัว์หรืออวยัวะหรือส่วนหนึ่งสว่นใดของสตัว์ เช่น สีงาช้าง สีเลือดหม ู
ค าที่ยืมมาจากต่างประเทศ เช่น สีพีช สีช็อคโกแลต สีมินท์ 

ค าเรียกสีพืน้ฐานปรากฏร่วมกบัค าอ่ืน เพื่อแยกระดบัความเข้มอ่อนของสี เช่น การระบุสี
เหลืองปรากฏกบัค าอ่ืนที่มีธรรมชาติเป็นสีเหลือง เช่น เหลืองขมิน้ เหลืองมะนาว 

ค าแสดงกลุม่สีแต่ไม่ระบชุดัเจน บอกแต่เป็นสีเฉดใด เช่น โทนสีร้อน โทนสีเย็น 
ค าขายใช้แทนการบอกลกัษณะของสี เช่น สีเข้มขรึม สีหม่น สีอ่อนหวาน 
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ค าเรียกสีในภาษาไทย ยงัสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมทางภาษา และลกัษณะของคนไทย
เป็นอย่างดี ดังที่ พรทิพย์ ไชยรัตน์ (2544, หน้า 27) ได้กล่าวถึงค าเรียกสีว่า ค าเรียกสีได้แสดงให้
เห็นวฒันธรรมและลกัษณะนิสยัของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั จากค าเรียกสี เราสามารถสงัเกต
ได้ว่า คนไทยมีความละเอียดอ่อน ช่างสงัเกต ในการจ าแนกสิ่งที่เป็นสีและสามารถเลือกค าขึน้มา
ใช้เรียกได้เป็นอย่างดี นอกจากนีแ้ล้วยงัสามารถน าไปใช้สร้างสรรค์ความรู้สึกนึกคิดได้อย่างดี โดย
น าไปใช้ในการเปรียบเทียบ แสดงความรู้สึกคิด ท่านได้สรุปวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของคน
ไทยที่ปรากฏในค าเรียกชื่อสีได้ 9 ประการ ดงันี ้

1. ค าเรียกสีสะท้อนวฒันธรรมการด ารงชีวิต แสดงให้เห็นถึงความผูกพนัระหว่างคน
ไทยกบัธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่นค าว่าม่วงเปลือกมงัคดุ ขาวเหมือนหยวกกล้วย แสดงแดงถึงการ
ประกอบอาชีพปลกูผลไม้  

2. ค าเรียกสีสะท้อนลกัษณะนิสยัของคนไทยคือ คนไทยชอบสิ่งที่สวยงาน มีค่า เช่น
ค าว่า เหลืองอ าพนั เขียวมรกต น า้เงินไพลิน 

3. ค าเรียกสีสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยเป็นคนช่างสงัเกต มีความละเอียดอ่อนในจิตใจ 
จึงท าให้มีการจ าแนกค าเรียกสีอย่างมากมาย เช่นสีเขียว จ าแนกได้เป็น สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน สี
เขียวมรกต สีเขียวขีม้้า เป็นต้น 

4. ค าเรียกสีสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสีนัน้ เช่นฟ้าใส แสดงความรู้สึกที่สดใสและร่า
เริง ฟ้าหม่น แสดงความรู้สกึซมึเศร้า 

5. ค าเรียกสีที่ใช้ในการเปรียบเทียบสะท้อนความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อสิ่งนัน้ เช่น ใจ
ด าเหมือนอีกา แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความรู้สกึต่อสีด าว่าเป็นสีที่อปัมงคล 

6. ค าเรียกสีแสดงค่านิยมของคนไทยในยุคต่างๆ เช่นตอนที่ฟุตบอลโลกเป็นที่สนใจ 
ท าให้เกิดค าเรียกสีที่เป็นสีธงชาติ สีประจ าชาติ สีเสือ้ผ้าของชาตินัน้ๆ เช่นฟ้าอาเจนติน่า หรือสีผิว
ของคนในประเทศนัน้ เช่น ด าแคมเมรูน 

7. ค าเรียกสีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาที่สืบทอดกันมา โดยที่ใช้เป็ น
สญัลักษณ์ของสิ่งต่างๆ เช่น สีเหลือง หมายถึงศาสนาพุทธ ผ้าเหลืองใช้แทนเรียกพระสงฆ์หรือ
ศาสนาพทุธ สีเหลืองแดงหมายถึงธรรมศาสตร์ 

8. ค าเรียกสีแสดงลกัษณะนิสยัของคนไทย คือมีการแบ่งสิ่งดี สิ่งเลว มีการยกย่องสิ่ง
ดี มีราคา เช่น ผิวงามดัง่ทองทา เป็นการแสดงความชื่นชมคนที่ถกูกลา่วถึง ส าหรับค าที่ไม่ยกย่องผู้
ที่กลา่วถึง เช่น ด าเป็นถ่าน 
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9. ค าเรียกสีที่เป็นค าทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าคนไทยได้รับอิทธิพล
จากต่างประเทศ และรู้จักน ามาปรับให้เหมาะสมและใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สีบรอนซ์ทอง สี
บรอนซ์เงิน เป็นต้น  

ซึง่การเรียกชื่อสีไทยแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทย สอดคล้องกบั วิบลูย์ ลีส้วุรรณ 
(2535, p. 170) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยมีกรรมวิธีแยบยลในการท าสีและเรียกขานชื่อสีที่
หลากหลายได้อย่างไม่ซ า้กัน สิ่งเหล่านีเ้ป็นผลงานทางภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตที่น่าศึกษา
และน่าชื่นชมอย่างยิ่ง” 

พรทวี พึ่งรัศมี (2551, หน้า 11) ได้กล่าวถึงค าเรียกสีว่าค าเรียกสีบ่งบอกถึงความเจริญ
ของชนชาติและกลุม่ชนภาษาไทยมีค าเรียกสีและอธิบายลกัษณะสีมากมาย ตวัอย่างเช่น สีขาว มี
ค าขยายต่างๆ เช่น ขาวจัว๊ะ และสีในจ าพวกขาวมีหลายสี เช่น สีสงัข์ ตวัอย่างเช่น สีด า มีค าขยาย 
เช่น ด าเป็นเหนี่ยง ด าป๋ี และสีในจ าพวกด าเช่น สีดินหม้อ ตวัอย่างเช่น สีเขียว มีค าขยายเช่น เขียว
ป๋ือ เขียวอ๋ือ สีในจ าพวกเขียว เช่น สีขีม้้า สีมรกต สีโศก  

นอกจากนีแ้ล้วผู้ วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับเร่ืองสีในวัฒนธรรมไทย พบว่า ใน
วฒันธรรมไทย คนไทยมีความเชื่อในเร่ืองสี ดงัที่ เฉลิมชยั สวุรรณวัฒนา (2553) ได้ศึกษาเร่ือง สี
ในวัฒนธรรมคติความเชื่อของไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสีในวัฒนธรรมคติความเชื่อของ
ไทย และเพื่อศึกษารากวัฒนธรรมการใช้สีของคนไทยที่มีผลต่อการออกแบบ ขอบเขตของ
การศึกษา ผู้วิจยัได้แบ่งหมวดวฒันธรรมเป็นหมวดต่าง ๆ ดงันี ้คือ หมวดศาสนา หมวดเคร่ืองแต่ง
กาย หมวดที่อยู่อาศัย หมวดวรรณกรรม หมวดอาหาร หมวดของใช้ชีวิตประจ าวัน หมวดศิลปะ
และหมวดการละเล่น หลงัจากได้ศึกษาเอกสารต าราที่เก่ียวข้องเสร็จ ผู้ วิจยัได้น าข้อมลูเก่ียวกับสี
ในวฒันธรรมคติความเชื่อของไทยในแต่ละหมวดสร้างเป็นแบบสอบถาม และเก็บข้อมลูจากกลุ่ม
ประชากรจ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า สีในวฒันธรรมคติความเชื่อด้านศาสนา คนส่วนใหญ่
เชื่อว่าสีมีความส าคัญในการปฏิบัติตนในทางศาสนา ด้านการแต่งกาย คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสีมี
ความส าคัญในการแต่งกาย เช่นถ้าไปงานศพก็ต้องใส่ชุดสีด า สีขาว หรือสีหม่น เพราะถ้าใส่ชุดสี
ฉดูฉาดก็จะดวู่าไม่ถูกกาลเทศะหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ ด้านที่อยู่อาศยั สีมีความส าคญัมากต่อที่
อยู่อาศยั เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่า สีของที่อยู่อาศยัท าให้ชีวิตดีขึน้ และเกิดความสบายใจ ท าให้
บ้านดกูว้างขึน้ไม่คับแคบ  ด้านศิลปะ สีก็มีความส าคญัมากเพราะงานศิลปะส่วนใหญ่จะเน้นที่สี
เป็นหลกั และสีในงานศิลปะก็สามารถแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ถ่ายทอดได้ และสีมี
ความส าคญัต่อของใช้ในชีวิตประจ าวนั การละเล่น  อาหารด้วย สว่นด้านวรรณกรรม ผู้วิจยัสรุปว่า
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ความเชื่อในเร่ืองของวรรณกรรมเป็นความเชื่อที่ อ้างถึงความเชื่อในด้านอ่ืน ๆ มาแต่งเป็น
วรรณกรรม เช่นความเชื่อสีประจ าวนั  

พรพรรณ รัชตประกาญจน์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง ความเชื่อเร่ืองสีในสังคมไทย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของความเชื่อในเร่ืองสีในสงัคมไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ความเชื่อเร่ืองสีของคนไทยที่เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตในสงัคมไทย เพื่อศกึษาอิทธิพลของความเชื่อเร่ือง
สีที่มีต่อพฤติกรรมของคนไทยในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบนั การด าเนินการวิจยัประกอบด้วยการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้องและการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจยัพบว่า ความเชื่อ
เร่ืองสีเกิดจากการที่มนษุย์สงัเกตว่าวิ่งธรรมชาติมีสีเฉพาะตามธรรมชาติ และมนุษย์ก็เชื่อว่ามีพลงั
ลึกลบัอยู่ในสิ่งธรรมชาติต่าง ๆ มนุษย์จึงคิดสร้างสรรค์น าเร่ืองสีมาสมัพันธ์กบัความเชื่อดังกล่าว 
ท าให้น าความรู้เร่ืองสีมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิต ในสงัคมไทย คนไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อเร่ือง
สีมานาน สีมีอิทธิพลในวิถีชีวิตเกือบทุกด้าน ตัง้แต่ปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชีวิต จนถึงศาสนา 
ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี กีฬา การผลิตสิ่งต่าง ๆ และการใช้สีเป็นสื่อสญัลกัษณ์ ผลการวิจัย
จากการสมัภาษณ์สรุปได้ว่า กลุม่เป้าหมายมีความเชื่อเร่ืองสีแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ คือ กลุ่มที่มีความ
เชื่อว่าสีมีพลงัส่งเสริมทัง้ด้านดีและร้ายแก่ผู้ ใช้และมีพฤติกรรมเลือกใช้สีโดยมีความเชื่อเก่ียวกับ
โหราศาสตร์ โชคลาง เคล็ด และอ่ืน ๆ กลุ่มนีม้ีจ านวนคนมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ไม่แน่ใจว่า
ตนมีความเชื่อเร่ืองสีหรือไม่ เพราะสว่นมากจะเลือกใช้สีตามค่านิยมทางสงัคม และกลุ่มที่มีจ านวน
คนน้อยที่สดุ คือกลุม่ที่ไม่เชื่อ กลุม่นีเ้ลือกใช้สีตามความชอบโดยที่ไม่มีความเชื่อใด ๆ 

