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ปริญญานิพนธ์นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้

เรื่อง “ผลไมไ้ทย” ส าหรบันกัศึกษาชาวจีนโดยเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือไดแ้ก่บทอ่านจ านวน 
9 บท ไดแ้ก่ บทที่ 1 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบัผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกบัจีน บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจ บทที่ 3 ภมูิศาสตร์
เศรษฐกิจผลไม้ไทย  บทที่ 4 ผลไม้เศรษฐกิจ  4 ภาค บทที่ 5 การขายเครื่องดื่มผลไม้ บทที่  6 การส่งออก
ผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป บทที่ 7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย บทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้บทที่ 9 ส่ือออนไลน์
และจดหมายธุรกิจผลไม้ แบบทดสอบระหว่างเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง ผลการวิจยัพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง  “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านส าหรบันกัศึกษาชาวจีนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีเนือ้หาประกอบดว้ยน าเขา้สู่บทเรียน บทอ่าน อธิบาย
ค าศัพท ์บทอ่านเสริม แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง“ผลไม้ไทย” เพื่อพัฒนาทักษะ  การอ่านส าหรบันักศึกษาชาวจีน  มีค่า
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2=79.45/78.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  E1/E2=75/75 แสดงว่าการใช้
หนงัสือเล่มนีส้ามารถเพิ่มความรูภ้าษาไทยธุรกิจ พฒันาทกัษะการอ่านของนกัศกึษาชาวจีนได ้ดงันัน้หนงัสือเล่ม
นีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือในการเรียนรูภ้าษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้ใหก้บันกัศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศได ้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัของนกัศกึษา 
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This thesis is intended to create a fundamental Business Thai supplementary reading 

book for Chinese students known as ‘Thai Fruit’, which is an experimental study. The researcher used 
a series of articles to create nine chapters, as follows: Chapter One: Business Laws about Fruit 
between Thailand and China; Chapter Two: Business Visas; Chapter Three: Economic Geography of 
Thai Fruit; Chapter Four: Economic Fruits in Four Parts of Thailand; Chapter Five: Sales of Fruit 
Beverages; Chapter Six: Export of Processed Fruit Products; Chapter Seven: Business Contracts for 
Trading; Chapter Eight: Fruit Business Forms, and Chapter Nine: Online Media and Business Writing 
about Fruit. There are also tests, achievement tests, and structured interviews. The findings revealed 
that a fundamental Business Thai supplementary reading book, ‘Thai Fruit’, was used to improve the 
reading skills of Chinese students, consisted of the following: introduction, articles, vocabulary 
explanations, supplementary readings, tests, and post-tests. The fundamental Business Thai 
supplementary reading book had a performance value of E1/E2= 79.45/78.00. This value has passed 
the criteria of E1/E2 = 75/75. This shows that usage of this book can increase knowledge of Business 
Thai, as well as improving the reading skills of Chinese students. Therefore, this book can be used as 
a learning media for Fundamental Business Thai for Chinese students who study Thai as a foreign 
language, in order to enhance the reading comprehension skills of the students. 