สามารถสรุปได้ว่า สีปรากฏในวัฒนธรรมไทย และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยใน
หลายด้าน รวมถึงด้านอาหารการกิน ด้านความเชื่อ ด้านเคร่ืองนุ่งห่ม ด้านการสื่อความหมายใน
สัญลักษณ์ ด้านคมนาคมในสังคม ด้านภาษา เป็นต้น และคนไทยส่วนมากมีความเชื่อในการ
เลือกใช้สี 

จากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทัง้หมดดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้เข้าใจถึง
ความส าคญัของวฒันธรรมในการสอนภาษาให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ วฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัสี และ
วิธีการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ผู้วิจยัจะน าไปเป็นแนวทางในการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สี
ในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อเสริมความรู้ และเสริมสร้างทักษะทางการอ่านให้
นกัศกึษาชาวจีน 
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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศึกษาชาว

จีน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจภาษาและวฒันธรรมไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1. ก าหนดกลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั 

2. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นักศึกษาชาวจีนที่ก าลงัศึกษาในระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 9 คน โดยใช้
วิธีคดัเลือกแบบเจาะจง 

 
2. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย 
ส าหรับนักศึกษาชาวจีน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สี
ในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาขาวจีน จ านวน 8 บท แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน โดยมีรายเอียดดงันี ้ 

2.1 หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศึกษาจีน ทัง้หมด 8 บท 
ได้แก่ 

บทท่ี 1 สีกบัอาหาร 
บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่1 
บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่2 
บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่1 
บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่2 
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บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย 
บทท่ี 7 สีกบัส านวน 
บทท่ี 8 ค าเรียกสี 

2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย 
ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน ทัง้หมด 8 บท บทละ 10 ข้อข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนที่ประกอบใน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ทัง้หมด 40 ข้อ ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย 
ส าหรับนักศึกษาชาวจีน แบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบทในหนังสืออ่านเพิ่มเติม ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และได้หาคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ขัน้ตอนการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศึกษาชาวจีน มี

ขัน้ตอนดงันี ้
1.1 ศกึษาเอกสารและต าราเรียนที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย เอกสาร

เก่ียวกับความเชื่อของคนไทยที่เก่ียวกับสีในวัฒนธรรมไทย และศึกษาบทเรียนในต าราเรียน
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน  เช่น ต ำรำเรียนภำษำไทยระดับอุดมศึกษำเล่มที่  2 ของ
มหาวิทยาลยัชนชาติยนุนาน เป็นต าราเรียนภาษาไทยที่เน้นเร่ืองสงัคมและวฒันธรรมไทย ผู้วิจยัได้
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสีในวัฒนธรรมไทยในเบือ้งต้นมาจัดท าเป็นบทอ่าน 8 บท เพื่อให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมไทย โดยมี 8 บท ดงันี ้

บทท่ี 1 สีกบัอาหาร 
บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่1 
บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่2 
บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่1 
บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่2 
บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย 
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บทท่ี 7 สีกบัส านวน 
บทท่ี 8 ค าเรียกสี 

1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความส าคัญของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม หลกัการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ขัน้ตอนการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม และหลักการ
ประเมินหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

1.4 สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศึกษาชาว
จีน ผู้วิจยัได้ก าหนดองค์ประกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละบท ประกอบด้วย  

1.4.1 บทอ่าน 
1.4.2 ค าศพัท์ท้ายบท 
1.4.3 แบบฝึกหดั 
1.4.3 แบบทดสอบ 
1.4.4 บทอ่านเสริม 

1.5 สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทัง้หมด 8 บท 
บทละ 10 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนบไปพร้อมกบับทเรียนเพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชี่ยวชาญตรวจเพื่อแก้ไขและปรับปรุง 

1.6 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของ
หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ 

1.7 น าเคร่ืองมือที่สร้างเสร็จให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
คณุภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

2. การประเมินคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
ขัน้ตอนของการประเมินคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรม

ไทย ส าหรับนกัศึกษาชาวจีน คือ น าเคร่ืองมือที่สร้างเสร็จให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ
ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทดลองกับนกัศึกษาจีน 1 คน และทดลองกบันักศึกษาจีนอีก 3 คน อีกครัง้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1 น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อตรวจสอบคณุภาพและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาจนครบทกุบท 

2.2 น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมในด้าน
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รูปเล่ม ด้านภาพประกอบ ด้านเนือ้หา และด้านคุณค่าประโยชน์ที่ได้รับ และแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อหาคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีดงันี ้

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทยัรัตน์ ทบัพร คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอมุา เจริญสขุ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง  สีใน
วฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, p. 213) โดยมีรายละเอียดของระดบัคะแนนดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัดีมาก 
คะแนน  4  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัดี 
คะแนน  3  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  ต้องปรับปรุงคณุภาพ 
คะแนน  1  หมายถึง  ไม่มีคณุภาพ 

2.2.2 น าแบบประเมินคุณภาพที่สร้างขึน้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
และปรับปรุงแก้ไข 

2.2.3 น าแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ประเมินคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

2.2.4 น าผลจากการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม โดยใช้เกณฑ์ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพระดบัดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพระดบัดี 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพระดบัต้องปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  หนงัสือไม่มีคณุภาพ 

เกณฑ์ในการยอมรับว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้มีคณุภาพหรือไม่ ผู้วิจยัก าหนดให้
มีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป  
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ตาราง 1 แสดงคะแนนการประเมินหนงัสืออ่านเพิ่มเติมของผู้ เชี่ยวชาญ 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนจากผู้ เชีย่วชาญ 3 ทา่น 

ท่านที่ 
1 

ท่านที ่
2 

ท่านที่ 
3 

เฉล่ีย ระดบัของ
คณุภาพ 

1. ด้านรูปเล่ม 3.67 4.67 4 4.11 ด ี
    1.1 การออกแบบปกเหมาะสม 4 4 4 4 ดี 
    1.2 ขนาดรูปเล่มและจ านวนหน้าเหมาะสม 4 5 4 4.33 ดี 
    1.3 ลกัษณะตวัอกัษรเหมาะสม ชดัเจน 3 5 4 4 ดี 
2. ด้านภาพประกอบ 3.75 5 4 4.25 ด ี
    2.1 การจดัวางภาพประกอบเหมาะสม 4 5 3 4 ดี 
    2.2 ภาพประกอบสวยงามและน่าสนใจ 4 5 4 4.33 ดี 
    2.3 ภาพประกอบช่วยส่งเสริมความเข้าใจเนือ้เร่ือง 4 5 5 4.67 ดีมาก 
    2.4 ภาพประกอบสอดคล้องกบัเนือ้หา 3 5 4 4 ดี 
3. ด้านเนือ้หา  3 4.43 4.29 3.91 ด ี
    3.1 สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 3 5 4 4 ดี 
    3.2 มีความถกูต้องและเหมาะสม 3 5 5 4.33 ดี 
    3.3 มีความชดัเจนของการอธิบายเนือ้หา 3 4 4 3.67 ดี 
    3.4 ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3 4 5 4 ดี 
    3.5 ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย 3 4 4 3.67 ดี 
    3.6 ภาษาที่ใช้ส่ือความหมายได้ชดัเจน 3 4 4 3.67 ดี 
    3.7 แบบทดสอบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 3 5 4 4 ดี 
4. ด้านคุณค่าประโยชน์ที่ได้รับ 4 4.67 4.33 4.33 ด ี
    4.1 ให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเร่ืองสีแก่
ผู้ เรียน 

4 5 4 4.33 ดี 

    4.2 ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการอ่านให้กับ
ผู้ เรียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

   4.3 ช่วยให้เกิดความสนกุสนานในการอ่าน 4 4 4 4 ดี 
รวมเฉลี่ย 3.61 4.69 4.16 4.15 ด ี

 
จากตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยในการประเมินหนงัสืออ่านเพิ่มเติมของผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 

4.15 สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีคุณภาพ
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อยู่ในระดบัดี ผู้วิจยัได้แก้ไขและปรับปรุงหนงัสืออ่านเพิ่มเติมตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 2 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั 
 
หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ

ผู้ เชียวชาญ 
สิ่งท่ีแก้ไข 

5 
(บทท่ี1) 

ค าว่า “ประเทศเมียร์ม่า” ควรสะกดตาม
ภาษาองักฤษ 

แก้เป็น ประเทศเมียนมาร์ 

6 
(บทท่ี1) 

ไม่มีค าอธิบายของค าว่า 
“กรอง” 

ควรเพิ่มค าอธิบาย
ของค าว่า “กรอง” 

เพิ่มค าอธิบายของค าว่า “กรอง”ใน
ตารางค าศพัท์ท้ายบท 
 “กรอง  ก. คัดเอาผงหรือกากออก
จากน า้หรือสิ่งที่เป็นน า้过滤” 

28 
(บทท่ี2) 

ข้อดีของการใช้ผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ มีทัง้หมด 3 ข้อ  

ข้อดีของการใช้ผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ มี
มากกว่านี ้

เพิ่มเนือ้หาที่เก่ียวกบัข้อดีของการใช้
ผ้าย้อมสีธรรมชาติดงันี ้
๔. ช่วยรักษาพันธ์ไม้ไทยให้ยั่งยืน 
และหลากหลายขึน้ 
๕.เป็นเคร่ืองมือสร้างความสมัพันธ์
ของคนในชุมชน จากการถ่ายทอด
ความ รู้ตั ง้แ ต่พัน ธ์ไม้ที่ ใช้ ย้อมสี 
กรรมวิธีการย้อม ฯลฯ 

39 
(บทท่ี3) 

ค าว่า “ยงัไง” ควรใช้ภาษาเขียน แก้เป็น “อย่างไร” 

57 
(บทท่ี4) 

ค าว่า  “พระบรมวงศนุ
วงศ์” 

สะกดผิด แก้เป็น พระบรมวงศานวุงศ์ 

76 
(บทท่ี5) 

ค าว่า “ราชกาลที่ ๖” สะกดผิด แก้เป็น รัชกาลที่ ๖ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ

ผู้ เชียวชาญ 
สิ่งท่ีแก้ไข 

98 
(บทท่ี6) 

แบบฝึกหดัท้ายบท ข้อที่ 
3 ต้นกล้วยและต้นอ้อย
ที่ใช้ในขันหมาก ท าไม
ต้องผูกผ้าสีแดงหรือติด
กระดาษแดง 

ค ว ร เ รี ย ง ล า ดั บ
ประโยคใหม่ 

แก้เป็น  3.ท าไมต้องผูกผ้าสีแดง
หรือติดกระดาษแดงที่ต้นกล้วยและ
ต้นอ้อยที่ใช้ในขนัหมาก 

110 
(บทท่ี7) 

ความหมายของค าว่า 
ชาย หมายถึง น.ชายผ้า 
ขอบหรือริมผ้าเหลือง 

ค ว ร อ ธิ บ า ย
ความหมายของ
ผ้าเหลืองด้วย 

แก้เป็น ชาย หมายถึง น. ชายผ้า 
ขอบหรือริมผ้าสี เหลืองที่ ใช้ เป็น
เคร่ืองนุ่งห่มของพระภิกษุ 
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ตาราง 3 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทยัรัตน์ ทบัพร 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชียวชาญ 

สิ่งท่ีแก้ไข 

หน้าปก ภาพประกอบเล็กไป ควรขยายภาพให้มี
ขนาดใหญ่ขึน้ และ
เลือกภาพประกอบ
ที่มีสีสนัสดใส 

ขยายภาพประกอบและเปลี่ยน
ภาพประกอบให้มีสีสนัมากขึน้  

48 
(บทท่ี 3) 

แบบทดสอบ ข้อที่  5
ตั ว เลื อ ก ข้ อ สุ ด ท้ า ย 
ข้อ “ง. ” อยู่หน้าถดัไป 

ไม่ควรแยกตัวเลือก
เป็น 2 หน้า 

แก้เป็น เอาตวัเลือก ง. มาไว้ในหน้า
เดียวกนักบัตวัเลือกข้ออ่ืนๆ 

66 
(บทท่ี4) 

จองเติมค าในช่องว่าง
ให้ได้ใจความ 

ค าว่า “จอง”สะกด
ผิด 

แก้เป็นค าว่า “จง” 

135 
(บทท่ี 8) 

ค าว่า “เสิรม” สะกดผิด แก้เป็น “เสริม” 
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ตาราง 4 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอมุา เจริญสขุ  
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชียวชาญ 

สิ่งท่ีแก้ไข 

2 
(บทท่ี1) 

 

    ภูมิปัญญาด้านการ
ใช้สีธรรมชาติที่บรรพ
บุ รุษ ไทยได้สั่งสมมา
จากกระบวนการเรียนรู้ 

ค าว่า “บรรพบรุุษ” 
ไม่ควรแยกค า ควร
อยู่บรรทดัเดียวกนั 

ภูมิปัญญาด้านการใช้สีธรรมชาติที่
บ รรพบุ รุษ ไทยได้สั่ งสมมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ 

5 
(บทท่ี1) 

ข้อความเกร็ดความ รู้ 
“ต้นตาลได้ปรากฏใน
ต ร า ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด
เพชรบุรีคู่กบัเขาวงั”  ไม่
มีภาพประกอบ 

ควรแสดงรูปตรา
ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด
เพชรบรีุ 

เพิ่มภาพประกอบตราประจ าจงัหวดั
เพชรบรีุ 

12 
(บทท่ี1) 

ตารางค าศั พ ท์  ไม่ มี
ความอธิบายของ ก. น. 
ว. ซึ่งเป็นค าบอกชนิด
ค า 

ค ว ร เพิ่ ม ค ว า ม
อธิบายของค าบอก
ชนิดของค า 

เพิ่มความอธิบายของ ก. น. ว. 
น. หมายถึง    ค านาม     名词 
ก. หมายถึง    ค ากริยา   动词 
ว. หมายถึง     วิเศษณ์  副词 

48 
(บทท่ี3) 

แบบทดสอบข้อที่ 4 ข้อ
ใดเรียงล าดับการเกิด
ของพระพุธได้ถูกต้อง 
ตวัเลือกคือ 
ก. 1 2 3 4 
ข. 2 1 3 4 
ค. 3 2 1 4 
ง. 4 3 1 2 

ค ว ร เพิ่ ม ขี ด  “ --”
ร ะ ห ว่ า ง ตั ว เล ข 
เพื่อให้เห็นชัดเจน
มากยิ่งขึน้   

แก้เป็น  
ก. 1-2-3-4 
ข. 2-1-3-4 
ค. 3-2-1-4 
ง. 4-3-1-2 

 

2.3 ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน และน าหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้วให้อาจาร์ที่ปรึกษาตรวจความถกูต้องเพื่อน าไปใช้ทดลองกบักลุม่เป้าหมาย 
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2.4 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีนไป
ทดลองครัง้ที่ 1 กบักลุ่มทดลองจ านวน 1 คน เพื่อหาคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมและปรับปรุง
แก้ไขหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

2.4.1 ทดลองครัง้ที่ 1 
ผู้ทดลองครัง้ที่ 1 คือนักศึกษาจีนจ านวน 1 คน ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัฉวี่จิง้นอร์มอล (QuJing Normal University) ซึ่งเป็นนกัศึกษาที่
แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถานที่เก็บข้อมลูคือ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2.4.2 ระยะเวลาในการทดลอง 
ผู้ วิจัยได้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษา

ชาวจีนที่ผู้ วิจัยสร้างบททัง้หมด 8 บทและแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
หลงัเรียนทัง้หมด 2 ชดุไปทดลองใช้กบักลุ่มทดลอง ระยะเวลาการทดลองตัง้แต่วนัที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การใช้เวลาของแต่ละบทรวมเวลาการอ่านบทและ
ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 5 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 1 
 
ครัง้ วัน/เดือน/ปี เนือ้หา การใช้เวลา 

1 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาท ี
บทท่ี 1 สีกบัอาหาร 49 นาท ี

2 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 28 นาท ี

3 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 45 นาท ี
4 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 50 นาท ี
5 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 2 45 นาท ี
6 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย 30 นาท ี

บทท่ี 7 สีกบัส านวน 35 นาท ี
7 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บทท่ี 8 ค าเรียกสี 30 นาท ี

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 30 นาท ี
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จากตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่  1 ผู้วิจัยไม่ได้จ ากดัเวลาในการอ่าน
บทอ่านและท าแบบทดสอบ ผู้ วิจัยสังเกตได้ว่าเวลาที่ผู้ ทดลองใช้ในการอ่านบทและท า
แบบทดสอบของแต่ละบทไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้อยู่กับความยากง่ายและจ านวนมากน้อยของเนือ้หา 
เช่น บทที่ 4 สีกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 เป็นบทที่เก่ียวกับสีประจ าธงพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานวุงศ์ มคี าราชาศพัท์และเนือ้หาค่อนข้างยาก ซึง่นกัศกึษาไม่คุ้นเคยกบัพระนาม
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงท าให้ผู้ทดลองใช้เวลามากที่สดุในการอ่านและท า
แบบทดสอบ และบทที่ 1 สีกบัอาหาร เป็นบทท่ีเก่ียวกบัการใช้สีที่ได้มาจากธรรมชาติในการตกแต่ง
สีอาหาร รวมทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน บทนีจ้ึงมีเนือ้หามากที่สุด และผู้ทดลองใช้เวลาการ

อ่านค่อนข้างนาน ส่วนบทที่ใช้เวลาในการอ่านน้อยที่สุดคือบทที่ 2 สีกับเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 
ซึง่เป็นบทที่มีเนือ้หาไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกบับทอ่ืนๆ ผู้ทดลองจึงใช้เวลาน้อยที่สดุ  

2.4.3 ผลการทดลองครัง้ที่ 1 
ในการทดลองครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้หมด 8 บท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

2.4.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมี
ทัง้หมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อละ 2.5 คะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้ทดลองได้คะ
แนะ 45 คะแนนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน ผู้ทดลองได้คะแนน 95 คะแนน มีผลต่าง 
50 คะแนน  

2.4.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละบทมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ข้อละ10 คะแนน ผู้ทดลองได้คะแนนดงัตารางต่อไปนี ้
  



  43 

ตาราง 6 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองในการทดลองครัง้ที่ 1 
 
บทที่ เนือ้หา คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 สีกบัอาหาร 100 ดีมาก 
2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 100 ดีมาก 
3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 90 ดีมาก 
4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 70 ปานกลาง 
5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 2 80 ดี 
6 สีในประเพณีไทย 90 ดีมาก 
7 สีกบัส านวน 80 ดี 
8 ค าเรียกสี 90 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 87.5 ดี 

 
จากตารางที่ 6 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองในการทดลองครัง้ที่  

1 สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีคุณภาพใน
ระดับดี เนื่องจากผู้ทดลองได้ท าแบบทดสอบทันทีหลังจากอ่านบทอ่านเสร็จ จึงยังจ าเนือ้หาได้ดี 
บทที่ 1 สีกบัอาหารและบทที่ 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 ผู้ทดลองได้คะแนนเต็ม เนื่องจากทัง้
สองบทนีเ้ป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัสีธรรมชาติ มีภาพประกอบของพืชที่ท าสีธรรมชาติและอาหารที่ท า
จากสีธรรมชาติ นอกจากนี ้เนือ้หาในทัง้สองบทเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและวัฒนธรรมบาง
ประเด็นมีความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน ท าให้ผู้ทดลองเข้าใจบท
อ่านง่ายขึน้และชดัเจนขึน้ ผู้ทดลองจึงท าได้คะแนนเต็ม ส่วนบทที่ 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ตอนที่ 1 เป็นบทที่เก่ียวข้องกับสีประจ าพระองค์ บทนีผู้้ ทดลองได้คะแนนน้อยที่สุด จากการ
สมัภาษณ์ผู้ทดลอง ผู้ทดลองให้ความคิดเห็นว่า บทนีค่้อนข้างยาก มีค าราชาศพัท์จ านวนมาก และ
ค่อนข้างสบัสนในการอ่านพระนาม เนื่องจากพระนามยาวและสะกดยาก ซึ่งผู้ทดลองอ่านบทเสร็จ
แล้วยังไม่สามารถจ าได้ทันที และผู้ ทดลองให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้                                                                                             
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ตาราง 7 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัการทดลองครัง้ที่ 1 
 
หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้

ทดลอง 
สิ่งท่ีแก้ไข 

56 
(บทท่ี4) 

 

ธงประจ าพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ควรเพิ่มค าอธิบายว่า 
รัชกาลที่เท่าไร จะท าให้
เข้าใจง่ายขึน้ 

ธงป ระจ าพ ระบาทสม เด็ จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาล
ท่ี 10) 

57 
(บทท่ี4) 

ธ ง ป ร ะ จ า พ ร ะ อ ง ค์
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร  

ควรเพิ่มค าอธิบายว่า 
รัชกาลที่เท่าไร จะท าให้
เข้าใจง่ายขึน้ 

ธงประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) 

130 
(บทท่ี8) 

ไม่มีรูปของดอกอญัชนั เพิ่ ม รูปประกอบของ
ดอกอญัชนั 

 

130 
(บทท่ี8) 

ไม่มีรูปของลกูหว้า เพิ่มรูปประกอบของลูก
หว้า 

 

 
2.5 หลังจากทดลองครัง้ที่ 1 และปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือแล้ว ผู้ วิจัยน าหนังสืออ่าน

เพิ่มเติมไปทดลองครัง้ที่ 2 กับกลุ่มทดลองจ านวน 3 คน เพื่อหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
และปรับปรุงแก้ไขหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

2.5.1 กลุม่ทดลองครัง้ที่ 2 
กลุ่มทดลองครัง้ที่ 2 คือนกัศกึษาจีนจ านวน 3 คน ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไหหล า  (Hainan College of Foreign 
Studies) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานที่เก็บข้อมูลคือมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  

 



  45 

2.5.2 ระยะเวลาในการทดลอง 
ผู้ วิจัยได้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษา

ชาวจีนที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ทัง้หมด 8 บทและแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนไปทดลองใช้กบักลุ่มทดลอง ระยะเวลาการทดลองตัง้แต่วนัที่ 
25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 การใช้เวลาของแต่ละบทรวมเวลาการ
อ่านบทและท าแบบทดสอบ มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 8 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 2 
 

 
ครัง้ที่ 

 
วันเดือนปี 

 
เนือ้หา 

การใช้เวลา(นาที) เวลา
เฉลี่ย 
(นาที) 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1 25 ส.ค. พ.ศ.2563 แบบทดสอบก่อนเรียน 45 40 38 41 
2 26 ส.ค. พ.ศ.2563 บทท่ี 1 สีกบัอาหาร 50 50 45 48 
3 27 ส.ค. พ.ศ.2563 บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1  35 40 30 35 
4 28 ส.ค. พ.ศ.2563 บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 52 45 45 47 
5 29 ส.ค. พ.ศ.2563 บทที่ 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ตอนที่ 1 
50 45 40 45 

6 30 ส.ค. พ.ศ.2563 บทที่ 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ตอนที่ 2 

40 40 35 38 

7 02 ก.ย. พ.ศ.2563 บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย 38 40 35 37 
8 04 ก.ย. พ.ศ.2563 บทท่ี 7 สีกบัส านวน 45 40 32 39 
9 05 ก.ย. พ.ศ.2563 บทท่ี 8ค าเรียกสี 40 38 35 38 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 45 45 40 43 

 
จากตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่  2 ผู้วิจัยไม่ได้จ ากดัเวลาในการอ่าน