 
Keyword : Learning and Teaching, Business Thai, Thai Fruit, Chinese Students 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์นี ้ส  าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิอร พรอ าไพสกุล ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ระหว่างการเขียนปริญญานิพนธ์ อาจารย์สละเวลาตรวจงานวิจัย  แก้ไข
ขอ้บกพร่องของงานวิจัย ชีแ้นะแนวทางในการเขียนวิจัย ใหค้  าแนะน าในการเขียนปริญญานิพนธ์ ใหก้ าลังใจกับ
ผูเ้รียนตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุอย่างสงู 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร อาจารย์เป็นผู้ที่มีความหวังดีกับ
นกัศึกษาทุกคน ใหค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจทัง้ในดา้นการเรียนและดา้นการชีวิต ช่วยอบรมภาษาของผูว้ิจยั 
ใหค้  าปรกึษาและค าแนะน าเพื่อใหผู้ว้ิจยัมีความมุ่งมั่นในการท าปรญิญานิพนธไ์ดส้มบรูณ์ 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร. วิรชั วงศภิ์นันทว์ฒันา สละเวลามาเป็นประธาน
กรรมการการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และให้ค าแนะน าในการปรบัปรุงปริญญานิพนธ์ของผู้วิจัย  ท าให้
ปรญิญานิพนธข์องผูว้ิจยัสมบรูณแ์ละมีคณุภาพดียิ่งขึน้ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ภาณพุงศ ์อดุมศิลป์ สละเวลามาเป็นกรรมการสอบ
ปรญิญานิพนธข์องผูว้ิจยั ใหค้  าแนะน าและความคิดเห็นในการปรบัแกไ้ข ช่วยใหป้รญิญานิพนธม์ีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ นอกจากนีต้อ้งขอบคณุอาจารยท์ี่ใหค้วามช่วยเหลือทัง้การเรียนและการใชช้ีวิต 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์แสงอรุณ กนกพงศช์ยั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อคัวิทย ์
เรืองรอง และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เปรม สวนสมุทร เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจยั  ใหค้วามคิดเห็นและ
ค าแนะน าในการแกไ้ขปรบัปรุงเครื่องมือ ท าใหเ้ครื่องมือมีคณุภาพดียิ่งขึน้ 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ผกาศรี เย็นบุตร ใหค้  าแนะน า ก าลังใจ ความเมตตาใน
การเรียน ท าใหผู้ว้ิจยัมีความมุ่งมั่นในการท าปรญิญานิพนธ์ 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยของคณะ
มนษุยศาสตร ์ใหค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจในการเรียนและการใชช้ีวิต 

ขอบคณุเพื่อน ๆ และนกัศกึษาทกุท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการท าวิจยั 
สดุทา้ยผูว้ิจยัขอขอบพระคณุครอบครวัที่ใหค้วามสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด  ขอบคุณเพื่อน

ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือระหว่างเรียน ขอบคุณอุปสรรคทั้งหลายท าให้จิตใจผมเขม้แข็งมากยิ่งขึน้  เรียนรูก้าร
อดทน ทกุอย่างท าใหผู้ว้ิจยัมีความกลา้หาญเดินไปถึงจดุหมายปลายทาง ท าใหก้ารศกึษาของผูว้ิจยัสมบรูณ ์
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ  
ความสมัพนัธด์งักลา่วแสดงใหเ้ห็นว่าสองประเทศใกลช้ิดกนั เหตกุารณท์ี่มีผลต่อความร่วมมือดา้น
เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมคือการเริ่มเปิดประเทศและปฏิรูปประเทศของประเทศจีน เมื่อปี  พ.ศ. 
2521 เหตกุารณด์งักล่าวท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศจีนพฒันาอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อความรว่มมือ
ระหว่างประเทศดา้นอ่ืน ๆ กบัประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตดา้นเกษตรกรรมมาก สินค้าทางการเกษตรจะเป็น
สินคา้ส่งออกที่ส  าคัญของประเทศไทย ผลไมเ้ป็นสินคา้เกษตรส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย     
มีจ านวนมากมายหลายชนิด และส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์
ฮ่องกง และที่ส  าคัญคือประเทศจีน ในแต่ละปีประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไป
ต่างประเทศหลายลา้นบาท ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มมูลค่าขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศ
จีน เริ่มจากปี พ.ศ. 2545 ประเทศจีนไดร้่วมมือกบัประเทศไทยยกระดบัความรว่มมือดา้นเศรษฐกิจ
ดว้ยการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมือเพื่อสง่เสรมิการพฒันาระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน 