บทอ่านและท าแบบทดสอบ และสงัเกตได้ว่า เวลาที่ผู้ทดลองใช้ในการอ่านบทและท าแบบทดสอบ
ของแต่ละบทไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถการใช้ภาษาไทยของแต่ละคนในกลุ่มทดลอง 
ความยากง่ายและจ านวนมากน้อยของเนือ้หาในแต่ละบท เช่น จากการสมัภาษณ์ ผู้ทดลองคนที่ 3 
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มีความรู้ค าศัพท์มากกว่าผู้ทดลองอีกสองคน การใช้เวลาในการอ่านบางบทจึงน้อยกว่าผู้ทดลอง
อีกสองคน สงัเกตจากเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทดลอง บทที่ 1 สีกบัอาหาร เนื่องจากบทนีไ้ด้กล่าวถึง
กลุ่มสีหลายกลุ่ม มีเนือ้หามากที่สดุ ผู้ทดลองจึงใช้เวลามากที่สดุในการท าบทนี ้รองลงมาคือบทที่ 
3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 เป็นบทที่เก่ียวกบัสีประจ าวนั บทนีก้ล่าวถึงต านานของสีประจ าวนั 
ซึ่งมีค าศัพท์ที่เก่ียวกับศาสนา ซึ่งเป็นค าศัพท์ใหม่และค าศัพท์ยากส าหรับผู้ ทดลอง จึงท าให้ผู้
ทดลองใช้เวลาค่อนข้างมาก สว่นบทที่ 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 เป็นบทที่เก่ียวกบัสี
ประจ าธงพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ มีเนือ้หาที่เก่ียวข้องกับค าราชา
ศพัท์และพระนาม เป็นบทที่มเีนือ้หาค่อนข้างยากและนกัศึกษาจีนไม่คุ้นเคยกบัค าศพัท์ที่เก่ียวข้อง
กบัพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวฒันธรรมที่แตกต่างกนักบัวฒันธรรมจีน จึงท าให้ผู้ทดลองใช้เวลาอ่าน
และท าแบบทดสอบท้ายบทมาก  

2.4.3 ผลการทดลองครัง้ที่ 2 
ในการทดลองครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่ อนเรียน 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้หมด 8 บท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

2.4.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมี
ทัง้หมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อละ 2.5 คะแนน ผู้ทดลองได้คะแนนดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 9 แสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการ
ทดลองครัง้ที่ 2 
 

ผู้ทดลอง คะแนนแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

คะแนนแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

ผลต่าง 
 

คนที่ 1 27.5 80 52.5 
คนที่ 2 35 82.5 47.5 
คนที่ 3 50 95 45 

คะแนนเฉลี่ย 37.5 85.8 48.3 

 
จากตาราง 9 แสดงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงั

เรียนในการทดลองครัง้ที่ 2 พบว่า ผู้ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 37.5 แสดงให้เห็นว่า ก่อน
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การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย กลุ่มทดลองมีความรู้น้อยที่เก่ียวกับสีใน
วฒันธรรมไทย แต่หลงัการใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทดลองได้คะแนนแบบทดสอบโดยเฉลี่ยคือ 
85.8 คะแนน มีผลต่างโดยเฉลี่ยคือ 48.3 คะแนน แสดงให้เห็นว่า กลุม่ทดลองได้รับความรู้เพิ่มเติม
และมีความรู้และความเข้าใจในทุกบทเรียนได้ดีมากขึน้หลงัการศึกษาเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ด้วยตวัเอง 

2.4.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละบทมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ข้อละ10 คะแนน ผู้ทดลองได้คะแนนดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 10 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองในการทดลองครัง้ที่ 2 
 
บทที่ ชื่อบท คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 

1 สีกบัอาหาร 90 100 90 93 
2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 100 100 100 100 
3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 70 70 90 77 
4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 70 80 80 73 
5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 2 80 90 100 90 
6 สีในประเพณีไทย 90 80 90 87 
7 สีกบัส านวน 80 80 80 80 
8 ค าเรียกสี 70 90 100 87 

คะแนนเฉลี่ย 81 86 91 86 

 
จากตาราง 10 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ ทดลองทัง้ 3 คนในการ

ทดลองครัง้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคือ 86 คะแนน สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรม
ไทย ส าหรับนกัศึกษาชาวจีน มีคณุภาพในระดบัดี และมีข้อสงัเกตเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 37.5 และเมื่ออ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมครบทุกบทแล้ว มี
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนเพิ่มขึน้ คะแนนเฉลี่ยคือร้อยละ 85.8  จากผลการทดลอง พบว่า บท
ที่ 2 สีกับเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 ผู้ทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน เนื่องจากบทนีเ้ป็นบทที่
เก่ียวกับการใช้สีธรรมชาติในการย้อมสีผ้า มีเนือ้หาที่เชื่อมโยงกบับทที่ 1 ที่เก่ียวการใช้สีธรรมชาติ
ในการตกแต่งอาหาร และมีเนือ้หาที่มีวฒันธรรมใกล้เคียงกนัระหว่างวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรม
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จีน ผู้ทดลองจึงได้คะแนนสงูที่สดุในบทอ่านทัง้ 8 บท และมี 2 บท ผู้ทดลองได้คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่า 
80 คะแนน คือ บทที่ 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 ผู้ทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 77 คะแนน และบท
ที่ 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 ผู้ทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 73 คะแนน เนื่องจากบทที่ 4 
มีค าราชาศัพท์ค่อนข้างมาก และมีเนือ้หาเก่ียวกับการอ่านพระนามของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
เนือ้หาค่อนข้างยาก ผู้ทดลองจึงได้คะแนนน้อยที่สดุ ส่วนบทที่ 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 ใน
บทนีไ้ด้แนะน าความรู้ที่เก่ียวกบัที่มาของความเชื่อเร่ืองสีประจ าวนัตามต านาน มีค าศพัท์ที่เก่ียวกบั
ศาสนา เช่น ค าว่า “พระอิศวร” “ร่ายพระเวท” ซึ่งเป็นค าศัพท์ยากและนักศึกษาไม่คุ้ นเคย 
เพราะฉะนัน้บทนีจ้ึงได้คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย 

 
ตาราง 11 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัการทดลองครัง้ที่ 2 
 
หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้

ทดลอง 
สิ่งท่ีแก้ไข 

39 
(บทท่ี3) 

 

ไ ม่ มี ค า อ ธิ บ า ย
ความหมายของค าว่า 
พระอิศวร 

ควรเพิ่มค าอธิบาย
ความหมาย 

เพิ่มค าอธิบาย คือ น.หนึ่งในเทพ
เจ้าสงูสดุสามองค์ตามความเชื่อใน
ศาสนาฮินด ู ภาษาจีนคือ “湿婆” 

39 
(บทท่ี3) 

 

ไ ม่ มี ค า อ ธิ บ า ย
ความหมายของค าว่า 
“ทรง” 

ควรเพิ่ ม ค าอ ธิบ าย
ความหมาย 

เพิ่มค าอธิบายทรง คือ ก. ในราชา
ศัพท์มีความหมายว่า ข่ี หรือ ถือ 
เป็นต้น ภาษาจีน คือ “骑（皇室

用语）” 
40 

(บทท่ี3) 
 

ไ ม่ มี ค า อ ธิ บ า ย
ความหมายของค าว่า 
“เวท” 

ควรเพิ่ ม ค าอ ธิบ าย
ความหมาย 

เพิ่มค าอธิบายเวท คือ น. ถ้อยค า
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีผูกขึน้เป็นมนตร์หรือ
คาถาอาคม เมื่อน ามาเสกเป่าตาม
วิธีที่ก าหนดสามารถท าให้ได้ผล
ร้ายหรือดีได้ หรือป้องกันอันตราย
ต่าง ๆ ภาษาจีนคือ “咒语” 
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4. วิธีด าเนินการวิจยั 
หลงัจากน าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีนไป

ทดลองกับกลุ่มทดลอง 2 ครัง้เสร็จแล้ว ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ จากนัน้น าเคร่ืองมือไป
ทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมตาม
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ 80/80 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. กลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัศกึษาชาวจีนระดบัปริญญาตรี ชัน้

ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 9 คน 
2. ระยะเวลาในการทดลอง 

ผู้ วิจัยได้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษา
ชาวจีนที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ทัง้หมด 8 บท แบบทดสองระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนไปเก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมาย ระยะเวลาการเก็บข้อมลูตัง้แต่
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การใช้เวลาของแต่ละบทรวมเวลา
การอ่านบทและท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เนื่องจากจ านวนผู้ทดลองค่อนข้างมาก ผู้ วิจัยจึงได้
จ ากดัเวลาเพื่อควบคมุตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 12 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 3 
 
ครัง้ที่ วันเดือนปี เนือ้หา ก าหนดเวลา 

1 30 ก.ย. พ.ศ.2563 แบบทดสอบก่อนเรียน 50 นาท ี
บทท่ี 1 สีกบัอาหาร 60 นาท ี

2 02 ต.ค. พ.ศ. 2563 บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 60 นาท ี
บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 60 นาท ี

3 03 ต.ค. พ.ศ. 2563 บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 60 นาท ี

บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 2 60 นาท ี

4 
 

04 ต.ค. พ.ศ. 2563 บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย 60 นาท ี

บทท่ี 7 สีกบัส านวน 60 นาท ี
5 05 ต.ค. พ.ศ. 2563 บทท่ี 8 ค าเรียกสี 60 นาท ี

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 50 นาท ี



  50 

3. ผลการทดลอง 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจัยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้ 8 บทโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 13 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการทดลองกบักลุม่เป้าหมาย 
 
คนที ่ ก่อน

เรียน 

ระหว่างเรียน หลงั
เรียน บทที ่1 บทที ่2 บทที ่3 บทที ่4 บทที ่5 บทที ่6 บทที ่7 บทที ่8 

1 45 100 100 90 90 90 90 80 100 95 
2 37.5 100 100 80 80 80 100 90 80 97.5 
3 32.5 90 100 90 80 90 90 80 90 90 
4 25 100 90 70 90 80 90 90 80 90 
5 25 90 90 90 80 80 90 90 80 85 
6 27.5 90 100 80 70 90 80 100 90 82.5 
7 25 100 90 90 80 80 90 80 90 80 
8 22.5 80 90 80 80 90 90 80 80 77.5 
9 25 90 90 80 90 80 80 100 90 85 

   
ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้จากการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์เพื่ อหาค่า

ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ในบท
ต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจยัจะใช้คะแนนที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย 9 คนใน

การท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษา
ชาวจีน ทัง้หมด 8 บท รวมทัง้หมด 80 ข้อ และ คะแนนที่ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 40 
ข้อ โดยค านวณเป็นข้อมลูทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ตามเกณฑ์ 80/80 
และศึกษาผลสัมฤทธ์ิโดยเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ดงันี ้

N แทน  จ านวนผู้ทดลองที่เป็นกลุม่เป้าหมาย 
�̅� แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  x  แทน คะแนนรวมที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
       F แทน  คะแนนรวมที่ได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

 E1 แทน  ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
 E.I. แทน ดชันีประสิทธิผล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย 
ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนที่กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 
8 บทเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน E2 

3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีใน
วฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน โดยใช้ค่าดชันีประสิทธิผล E.I. 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลรวมทัง้การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน

เพิ่มเติม เร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน และศึกษาผลสมัฤทธ์ิของตัวอย่างใน
การใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ดงันี ้ 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง 

สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/ E2 (ประสาท เนือง
เฉลิม. 2556:214) มาปรับปรุงใช้ในการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม สูตรที่ใช้ในการ
หาประสิทธิภาพมีดงันี ้

สตูรที่ 1  

       E1    =    
∑ x

N

A
 × 100 

 

 
เมื่อ    

E1   แทน     ประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 

x   แทน     คะแนนรวมที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
A      แทน     คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
N   แทน     จ านวนผู้ทดลองที่เป็นกลุม่เป้าหมาย 

  

สตูรที่ 2  

            E2    =    
∑ f

N

B
 × 100 

เมื่อ 
E2    แทน      ประสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

F    แทน      คะแนนรวมที่ได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

B       แทน      คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
N     แทน     จ านวนผู้ทดลองที่เป็นกลุม่เป้าหมาย 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 8 บทเพื่อหา

ประสิทธิภาพE1 

แบบทดสอบระหว่างเรียนมีทัง้หมด 8 บท แต่ละบทมีข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ข้อ
ละ 2.5 คะแนน คะแนนเต็ม 100 โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้ 
 
ตาราง 14 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนในการทดลองกบักลุม่เป้าหมาย 
 
คนที ่
N=9 

คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
บทที ่1 บทที ่2 บทที ่3 บทที ่4 บทที ่5 บทที่ 6 บทที ่7 บทที ่8 

1 100 100 90 90 90 90 80 100 
2 100 100 80 80 80 100 90 80 
3 90 100 90 80 90 90 80 90 
4 100 90 70 90 80 90 90 80 
5 90 90 90 80 80 90 90 80 
6 90 100 80 70 90 80 100 90 
7 100 90 90 80 80 90 80 90 
8 80 90 80 80 90 90 80 80 
9 90 90 80 90 80 80 100 90 

x   840 850 750 740 760 800 790 780 

�̅� 93.3 94.4 83.3 82.2 84.4 88.9 87.8 86.7 

E1                                                                87.6 

 
จากตาราง 14 ผู้ วิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน คือร้อยละ 87.6 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ก าหนดไว้ (E1=80) โดยมีประสิทธิภาพร้อยละตามล าดับ
ต่อไปนี ้

บทท่ี 1 สีกบัอาหาร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 93.3 
บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่1   ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 94.4 
บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่2  ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 83.3 
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บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่1 ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 82.2 
บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่2 ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 84.4 
บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย   ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 88.9 
บทท่ี 7 สีกบัส านวน    ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 87.8 
บทท่ี 8 ค าเรียกสี    ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 86.7 

จากประสิทธิภาพของแต่ละบทข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของแต่ละบท รวม
ทัง้หมด 8 บทอยู่ระหว่างร้อยละ 82.2-94.4  ซึง่แต่ละบทมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการที่ก าหนดไว้ (E1=80)  โดยมีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพเท่ากบั 87.6 (E1=87.6) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละ
บทมีความแตกต่างกนั บทเรียนที่มีค่าประสิทธิภาพเกินร้อยละ 90 มีทัง้หมด 2 บท คือบทที่ 1 สีกบั
อาหารและบทที่ 2 สีกับเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 โดยบทที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือร้อยละ 
94.4 รองลงมาคือบทที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 93.3 เนื่องจากบทที่ 1 สีกบัอาหาร มีเนือ้หาที่
เก่ียวข้องกับการใช้สีธรรมชาติในการท าสีอาหาร ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน อาหารการกิน
เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ อาหารที่ท าจากสีธรรมชาติในบทเรียนนี ้เป็นอาหารที่พบ
เห็นได้ในชีวิตประจ าวัน นักศึกษาจึงมีความสนใจในเร่ืองนี เ้ป็นอย่างมาก และบทเรียนนีม้ี
ภาพประกอบค่อนข้างมาก ซึ่งจะช่วยนักศึกษาเข้าใจเนือ้หาได้ดีขึน้และง่ายขึ น้ ส่วนบทที่ 2 มี
เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับการใช้สีธรรมชาติในการย้อมสีผ้า เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องมาจากบทที่  1 มี
เนือ้หาที่เชื่อมโยงกนัและมีจ านวนเนือ้หาไม่มาก บทนีจ้ึงมีค่าประสิทธิภาพสงูสดุและมีนกัศึกษาได้
คะแนนเต็ม 4 คน 

ส่วนบทเรียนที่มีค่าประสิทธิภาพต ่าสดุคือบทที่ 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1
มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 82.2 และมีนกัศึกษา 1 คนได้ 70 คะแนน เนื่องจากบทเรียนนีม้ีเนือ้หาที่
เก่ียวข้องกับสีธงประจ าพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ มีค าราชาศัพท์
จ านวนมาก ค าราชาศัพท์จะค่อนข้างยากส าหรับนักศึกษาชาวจีน ทัง้ในการอ่านค าและการท า
ความเข้าใจความหมายของค า นักศึกษาจึงได้คะแนนต ่าสุดจากทัง้หมด 8 บท นอกจากนี ้ยังมี
บทเรียนอีกหนึ่งบทมีนกัศึกษา 1 คนได้ 70 คะแนนเช่นกนั คือบทที่ 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 
และได้ค่าประสิทธิภาพร้อยละ 83.3 เนื่องจากบทนีม้ีเนือ้หาค่อนข้างยาก เป็นเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบั
ความเชื่อเร่ืองสีประจ าวนัของคนไทยรวมถึงต านานที่มาของความเชื่อเร่ืองสีประจ าวนั มีค าศัพท์
ใหม่และค าศพัท์ที่เก่ียวกบัศาสนาจ านวนมาก และนกัศึกษาไม่มีความรู้มาก่อน จึงเข้าใจเนือ้หาไม่
ค่อยดีเท่ากบับทอ่ืน ๆ และในการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนจึงได้คะแนนต ่ากว่า  
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3. วิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนจ านวน 8 บทเพื่อ

หาประสิทธิภาพ E2 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีข้อสอบทัง้หมด 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดงัตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 15 แสดงคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการทดลองกบักลุม่เป้าหมาย 
 

 คนท่ี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  คะแนนเต็ม  100  
คะแนน 

1 95 

2 97.5 

3 90 
4 90 
5 85 
6 82.5 
7 80 
8 77.5 
9 80 

∑ 𝐅 777.5 
�̅� 86.3 

E2 86.3 

 
จากตาราง15 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนในการทดลองกับ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ วิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน คือ ร้อยละ 86.3 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนที่ก าหนดไว้ E2=80 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัย
พบว่า มีนักศึกษาจ านวน 4 คนได้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเท่ากับหรือสูงกว่า 
90 คะแนน ซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือคนที่  2 ได้คะแนน 97.5 คะแนน จากการสัมภาษณ์
นกัศกึษาที่ได้คะแนนสงูที่สดุ ผู้วิจยัพบว่า นกัศกึษาเข้าใจเนือ้หาของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีใน
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วฒันธรรมไทย ทัง้ 8 บทเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นและความตัง้ใจในการอ่านบทเรียนและท า
แบบทดสอบ มีการจดค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจเพื่อน าไปหาความหมายเพิ่มเติมและขีดเส้นใต้เนือ้หาที่
เป็นค าตอบของข้อสอบ ส่วนนักศึกษาที่ได้คะแนนต ่าที่สุดคือนักศึกษาคนที่ 8 ได้ 77.5 คะแนน 
จากการวิเคราะห์ข้อสอบที่นักศึกษาท า ผู้ วิจัยพบว่า ข้อสอบที่นักศึกษาท าผิดส่วนมากจะเป็น
ข้อสอบวัดความจ า แสดงว่านักศึกษาจ าเนือ้หาของบทเรียนไม่ได้และนักศึกษาอ่านค าถามไม่
ละเอียด ไม่รอบคอบจึงท าให้ได้คะแนนแบบทดสอบต ่า 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย  ส าหรับ
นกัศึกษาชาวจีน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด E1/E2 = 80/80 โดยประสิทธิภาพคะแนน
เฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน E1= 87.6 และประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน E2=86.3 สังเกตได้ว่า คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่า
คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน อาจจะเป็นเพราะว่านกัศึกษาท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนทันทีหลงัจากอ่านบทเรียนเสร็จ ยงัจ าเนือ้หาและค าศพัท์ได้ดี และท าทีละบท ซึ่งนักศึกษาจึง
ได้คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าเมื่อเทียบกับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียน 

4. วิเคราะผลสัมฤทธิ์จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียน 

การวิเคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย
ส าหรับนกัศึกษาชาวจีนเล่มนี ้ผู้วิจยัจะวดัจากคะแนนที่ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน เพื่อดกูารพฒันาของนกัศึกษา โดยใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล (ประสาท เนื่อง
เฉลิม. 2556: 218-220) ซึง่มีสตูรดงันี ้
 

E.I =    
  𝑷𝟐−𝑷𝟏  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍−𝑷𝟏
 

  
 

เมื่อ   E.I  แทน  ค่าดชันีประสิทธิผล 
P1    แทน  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
P2    แทน  ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทกุคน 
Total แทน  ผลคณูของจ านวนนกัศกึษากบัคะแนนเต็ม 
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ดชันีประสิทธิผลเป็นเร่ืองของอตัราส่วนของผลต่างจะมีค่าสูงเป็น 1.00 ส่วนค่าต ่าสดุไม่
สามารถก าหนดได้ ถ้าเป็นค่าลบแสดงว่าคะแนนผลสอบก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียน ซึ่งมี
ความหมายว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ไม่มีประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีข้อสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ ข้อละ  2.5 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักศึกษาได้คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนตามตารางดงันี ้

 
ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
 

 
คนท่ี 

แบบทดสอบก่อนเรียน   
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน   

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
ผลต่าง 

1 45 95 50 
2 37.5 97.5 60 
3 32.5 90 57.5 
4 25 90 65 
5 25 85 60 
6 27.5 82.5 55 
7 25 80 55 
8 22.5 77.5 55 
9 25 85 60 

คะแนนรวม 265 782.5 517.5 
E.I. 0.81 

 
จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่า คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 265 คะแนน 

คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนคือ 782.5 มีผลต่างกันคือ 517.5 คะแนน ค่า
ดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.81 แสดงว่านกัศึกษามีการพฒันาจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง 
สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษาได้คะแนน
ค่อนข้างต ่าจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน เนื่องจากนักศึกษาไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยที่
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เก่ียวกบัเร่ืองสีในวฒันธรรมไทยทัง้ 8 บท และนกัศึกษามีความรู้ค าศพัท์ที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาทัง้ 8 
บทน้อย รวมทัง้ขาดความเข้าใจความหมายค าศัพท์ ท าให้นักศึกษาไม่เข้าใจในค าถามที่อ่าน 
นกัศึกษาจึงได้คะแนนน้อยในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัจากนักศึกษาได้อ่านหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน จึงท าให้มีการพฒันามากขึน้จากเดิม  

จากการวิเคราะห์ข้อมลู นกัศึกษาแต่ละคนมีคะแนนที่แตกต่างกนั แต่สงูกว่าการทดสอบ
ก่อนเรียน นักศึกษาที่มีผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนมากที่สุดคือนักศึกษาคนที่ 4 ผลต่างคือ 65 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 25 คะแนน ซึง่เป็นคะแนนที่ค่อนข้างต ่า แต่ระหว่างการทดลอง นกัศกึษาให้
ความร่วมมือในการทดลองเป็นอย่างดี มีความตัง้ใจในการอ่านบทเรียนและท าแบบทดสอบ 
เพราะฉะนัน้ ในการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน นักศึกษาจึงได้คะแนนท่ีดีขึน้มาก คือ 
90 คะแนน ส่วนนักศึกษาที่มีผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิหลงัเรียนน้อยที่สดุคือนกัศึกษาคนที่ 1 ผลต่างคือ 50 คะแนน  ในการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนนกัศึกษาได้ 45 คะแนน ซึง่เป็นคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนที่สงูสดุในทัง้หมด 9 คน และใน
การท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนนักศึกษาได้ 95 คะแนน เนื่องจากนักศึกษามีความรู้
ด้านสีในวัฒนธรรมไทยมาบ้างแล้ว นักศึกษาจึงมี ผลต่างของคะแนนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
นกัศึกษาคนอ่ืน ๆ นอกจากนี ้นักศึกษาคนที่ 8 ได้ 22.5 คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
และได้ 77.5 คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน ซึ่งเป็นคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนที่ต ่าสดุในทัง้หมด 9 คน และผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน คือ 55 คะแนน  