 
เมื่อปี พ.ศ. 2545 อาเซียนกับประเทศจีนไดล้งนามกรอบความตกลงความร่วมมือ

ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เซี ย น  – จี น  (Framework Agreement on ASEAN – China 
Comprehensive Economic Cooperation) การเปิดการคา้เสรีสามารถแบ่งไดเ้ป็นสอง
ส่วนคือ การลดภาษีสินคา้บางส่วนทนัที (Early Harvest Program) และการลดภาษีสินคา้

ทั่วไป ก าหนดว่าตอ้งลดภาษีสินคา้เป็น 0% ภายในปี พ.ศ. 25531 

 
การเปิดการคา้เสรีช่วยพฒันาเศรษฐกิจทัง้ประเทศอาเซียนและประเทศจีนอย่างรอบดา้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน ดังนัน้การคา้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนได้
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ข้อตกลงส าคัญคือการเปิดตลาดเสรีทางการค้าด้านผักและผลไม้ ซึ่งเป็น

 
1 กรมการคา้ต่างประเทศ. (2546). เขตการคา้เสรีไทย – จีน ผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้ไทย. 

http://www.dft.go.th/thth/ ShareDocument1/ArticleId/ 

http://www.dft.go.th/thth/%20ShareDocument1/ArticleId/
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สินค้าทางการเกษตร ดัง “ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยกับประเทศจีนไดต้กลงจัดตั้งการค้าเสรี     
ไทย – จีน และประเทศไทยไดเ้สนอการเปิดเสรีเร่ิมจากสาขาผกัและผลไมก่้อน”1 

ดังนัน้จะเห็นไดว้่า ตัง้แต่ พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2546 เป็นตน้มา  ประเทศไทยกับประเทศ

จีนมีความรว่มมือดา้นเศรษฐกิจการคา้เร่ืองผลไมไ้ทยมากขึน้เรื่อย ๆ  
 

ภาพประกอบ 1 มลูค่าการสง่ออกผลไมไ้ทยไปต่างประเทศ2 
 

จากภาพประกอบที่ 1 จะเห็นไดช้ัดว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเริ่มแรกผลไมไ้ทยส่วนมาก
สง่ออกไปสหรฐัอเมริกากบัญ่ีปุ่ น ผลไมไ้ทยที่ส่งออกไปตลาดประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ย แต่หลงัจาก
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ท าใหก้ารคา้ระหว่างสองประเทศ
เติบโต นอกจากนี ้ยังมีนโยบายการสรา้งเขตการค้าเสรี ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นโยบายนีท้  าให้การส่งออกผลไม้ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ. 
2553 จนถึงปัจจุบนัปริมาณการส่งออกผลไมข้องประเทศไทยไปประเทศจีนสงูเป็นอนัดบัแรกจาก
ประเทศที่สง่ออกทั่วโลก 

 
1 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ. (2552). เปิดประตมูงักร เขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน. หนา้ 20 
2 กระทรวงพาณิชย.์ (2561). สินคา้ส่งออกส าคญัของไทยตามโครงสรา้งสินคา้ส่งออกจีน. http://tradereport.moc. 

go.th /Report/Default.aspx?Report=MenucomRecode&ImExType=1&Lang=Th 
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ผลไมท้ี่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศจีน แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผลไมส้ด ผลไมแ้ช่
แข็ง  และผลไมอ้บแหง้ โดยผลไมส้ดเป็นหลกัในการสง่ออกผลไม ้ตามขอ้ตกลงการคา้เสรีระหว่าง
อาเซียน – จีน ก าหนดให้การส่งออกสินค้าของประเทศไทยไปประเทศจีน  สามารถส่งออกได ้       
23 ชนิด ไดแ้ก่ “ทเุรียน มงัคุด ล าไย กลว้ยไข่ ลิน้จี่ มะพรา้ว มะละกอ มะเฟือง มะม่วง ฝรั่ง ชมพู ่
เงาะ สบัปะรด ละมุด เสาวรส นอ้ยหน่า มะขาม ขนุน สละ ลองกอง สม้เขียวหวาน สม้ สม้โอ ”1 
การจัดอันดับทั้ง 23 ชนิดนี ้เป็นอันดับผลไม้ไทยที่ชาวจีนนิยมบริโภคมากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดว้่า
อนัดบัที่ 1-3 ไดแ้ก่ ทเุรียน มงัคดุ และล าไย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 มลูค่าการสง่ออกผลไมส้ดไปประเทศจีน2 
 