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน เพียงแต่
ผลต่างของคะแนนอาจจะไม่เท่ากนั บางคนมีผลต่างสงู เป็นเพราะก่อนเรียน นกัศึกษาไม่มีความรู้
หรือมีความรู้น้อยที่เก่ียวกับสีในวัฒนธรรมไทย และมีความรู้ด้านศัพท์น้อย ท าให้นักศึกษาได้ท า
ทดสอบก่อนเรียนคะแนนน้อย แต่ระหว่างการทดลอง มีนกัศึกษาหลายคนมีความตัง้ใจในการอ่าน
บทและท าแบบทดสอบ จึงได้คะแนนหลงัเรียนเพิ่มมากยิ่งขึน้ ขณะเดียวกัน นักศึกษาที่มีผลต่าง
คะแนนไม่มาก บางคนเป็นเพราะว่ามีความรู้ที่เก่ียวกับสีในวัฒนธรรมไทยมาบ้างแล้ว แต่ก็มี
คะแนนสงูกว่าก่อนเรียนเช่นกัน และนักศึกษาบางคนอ่านบทเรียนไม่ละเอียดและจ าค าศัพท์และ
เนือ้หาไม่ค่อยได้ในการท าแบบทดสอบ จึงท าให้ได้คะแนนต ่า 

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีความส าคญัคือ 
ช่วยให้นักศึกษาชาวจีนพัฒนาทักษะการอ่านและมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึน้ 
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เนือ้หาที่น าเสนอมีเนือ้หาด้านวัฒนธรรมและการใช้ภาษาที่เก่ียวกับสี หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้
ประกอบด้วยบทอ่านทัง้หมด 8 บท ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์นกัศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หลงัจากที่ใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้นักศึกษาให้ข้อมูลว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย 
ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน มีเนือ้หาที่น่าสนใจ มีภาพประกอบจ านวนมาก ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา
ในบทเรียนมากยิ่งขึน้ และเกิดการเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้ผู้ เรียน
ได้รับความรู้เพิ่มเติมและได้รับประโยชน์มากมายจากการอ่านหนังสือเล่มนี ้ผู้ วิจัยน าข้อมูลสรุป
ดงันี ้

ด้านความรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
ประกอบด้วยบทอ่านทัง้หมด 8 บท ผู้ วิจัยได้น าเสนอเนื อ้หาที่ เก่ียวกับสีในวัฒนธรรมใน
หลากหลายด้าน ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและพบว่า นักศึกษาจีนได้รับความรู้เพิ่มเติม
มากมายจากการอ่านหนังสือเล่มนี ้นักศึกษาจีน Yang Han (2563: สัมภาษณ์)ให้ข้อมูลว่า “หนู
ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมมำกมำย เช่นบทที่ 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกำย ตอนที่ 2 เป็นบทที่เก่ียวกบัควำม
เชื่อเร่ืองสีประจ ำวนัของคนไทย ซ่ึงคนไทยเชื่อว่ำ ใส่เสื้อตำมสีประจ ำวนัจะท ำให้เกิดควำมโชคดี
และเป็นสิริมงคล ก่อนอ่ำนบทเรียนนี้ หนูทรำบคนไทยมีควำมเชื่อเร่ืองสีประจ ำวนั แต่ไม่ทรำบ
อย่ำงชดัเจนว่ำ สีที่ตรงกบัวนัแต่ละวนัมีสีอะไรบ้ำง และไม่ทรำบที่มำของควำมเชื่อนี้ แต่หลงัจำก
อ่ำนบทนี้เสร็จ หนูได้รับควำมรู้ที่เก่ียวกบัควำมเชื่อเร่ืองสีประจ ำวนั และได้เรียนรู้ว่ำ ชื่อของแต่ละ
วนั เก่ียวข้องกับชื่อของดำวเครำะห์ด้วย นอกจำกนี้แล้ว ยังได้เรียนรู้ค ำศพัท์ที่เก่ียวกับศำสนำ
จ ำนวนมำก1”   

จากการสมัภาษณ์นกัศึกษาจีน Li Jiaying (2563: สมัภาษณ์)ให้ข้อมลูว่า “หนูประทบัใจ
ในเนื้อหำของบทที่ 4 สีกบัสถำบนัพระมหำกษัตริย์ ตอนที่ 1 ในบทนี้หนูได้เรียนรู้สีของธงประจ ำ
พระองค์ของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ ในชีวิตประจ ำวนั หนูพบเห็นธงสีม่วง ธงสี
เหลืองบ่อยมำก ทรำบว่ำเป็นธงที่เก่ียวกับพระรำชวงศ์ แต่ไม่ทรำบว่ำเป็นธงของพระองค์ใด 
หลงัจำกอ่ำนบทนี้เสร็จ หนูได้ควำมรู้สีของธงประจ ำพระองค์แต่ละท่ำน และยงัได้ทรำบว่ำ สีธง
เก่ียวข้องกบัควำมเชื่อสีประจ ำวนัดว้ย2 

 
1我学到了很多知识，例如第三课是关于泰国人每天幸运色的信仰，泰国人相信按照每天的幸运色穿衣服，会给自己带

来好运。在学习这课之前，我知道泰国人幸运色的信仰，但是不知道具体每一天对应什么颜色，也不知道这个信仰的

来源，学习这课后有了很多了解，还知道了一星期中的每一天还和星球名字相关，另外还学到了很多和宗教相关的单

词แปลโดยผู้วิจยั 
2 我对第四课印象深刻，这课中我学到了皇室成员旗帜颜色，在日常生活中我经常在路边看到紫色、黄色的旗

帜，知道与皇室相关，但是不知道是属于谁的旗帜，学习后知道了每位皇室成员对应的旗帜颜色，还知道了旗帜颜色

与每天幸运色的信仰有关แปลโดยผู้วิจยั 
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นักศึกษาจีน Yi Yulin (2563: สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า“หนูได้รับความรู้ที่เก่ียวกับสีใน
วฒันธรรมไทยมากมาย เช่นในบทที่ 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 2 ในบทนี ้หนูได้เรียนรู้
สีที่เก่ียวข้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์อีกสีหนึ่ง ได้แก่ สีน า้เงินที่อยู่บนธงชาติไทย ก่อนเรียนหนูมี
ความรู้ทีเก่ียวกับธงชาติไทยบ้าง ทราบว่าธงชาติไทยประกอบด้วยสีแดง สีขาว สีน า้เงิน หลงัจาก
อ่านบทนีเ้สร็จ หนูได้ทราบความหมายของแถบสี 3 สีชดัเจนขึน้ แต่เพิ่งได้ทราบว่าธงชาติไทยมีอีก
ชื่อหนึ่งคือ ธงไตรรงค์ หมายถึงธง 3 สี3”  

Duan Yongting (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมลูว่า “หนูเคยเรียนรู้ส านวนบางส านวนในบท
ท่ี 7 หนเูข้าใจความหมายของส านวน แต่ความหมายของแต่ละค าในส านวนไม่ชดัเจน เช่น ส านวน
เกาะชายผ้าเหลือง หนูเข้าใจว่า ชายในส านวนนีห้มายถึงผู้ชาย แต่หลงัจากได้เรียนบทนี ้หนูเพิ่งรู้
ว่าชายในส านวนนีห้มายถึงชายผ้า4” 

สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ท าให้
นกัศกึษาได้รับความรู้ที่เก่ียวกบัสีมากยิ่งขึน้ 

ด้านประโยชน์การน าไปใช้ ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้ผู้ วิจัยได้น าเสนอเนือ้หาทัง้
ด้านภาษาและวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยพบว่า หนังสือเล่มนีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน 
ผู้ เรียนได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง Duan Yongting (2563: สมัภาษณ์)ได้กล่าวว่า 
“หนูรู้สึกว่าบทที่ 7 สีกบัส านวน เป็นประโยชน์ต่อหนูมากที่สดุ ในชัน้เรียนหนูเคยเรียนรู้ส านวนไทย 
ส านวนที่เรียนปกติจะเป็นส านวนที่เก่ียวกับสัตว์ หลังจากอ่านบทนีเ้สร็จ หนูได้เรียนรู้ส านวนที่
เก่ียวกับเร่ืองสี และส านวนเหล่านีส้ามารถใช้ในชีวิตประจ าวนั ท าให้การสื่อสารหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้5”   

Wang Mengying (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมลูว่า“หนูได้รับประโยชน์จำกกำรอ่ำนบทที่8 
ค ำเรียกสี หนูได้เรียนรู้ค ำเรียกสีในภำษำไทย ก่อนอ่ำนบทนี้ หนูมีควำมรู้ดำ้นค ำเรียกสีพืน้ฐำนบ้ำง 

 
3我学到了很多关于颜色的泰国文化，例如第五课，我学到了有关皇室的另一个颜色，就是泰国国旗上的蓝色，学习之

前对泰国国旗也有一定了解，知道泰国国旗由红色、白色、蓝色组成。学习后更加清楚地知道了三个颜色的意义，并

且第一次了解到了泰国国旗又叫做ธงไตรรงค์，意思为三个颜色的旗帜แปลโดยผู้วิจยั 

4 第七课有部分成语我之前学过，知道成语的含义，但是成语中每一个词的意思未能清楚掌握，例如 เกาะชายผ้าเหลือง

中，我一直以为ชาย是指ผู้ชาย，经过这课学习，我才知道是指ชายผ้า。แปลโดยผู้วิจยั 

5 第七课的内容让我觉得受益匪浅，在课堂中我们学习过成语，平时学习的泰国成语大多和动物有关，现在学习到了很

颜色有关的成语，感觉很有趣且很有用，可以用于日常交流中，增加自身表达的多样性。แปลโดยผู้วิจยั 



  61 

แต่หลงัจำกอ่ำนบทนี้ หนูได้รู้ว่ำค ำเรียกสีมีควำมหลำกหลำย และค ำเรียกสีเหล่ำนี้สำมำรถมำกใช้
สือ่สำรในชีวิตจริง ถือว่ำมีประโยชน์มำกส ำหรับหนู6”  

สรุปได้ว่า ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการอ่านหนงัสือเลม่นี ้และสามารถน าความรู้เหล่านี ้
ไปใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง  

ด้านความน่าสนใจของบทอ่าน จากการสมัภาษณ์ ผู้ เรียนเห็นว่าเนือ้หาในหนงัสือเล่ม
นีน้่าสนใจ เนื่องจากสีเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยและใกล้ตัวผู้ เรียน แต่สะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมไทยในหลากหลายด้าน Hong Ting (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมูลว่า “หนูรู้สึกว่ำบทที่ 1 
สีกบัอำหำรน่ำสนใจมำกที่สุด บทนี้หนูได้รับควำมรู้ที่เก่ียวกับกำรใช้สีธรรมชำติในกำรท ำอำหำร 
อำหำรกำรกินเป็นปัจจัยส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์และส ำหรับตวัหนูเอง มีควำมสนใจใน
เร่ืองอำหำรกำรกินอยู่แล้ว หนูจึงรู้สึกบทนีน่้ำสนใจมำก7” 

Li Jiaying (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมลูว่า “หนูรู้สึกว่ำบทที่ 7 สีกบัส ำนวนน่ำสนใจที่สุด 
หนูได้เรียนรู้ส ำนวนที่เก่ียวกบัเร่ืองสี ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมที่แฝงอยู่ในส ำนวน ท ำให้หนูเข้ำใจส ำนวน
นีม้ำกย่ิงข้ึน และแต่ละส ำนวนในบทนีมี้ภำพวำดประกอบดว้ย ดูมีสีสนัและน่ำสนใจ8”  

สรุปได้ว่า ผู้ เรียนมีความสนในการอ่านหนงัสือเลม่นี ้เนื่องจากเนือ้หาที่ผู้วิจยัน าเสนอเป็น
สิ่งที่ผู้ เรียนสนใจและได้เพิ่มภาพวาดประกอบด้วย ท าให้บทอ่านมีสีสนัน่าสนใจมากขึน้ 

ด้านความเข้าใจความเหมือนและความต่างวัฒนธรรม จากการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัย
พบว่าผู้ เรียนได้รับความรู้ใหม่ ขณะเดียวกันได้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วฒันธรรมจีน Li Xuanqing (2563: สมัภาษณ์) ได้กลา่วว่า“หนูรู้สึกว่ำบทที ่6 สีในประเพณีไทยไม่
ค่อยยำก หนูไดค้วำมรู้ที่เก่ียวกบักำรใช้สีในประเพณีไทย รวมทัง้สีทีเ่ป็นมงคลและอปัมงคล เช่นใน
ประเพณีแต่งงำนของคนไทยที่มีเชื้อสำยจีน นิยมผูกผ้ำแดงหรือติดกระดำษแดง เพื่อแสดงควำม
เป็นสิริมงคล เวลำอ่ำนบทนี้ หนูนึกถึงวฒันธรรมจีน รู้สึกวฒันธรรมในบทนี้ มีควำมคล้ำยคลึงกนั
กบัวฒันธรรมจีน จึงไม่ค่อยยำกและรู้สึกสนกุมำก9”  

 
6 我觉得第八课的内容很有用，我学到了泰语中的颜色词，学习之前对基础色的了解比较多，学习之后了解到了颜色名

称是非常丰富的，可以按照物品颜色特征细分出很多颜色词，让我们扩充了颜色词的词汇量，并且这些词都非常实

用，可以用于日常交流中。แปลโดยผู้วิจยั 

7我觉得第一课最有趣，这课中我学到了食物中的自然色，食物是我们人类生存的重要因素，而我自己对美食较为感兴

趣，所以觉得这课很有意思 。แปลโดยผู้วิจยั 
8我觉得第七课最有趣，这课中我学到了和颜色有关的成语，并且学到了成语中蕴含的泰国文化，让我更加理解成语含

义，并且每个成语都有图片，增加了课文色彩，让课文更有趣。 แปลโดยผู้วิจ ั
9 我觉得第六课不太难，我学到了传统风俗中的颜色文化，有象征喜庆的不祥的颜色，和这课内容说到传统风俗，在课

堂上了解过一部分，通过这次学习后了解到了很多细节知识，例如在结婚传统习俗中，在香蕉树和甘蔗上系红布或贴
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Hong Ting (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมลูว่า “ก่อนอ่านบทท่ี 1 กบัอาหาร หนเูคยมีความรู้
ว่า ที่ประเทศจีน สามารถใช้แก้วมงักรท าสีแดง และใช้ผกัปวยเล้งท าสีเขียว แต่หลงัจากอ่านบทที่ 1 
แล้ว หนูได้ความรู้เก่ียวกับการใช้สีธรรมชาติในการท าอาหารไทย เนื่องจากความแตกต่างของ
ภมูิอากาศ พืชที่ใช้ในการท าสีอาหารของประเทศไทยแตกต่างกบัของประเทศจีน10”  

สรุปได้ว่า ผู้ เรียนเข้าใจบทอ่านและระหว่างการอ่านหนังสือ ผู้ เรียนชอบใช้ความคิดจน
เกิดการเปรียบเทียบและมีความเข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วฒันธรรมจีน 

ด้านภาพประกอบ ผู้วิจยัได้เสริมภาพประกอบในบทอ่านและจากการสมัภาษณ์ ผู้วิจยั
พบว่าผู้ เรียนชอบภาพประกอบและเห็นว่าภาพประกอบท าให้เนือ้หาน่าสนใจขึน้และท าให้ผู้ เรียน
เข้าใจเนือ้หามากยิ่งขึน้ Wang Yuxin (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมลูว่า“บทที่ 2 สีกับเคร่ืองแต่งกาย 
ตอนที่ 1หนูได้เรียนรู้วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ได้จากธรรมชาติในการท าสีย้อมผ้า ในบทเรียน มีพืชหลาย
ชนิดหนไูม่เคยได้ยิน แต่มีชื่อที่เป็นภาษาจีนและภาพประกอบด้วย จึงท าให้เข้าใจง่ายขึน้ ในบทที่ 8 
ค าเรียกสีก็ เช่นกัน ค าเรียกสีบางค าหนูไม่ รู้จักสิ่ งที่น ามาเปรียบเพื่ อเรียกชื่อสี  แต่มีภาพ
ประกอบด้วย ท าให้หนเูข้าใจได้เร็วขึน้และง่ายขึน้ 11” 

Zhang Hao (2563: สมัภาษณ์) ให้ข้อมูลว่า “หนูชอบภาพวาดประกอบในบทที่ 7 สีกับ
ส านวน เป็นภาพวาดการ์ตนูและได้สื่อความหมายอย่างชดัเจนถึงแต่ละส านวน ท าให้หนูเห็นภาพ
ชดัเจนมากย่ิงขึน้และท าให้เนือ้เร่ืองน่าสนใจขึน้12” 

สรุปได้ว่าภาพประกอบช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้เร็วขึน้และง่ายขึน้ นอกจากนีย้ังท า
ให้บทอ่านมีสีสนัและน่าสนใจขึน้ 

  
  

 
红纸，象征吉祥喜庆。并且在阅读过程中，我想到了中国文化，这课有些文化与中国文化相似，所以不难理解，且很

有趣。แปลโดยผู้วิจยั 

10 在学习本课 前知道在中国的饮食中，可以用火龙果提取红色，菠菜可以提取绿色，学习了第一课后，了解到了泰国

饮食中使用的自然提取色，由于地理环境差异，泰国用于染色的植物很多和中国的不一样。แปลโดยผู้วิจยั 

11 第二课中我学到了用于染布的天然染料，课文中的很多植物我都没见过，但是有中文解释及图片，也易于理解,同样

第八课也是，有一些颜色词，我不知道用于比喻该颜色词的物品是什么，但是有图片，我就能很快理解了。แปลโดย

ผู้วิจยั 
12 我喜欢第七课里面的卡通插图，每一幅图都很好的诠释了成语的含义，让我对这个成语更有画面感，也让课文变得

更有趣了。แปลโดยผู้วิจยั 
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บทท่ี 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ปริญญานิพนธ์นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย 

ส าหรับนักศึกษาชาวจีน เพื่อช่วยให้นักศึกษาชาวจีนพัฒนาทักษะการอ่าน และมีความรู้ความ
เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึน้ มีการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามเกณฑ์  E1/ 
E2=80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เพื่อศึกษาผลความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ผู้ วิจัยสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสอน
ภาษาและวฒันธรรมให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ วิธีการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มและเร่ืองสีในวัฒนธรรม
ไทยเป็นต้น หลังจากนัน้ได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน จ านวน 8 บท แบบทดสอบระหว่างเรียนแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 80 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
แบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 40 ข้อ ต่อจากนัน้ ผู้วิจยัน าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรม
ไทย เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมในด้านการจัดรูปเล่ม ด้านเนือ้หา ด้านภาพประกอบและด้านคุณค่าประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เช่น การสะกด
ค า การอธิบายค าศพัท์ให้ชดัเจอขึน้ การจดัเรียงเนือ้หาของบทอ่าน การขยายเพิ่มเนือ้หาให้บทอ่าน
มีเนือ้หาที่สมบรูณ์มากขึน้ และการเพิ่มรูปภาพประกอบเป็นต้น หลังแก้ไขแล้วผู้วิจยัน าหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ เพื่อน าไปทดลองกับ
กลุ่มทดลอง (try out) จ านวน 2 ครัง้ซึ่งครัง้แรกทดลองกบันกัศกึษาชาวจีนจ านวน 1 คน และครัง้ที่ 
2 ทดลองกับนกัศึกษาชาวจีนจ านวน 3 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไขหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีคุณภาพดี
ขึน้ หลงัจากนัน้ ผู้ วิจัยจึงได้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปทดลองใช้  (implement) กับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีนจ านวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีใน
วัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน และวัดผลการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
นกัศกึษากลุม่เป้าหมาย 
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ในการทดลองครัง้ที่หนึ่ง ผู้ทดลอง คือนกัศกึษาจีนจ านวน 1 คน ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 
3 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัฉวี่จิง้นอร์มอล (QuJing Normal University) ซึ่งเป็นนกัศกึษา
ที่แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการทดลอง
พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนของผู้ทดลอง ก่อนใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรม
ไทย ส าหรับนกัศึกษาชาวจีนได้ร้อยละ 45 ผู้ทดลองมีความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาในหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
น้อย แต่หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ว ผู้ทดลองได้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนสูงขึน้ เท่ากับร้อยละ 95 ผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนคือ 50 
คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู้ทดลองมีความรู้และความเข้าใจมากขึน้ ส่วนแบบทดสอบระหว่างเรียน 
ผู้ทดลองได้คะแนนเฉลี่ยคือ 87.5 ซึ่งอยู่ในระดับดี บทที่ได้คะแนนสูงสุดคือ บทที่ 1 สีกับอาหาร 
และ บทที่ 2 สีกับเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 ผู้ทดลองได้คะแนนเต็ม เนื่องจากเป็นบทที่มีเนือ้หาไม่
ยาก และมีภาพประกอบจ านวนมาก มีค าบรรยายภาพประกอบทัง้ภาษาไทยและภาษาจีน ผู้
ทดลองจึงเข้าใจง่าย ส่วนบทที่ได้คะแนนน้อยที่สดุคือบทที่ 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 
1 เนื่องจากบทนีเ้ป็นบทที่มีเนือ้หาค่อนข้างยาก มีค าราชาศพัท์จ านวนมาก ผู้ทดลองจึงได้คะแนน
น้อย และผู้ทดลองได้เสนอแนะว่า ควรเพิ่มภาพประกอบในการอธิบายค าศัพท์ เช่น สีลกูหว้า ควร
เพิ่มเติมค าอธิบายในเนือ้หาบางส่วนให้ชัดเจนขึน้เป็นต้น ผู้ วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขหนังสืออ่านเพิ่ม
ตามค าแนะน าของผู้ทดลองหลงัจากปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

ในการทดลองครัง้ที่สอง ผู้ทดลองคือนกัศกึษาชาวจีนจ านวน 3 คน ระดบัปริญญาตรี ชัน้
ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศไหหล า (Hainan College of Foreign 
Studies) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยที่คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากผลการทดลองพบว่า ผู้ทดลองได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากบัร้อยละ 37.5  และได้ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงั
เรียนเท่ากับร้อยละ 85.8 ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากับ
ร้อยละ 48.3 ส่วนแบบทดสอบระหว่างเรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนคือร้อยละ 86 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละบทมีความแตกต่างกัน บทที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือบทที่ 2 สีกับ
เคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100 ส่วนบทที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนต ่าสุดคือ 
บทที่ 4 สีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 73 นอกจากนี ้ยังมี
บทเรียนอีกหนึ่งบทได้ค่าเฉลี่ยคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 80 ได้แก่บทที่ 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที่ 2 
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 77 จากการสมัภาษณ์ กลุม่ทดลองเห็นว่า บทเรียนนีม้ีเนือ้หาเก่ียวกบั
ต านานความเชื่อเร่ืองสีประจ าวัน มีค าศัพท์ที่เก่ียวกับศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่นักศึกษาไม่
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คุ้นเคยจ านวนมาก และนักศึกษาจีนส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้ด้านศาสนา บทอ่านนีจ้ึงค่อนข้าง
ยากส าหรับกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองจึงได้คะแนนเฉลี่ยเกือบต ่าสุด และได้ให้ค าแนะน าว่า ควร
เพิ่มเติมค าอธิบายภาษาจีนของค าศัพท์บางค า เช่น ค าว่า “พระอิศวร” “เวท” เป็นต้น ผู้ วิจัยจึงได้
ปรับปรุงแก้ไขบทอ่านตามค าแนะน าของผู้ทดลองหลงัจากปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ 

ในการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายครัง้ที่สาม ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน า
ของกลุ่มทดลองทัง้ 2 ครัง้แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจอีกครัง้ หลงัจาก
นัน้น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเร่ือง สีในวัฒนธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี  ชั น้ ปีที่  3 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 9 คน จากผลการทดลองพบว่า แบบทดสอบระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับ
นกัศึกษาชาวจีน มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ E1เท่ากับร้อยละ 87.6 และค่าประสิทธิภาพของ
ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน E2 เท่ากบัร้อย 86.3 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ E1/E2 = 80/80 หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมมีทัง้หมด 8 บท แต่ละบทมีค่าประสิทธิภาพดงันี ้

บทท่ี 1 สีกบัอาหาร    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 93.3 
บทท่ี 2 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่1   ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 94.4 
บทท่ี 3 สีกบัเคร่ืองแต่งกาย ตอนที ่2  ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 83.3 
บทท่ี 4 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่1 ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 82.2 
บทท่ี 5 สีกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ ตอนที ่2 ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 84.4 
บทท่ี 6 สีในประเพณีไทย   ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 88.9 
บทท่ี 7 สีกบัส านวน    ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 87.8 
บทท่ี 8 ค าเรียกสี    ประสิทธิภาพ  ร้อยละ 86.7 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้ วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ซึง่กลุม่เป้าหมายได้คะแนนค่อนข้างต ่าจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้น้อย
เก่ียวกบัเร่ืองสีในวฒันธรรมไทย และมีวงศพัท์น้อย ไม่ค่อยเข้าใจค าถามในแบบทดสอบก่อนเรียน 
แต่หลงัการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน นักศึกษา
ได้รับความรู้มากขึน้และขยายวงศพัท์อย่างกว้างขวางมากขึน้ 
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จากการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน ซึ่งเป็นประสิทธิภาพ
กระบวนการ E1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.6 คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละ
บทมีค่าประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน บทที่ได้ค่าประสิทธิภาพมากที่สุดคือ บทที่ 2 สีกับเคร่ืองแต่ง
กาย ตอนที่ 1 ค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 94.4 มีนกัศึกษาจ านวน 4 คนได้คะแนนเต็ม เนื่องจาก
บทที่ 2 มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้า เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับเสือ้ผ้าซึ่งเป็นสิ่ง
สวยงาม นักศึกษาเป็นกลุ่มผู้ หญิงจึงสนใจเนือ้เร่ืองเป็นพิเศษ อีกทัง้ยังสนใจในวิธีการน าสี
ธรรมชาติมาเป็นสีย้อมผ้า ซึ่งมีสีสนัสวยงามมีลกัษณะเด่นแสดงลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมที่
อาจจะไม่พบในวัฒนธรรมจีน และในบทเรียนมีภาพประกอบจ านวนมาก มีการอธิบายภาพ 
นกัศึกษาจึงเข้าใจ ส่วนบทที่มีค่าประสิทธิภาพสงูรองลงมาจากบทที่ 2 คือบทที่ 1 สีกับอาหาร ค่า
ประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ 93.3 มีนกัศึกษาจ านวน 4 คนได้คะแนนเต็ม บทนีม้ีเนือ้หาเก่ียวกบัการ
ใช้สีธรรมชาติในการท าอาหาร รวมทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน ซึ่งเร่ืองอาหารการกินเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต นักศึกษาบางคนช่างสังเกต เคยได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านนีจ้าก
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต และบทนีม้ีภาพประกอบจ านวนมาก ท าให้นกัศึกษาเข้าใจบทนีง้่าย
ขึน้ 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ซึ่งเป็น
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน E2 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 86.3 ผู้ วิจัยสังเกตได้ว่า 
คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียน 
เนื่องจากนักศึกษาท าแบบทดสอบระหว่างเรียนทันทีหลังจากอ่านบทเสร็จ  ยังจ าเนือ้หาและ
ค าศพัท์ได้ดี และท าทีละบท ต่างจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน ซึง่เป็นการท าหลงั
เรียนครบ 8 บทและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนครอบคลุมเนือ้หาทัง้ 8 บท ซึ่งนักศึกษา
อาจจะจดจ าเนือ้หาทัง้หมดไม่ได้ ประกอบกบัเนือ้หาในบทเรียนบางบทมีค าศพัท์ค่อนข้างยาก จาก
ผลคะแนนระหว่างเรียนพบว่า มีนักศึกษาจ านวน 4 คนได้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงั
เรียน 90 คะแนนหรือมากกว่า 90 คะแนน โดยที่มีคะแนนสูงสุดคือ 97.5 คะแนน จากการ
สมัภาษณ์นักศึกษาพบว่า นักศึกษาเข้าใจเนือ้หาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย 
เป็นอย่างดี และมีความตัง้ใจในการอ่านบทและการท าแบบทดสอบ มีการจดค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ
เพื่อน าไปหาความหมายเพิ่มเติมและขีดเส้นใต้เนือ้หาที่เป็นค าตอบของข้อสอบ นักศึกษาจึงมี
ความก้าวหน้าจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด คนที่มีผลต่างมากที่สุด ผลต่างของคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนคือ 65 คะแนน โดยได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 25 
คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต ่า แต่ระหว่างการทดลอง นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มี
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ความตัง้ใจในการอ่านบทและท าแบบทดสอบ จึงเห็นความก้าวหน้าของนักศึกษาจากคะแนน
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนคือ 90 คะแนน ส่วนนกัศึกษาที่มีผลต่างของคะแนนน้อยที่สุด 
ผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนคือ 50 โดยได้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 45 คะแนน ได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 95 
คะแนน ก็สื่อว่านักศึกษามีความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์การพัฒนาของนักศึกษาใน
ภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย มีค่าดชันีประสิทธิผลคือ 0.81 แสดงว่านกัศึกษามีการพฒันาจากการ
อ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน 

สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีค่า
ประสิท ธิภาพ  E1/E2 = 87.6/86.3 ซึ่งผ่ านเกณ ฑ์ที่ ก าหนดไว้  E1/E2 = 80/80 และมี ค่าดัชนี
ประสิทธิผลคือ 0.81 

 
อภปิรายผล 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน น าเสนอเนือ้หาที่
เก่ียวกับเร่ืองสีในวัฒนธรรมไทย ผู้ วิจัยเห็นสีมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ในทุก ๆ ด้านในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การแต่งกาย ความเชื่อ สถาบนัพระมหากษัตริย์ งาน
ประเพณี และการใช้ภาษามักเก่ียวข้องกับสีโดยตรงและยังมีค าศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกชื่อสีอีก
จ านวนมากในวฒันธรรมไทย สีจึงเป็นสว่นส าคญัของวฒันธรรมไทย หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีใน
วฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีความส าคัญคือ ช่วยให้นักศึกษาชาวจีนพัฒนาทักษะ
การอ่านและมีความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมไทยเก่ียวกบัเร่ือง “ สี ” มากยิ่งขึน้ เนื่องจากภาษากับ
วฒันธรรมมีความสมัพันธ์อย่างใกล้ชิด การสอนภาษาและวฒันธรรมไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้  เพราะฉะนัน้ การจัดการเรียนการสอนวฒันธรรมไทยให้กบัผู้ เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทย จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึน้และปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในบริบท
สงัคมไทย  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูและการสมัภาษณ์นกัศึกษาจีนที่ใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีใน
วฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาวจีน ผู้วิจยัพบว่า นกัศกึษาได้รับความรู้ด้านวฒันธรรมเพิ่มมาก
ขึน้และมีการพฒันาด้านการใช้ภาษาจากการอ่านหนงัสือ นกัศึกษาได้รับความรู้เก่ียวกบัค าเรียกสี
เฉพาะเพิ่มมากขึน้และเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อที่เก่ียวกับข้องกับเร่ือง “ สี ” เพิ่มมาขึน้ ในบท
อ่านแต่ละบทมีเนือ้หาที่ต่อเนื่องสมัพันธ์กัน ความยากง่ายของเนือ้หาในหนังสือเหมาะกับระดับ
ของผู้ เรียน และนกัศึกษาเข้าใจเนือ้หาในบางบทได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความใกล้เคียงกนัทาง
วฒันธรรมไทยกบัวัฒนธรรมจีนในบางประเด็น นอกจากนี ้เนือ้หาที่น าเสนอเป็นเร่ืองที่อยู่ใกล้ตัว
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นกัศึกษา นักศึกษาสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน แต่ก่อนอาจจะไม่ได้สนใจศึกษาให้ลึกซึง้ 
หลงัจากอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเลม่นี ้นกัศกึษารู้สึกมีส่วนร่วม เห็นความเชื่อมโยงกนัระหว่างสิ่งที่
เรียนมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมและประสบการณ์ในชีวิตจริง และผู้ วิจยัได้สอดแทรกวฒันธรรม
จีนที่เก่ียวข้องในแต่ละบท ท าให้นกัศึกษาเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านและสนใจเนือ้หาสาระที่
น าเสนอมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภัทรา อักษราสุเคราะห์ (2532 :15) ได้กล่าวถึงประโยชน์
หลายประการของการเรียนวฒันธรรมของเจ้าของภาษา ได้แก่ “สามารถเพิ่มพูนความส านึกเร่ือง
ของวัฒนธรรมเจ้าของภาษา กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ มี
ทศันคติที่ดีต่อวฒันธรรมของชนชาติอ่ืน พฒันาความสามารถในการสื่อความหมายกบัวฒันธรรม
เจ้าของภาษาอย่างถกูต้องและเหมาะสม สามารถปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษาได้
ในสถานการณ์จริงและปลูกฝังความเข้าใจในการตีความวัฒนธรรม ค่านิยมและทัศนคติของ
เจ้าของภาษา”  

ส่วนเร่ืองสีในวฒันธรรมไทย ได้ปรากฏในต าราเรียนภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
ซึง่มี  เนือ้หาสัน้ๆ นกัศึกษาที่ได้เรียนจะรับรู้วฒันธรรมที่เก่ียวกบัเร่ืองสีมาค่อนข้างน้อย แต่หนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมมีส่วนช่วยขยายเนือ้หาเร่ืองราวต่างๆทัง้ค าศพัท์เฉพาะ วฒันธรรมความเชื่อที่มีอยู่ใน
สงัคมไทย จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้เพิ่มมากขึน้ และยังมีภาพประกอบท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางขึน้  จึงสามารถส่งผลให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึน้และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีขึน้ 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้สร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศกึษาชาว
จีนขึน้มา เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมไทยมากยิ่งขึน้ และจากผลการวิจยั ผู้วิจัยพบว่า 
การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีประโยชน์ในการ
ช่วยเสริมความรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทยให้กับผู้ เรียนชาวจีน เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจวัฒนธรรมและ
สงัคมไทยมากย่ิงขึน้     

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเรียนรู้เร่ืองภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยถือ
เป็นสิ่งจ าเป็นของชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาภาษาไทย ซึ่งรวมทัง้ที่เรียนอยู่ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย เล่มนีเ้ป็นส่วนหนึ่งที่ผู้สนใจ สามารถ
น าไปต่อยอดหรือขยายความรู้ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมจีน 
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2. งานวิจยัเร่ือง หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ือง สีในวฒันธรรมไทย ส าหรับนกัศึกษาชาวจีนท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สามารถเป็นแนวทางในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมใน
เร่ืองอ่ืน ๆ และผู้ที่สอนภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ สามารถหยิบยกหนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมชุดนี ้ไปใช้ในชัน้เรียนได้ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนา เกิดความรู้และความเข้าใจ
ด้านภาษาไทยและวฒันธรรมเฉพาะเร่ืองสี ได้ด้วยเช่นกนั 
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