ทเุรียน ล าไยและมงัคดุเป็นผลไมท้ี่ไดร้บัความนิยมจากชาวจีนมาก ดงัตารางที่ 2 สถิติจาก
กระทรวงการคา้ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2560 ผูว้ิจยัวิเคราะหไ์ดว้่าประเทศไทยส่งออกทุเรียน 
มังคุด  และล าไยไปประเทศจีนเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ มูลค่าการส่งออกทุเรียนสดเป็นอันดับที่ 1 รองมา
เป็นล าไยสดและมงัคดุสด 

มูลค่าการส่งออกผลไมไ้ทยไปประเทศจีนที่เพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ท าใหน้ักธุรกิจชาวจีนเล็งเห็น
ความเติบโตของตลาดผลไม้ไทย จึงเข้ามาลงทุนและด าเนินธุรกิจผลไม้ในประเทศไทย ซึ่งมี

 
1 ส า นั ก งานม าต รฐ าน สิ น ค้ า เก ษ ต รแล ะอาห ารแห่ งช าติ . (ม .ป .ป .) ก า รส่ งออก ผล ไม้ ไท ย ไป จี น .

http://www.acfs.go.th/readnews.php?id 6906& ntype=09 
2 กระทรวงพาณิชย.์ (2561). สินคา้ส่งออกส าคญัของไทยตามโครงสรา้งสินคา้ส่งออกจีน. http://tradereport.moc. 

go.th /Report/Default.aspx?Report=MenucomRecode&ImExType=1&Lang=Th 
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http://www.acfs.go.th/readnews.php?id
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ประโยชน์ต่อการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทย นักธุรกิจชาวจีนคนส าคัญ ได้แก่ แจ็คหม่า 
(Jack Ma) ประธานกรรมการของอาลีบาบากรุ๊ปของประเทศจีนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยท าให้
เกิดปรากฏการณก์ารกระตุน้เศรษฐกิจดา้นการเกษตรของไทยอย่างมาก ทัง้นีแ้จ็คหม่า (Jack Ma)

ไดเ้ขา้พบนายกรฐัมนตรีของไทยเพื่อเจรจาเรื่องการสนบัสนุนการขายสินคา้ทางการเกษตรของไทย
ผ่านอาลีบาบากรุ๊ปดว้ย 

 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 แจ็คหม่า (Jack Ma) พบกับนายกรฐัมนตรีของประเทศ

ไทย ในการเจรจากนัครัง้นี ้แจ็คหม่า (Jack Ma) ระบวุ่าจะเขา้มาประเทศไทยสรา้งคน สรา้ง
ระบบ จะช่วยสนบัสนนุเรื่องการคา้ขายของไทย ยงักล่าวถึงว่ารฐับาลไทยใหเ้ขามาช่วยดแูล
ผูม้ีรายไดน้อ้ยและเกษตรกร ช่วยขายสินคา้เกษตรของคนไทย1 

 
อาลีบาบาไดร้่วมมือกบัรฐับาลไทย โดยรฐับาลไทยใหแ้จ็คหม่า (Jack Ma) ช่วยขายสินคา้

เกษตรของประเทศไทย แจ็คหม่า (Jack Ma) สรา้งระบบเว็บไซตช์่วยขายสินคา้เกษตรของไทย 
ช่วยหาก าไรใหก้ับคนไทย ดังเหตุการณ์ที่ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจผลไมไ้ทยที่คนจีนนิยมเป็นอันดับ
แรกคือทุเรียน “เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2019 รายงานข่าวไทยรฐักล่าวว่า บริษัทอาลีบาบากรุ๊ปได้
ร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อช่วยขายสินค้าของไทยโดยผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Tmall.com 
บริษัทในเครือของ อาลีบาบาขายทเุรียนไทย 80,000 ลูกภายใน 1 นาที”2 เหตกุารณน์ีท้  าใหทุ้เรียน
ของไทยมีชื่อเสียงมากยิ่งขึน้ และท าใหช้าวจีนรูจ้กัผลไมไ้ทยเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะรูจ้กัทุเรียนของไทย  
สง่ผลใหเ้กิดการลงทนุ การจา้งงาน และการแลกเปลี่ยนซือ้ขายผลไมใ้นเชิงธุรกิจระหว่างชาวจีนกบั
ชาวไทย  

นกัธุรกิจชาวจีนเขา้มาท าธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลใหม้ีการลงทุนดา้นการส่งออกผลไม้
ไทย และมีชาวจีนเป็นผูด้  าเนินธุรกิจนีม้ากขึน้ จ าเป็นตอ้งติดต่อสื่อสารกับคนไทย ภาษาไทยทาง
ธุรกิจจึงจ าเป็นและส าคัญต่อการใช้ภาษาไทยในการท าธุรกิจของนักธุรกิจชาวจีน  จากการ
สัมภาษณ์ เฉินแห่ (陈海) ผู้จัดการจัดซือ้ของบริษัท ยี่หยิงไถ้ (易赢泰) ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออก
ผลไมข้องประเทศไทยไปประเทศจีนสรุปไดว้่า 

 

 
1 คมชดัลกึ. (2561). แจ็คหม่า "พบ" บิก๊ตู่ "ช่วยคนรายไดน้อ้ยหนนุ" เกษตร-การคา้. 

https://www.komchadluek.net/news/ economic/322043 
2 ไทยรฐั. (2561). จดุเริ่มจากค าทา้ อดีตทตูไทย VS แจ็คหม่า เบือ้งหลงัอาลีบาบาขายทเุรียน. 

https://www.thairath.co.th/ scoop/1262849 

https://www.komchadluek.net/
https://www.thairath.co.th/%20scoop/1262849
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ปัจจุบันบริษัทของเรารับสมัครคนจีนที่ได้เรียนภาษาไทยเข้ามาช่วยงาน เพราะ
ตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัคนไทย จึงตอ้งการรบัสมคัรผูค้วามรูค้วามสามารถในทางทกัษะฟัง 
พูด อ่าน เขียนภาษาไทย แลว้บางครัง้ช่วยแปลจดหมายหรือเอกสารต่าง ๆ ที่มาจากบรษิัท
อื่น ๆ  ผูส้มคัรจึงตอ้งอ่านภาษาไทยได ้มากที่สดุคือช่วยการติดต่อส่ือสาร บางครัง้การอ่านก็
มีความจ าเป็นดว้ย1  

 
ภาษาไทยธุรกิจเป็นภาษาไทยเฉพาะทาง เนน้การประกอบอาชีพธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร

ทางธุรกิจและติดต่อคา้ขาย จึงตอ้งใชใ้หถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณท์างธุรกิจ เพื่อใหก้าร
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเรจ็ 

นักศึกษาชาวจีนเรียนภาษาไทย มีวิชาภาษาไทยธุรกิจเป็นวิชาส าคัญที่ เปิดสอนใน
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ทัง้รฐับาลและเอกชนของประเทศจีน วิชานีไ้ดร้บัความนิยมจากผูเ้รียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมาก จากการสมัภาษณ ์โก เชี่ยนเชี่ยน (郭倩倩) นิสิตเรียน
ภาษาไทย ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และฟาง หวู่หัว (方玉华) นิสิตเรียน
ภาษาไทย ระดบัปรญิญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรส์รุปไดว้่า 

 
วิชาภาษาไทยธุรกิจส าคัญ เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถน าไปใช้ได้จริง วิชา

ภาษาไทยธุรกิจสอนใหเ้รียนรูว้ิธีการติดต่อส่ือสารกับคนไทย รูว้ิธีการใชค้  าและส านวนที่ใช้
เฉพาะ ผู้วิจัยถามว่าถ้าจะเรียนภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไม้ไทย ตัวเองคิดว่าอยากเรียนรู ้
อะไรบา้ง พวกเขาบอกว่านอกจากการสนทนาแลว้ อยากเรียนรูเ้รื่องอื่นท่ีเก่ียวกบัภาษาไทย
ธุรกิจ เช่นเรื่องเก่ียวกับสัญญา เรื่องกฎหมายในการส่งออกผลไม้ เรื่องจดหมายและเรื่อง
เก่ียวกบัภาษี ดนู่าสนใจและมีประโยชนด์ว้ย2 

 
ในการเรียนภาษาไทยธุรกิจ หนังสือภาษาไทยธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีนมีน้อย โดย

การศึกษาหนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับภาษาไทยธุรกิจ ไดแ้ก่ การสนทนาภาษาไทยธุรกิจ

 
1 “现在我们公司也在招中国留学生，因为需要和泰国人交流 所以对应聘

者的要求就是需要有泰语听说读写方面的能力，其中听说是最基本的，读写有

时候会用到，像涉及到合同，信件的回复等等都需要应聘者有读写泰语方面的

能力，所以读写泰语同样重要。” แปลเป็นภาษาไทยโดยผูว้ิจยั 
2 “商务泰语课程很重要，可以真正的拿去使用，有关于商务泰语方面的

知识，专业词汇的应用，另外除了商务泰语会话之外，还希望有其他关于商务

泰语方面的知识，像关于合同，信件，相关出口规定，以及出口关税等等。” 
แปลเป็นภาษาไทยโดยผูว้ิจยั 
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พื ้นฐาน (商务泰语会话教程) โดย โหล ยี่หยวน (Luo Yiyuan - 罗奕原)1 มหาวิทยาลัยภาษา
และการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong University of Foreign Studies) และสนทนา
ภาษาไทย (泰语会话) โดย เหอ ตงเหมย (He Dongmei - 何冬梅)2  มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์
มอล (Yunnan Normal University) งานวิจัยที่ได้ศึกษาได้แก่ การสรา้งหนังสือเรียนภาษาไทย
ธุรกิจส าหรบันักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดย เหลียง เหยาหลิง 
(liang yaoling) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบเรียนภาษาไทยสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรบั
ผูเ้รียนชาวต่างประเทศ โดย อิมธิรา อ่อนค า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจยัพบว่าเนือ้หาเนน้
การสนทนาภาษาไทยธุรกิจเป็นหลกั แต่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถคน้หาความรูท้างภาษาไทยทางธุรกิจดว้ยตนเองมีนอ้ย ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ
ปัจจบุนัที่นกัศกึษาเรียนภาษาไทยธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ 

การลงทุนทางธุรกิจเก่ียวกับเรื่องผลไม้จึงมีแนวโน้มเติบโตขึน้เรื่อย ๆ  เพื่อใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งการผูเ้รียนชาวจีนที่เรียนรูแ้ละเขา้ใจภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทย ซึ่ง
ผูเ้รียนควรมีความรูเ้ก่ียวกับการคา้ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีน เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน การสง่ออกผลไมไ้ทย
ไปประเทศจีน ข้อก าหนดต่าง ๆ ของการค้าขายผลไม้ของประเทศไทยกับประเทศจีน การท า
สญัญา หรือเอกสารเก่ียวกับธุรกิจการส่งออกผลไมไ้ทยไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมจะช่วยใหน้ักศึกษาชาวจีนสามารถเรียนรูเ้นือ้หาเรื่องการใชภ้าษาไทยธุรกิจ
เรื่องผลไมไ้ทยไดอ้ย่างสมบรูณ ์

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจจะท าเรื่อง การสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ภาษาไทยธุรกิจเบือ้งต้นเรื่อง “ผลไม้ไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านส าหรบันักศึกษาชาวจีน 
ขณะที่พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของผูเ้รียน ยังช่วยใหผู้เ้รียนเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับ
ภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ด ้แลว้สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการอ่านไปใชป้ระกอบอาชีพ ใน
งานธุรกิจผลไมไ้ด ้ 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งต้นเรื่องผลไม้ไทยส าหรับ
นกัศกึษาชาวจีนในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั 

 
1 罗奕原. (2558). 商务泰语教程. 前言. 
2 何冬梅. (2555). 泰语会话. 前言. 
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ความส าคัญของการวิจัย 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่องผลไมไ้ทย ท าใหผู้เ้รียนชาวจีน

สามารถพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัไดด้ว้ยตนเอง  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทย วิชาเอกการสื่อสารภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สอง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  3 จ านวน 4 คน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
กลุม่เป้าหมายนีเ้ป็นนกัศกึษาที่มีพืน้ความรูท้างภาษาไทยในระดบัดี มีความสามารถในการฟัง พดู 
อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี ดังนั้นสามารถอ่านเนือ้หาเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่องผลไม้
ไทยไดเ้ขา้ใจ 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
2.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” ส าหรบั

นกัศกึษาชาวจีนในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัมีจ านวนทัง้หมด 9 บท 
บทท่ี 1 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบัผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกบัจีน 
บทท่ี 2 วีซ่าธุรกิจ  
บทท่ี 3 ภมูิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไมไ้ทย 
บทท่ี 4 ผลไมเ้ศรษฐกิจ 4 ภาค  
บทท่ี 5 การขายเครื่องดื่มผลไม ้
บทท่ี 6 การสง่ออกผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป 
บทท่ี 7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย 
บทท่ี 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้
บทท่ี 9 สื่อออนไลนแ์ละจดหมายธุรกิจผลไม ้

2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียน บทละ 10 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนทัง้หมด 50 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
2.4 แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งจ านวน 11 ขอ้ 

 



  8 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หมายถึงเอกสารที่มีเนือ้หาที่ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง     

ไม่ตอ้งมีผูส้อน สามารถเพิ่มความรูข้องผูเ้รียนได ้สามารถใชใ้นชัน้เรียนและนอกหอ้งเรียน เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถคน้หาความรูเ้พิ่มเติมเรื่องที่ตนเองสนใจ 

ภาษาไทยธุรกิจเบือ้งต้น หมายถึงการใชค้ าศัพท ์ส านวน ประโยค และความรูพ้ืน้ฐาน
เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจที่ใชส้  าหรบัการด าเนินธุรกิจในระดบัพืน้ฐาน  
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บทที ่2 
ภาษาไทยธุรกิจเร่ืองผลไม้ไทยและ 

การสร้างหนังสืออ่านเพิม่เติมส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
 

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ภาษาไทยธุรกิจเป็นภาษาเฉพาะทางส าหรบัผู้
ที่ประกอบอาชีพธุรกิจในประเทศไทย มีการใชถ้้อยค าและส านวนเฉพาะที่เก่ียวกับธุรกิจ การใช้
ภาษาไทยดีมีประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพ  

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลที่เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องผลไมไ้ทย และ
การสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ภาษาไทย
ธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลไมไ้ทยและธุรกิจที่เก่ียวกบัผลไมไ้ทยที่
ส  าคญัในประเทศจีน การอ่านและการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ภาษาไทยธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
2. ผลไมไ้ทยและธุรกิจที่เก่ียวกบัผลไมไ้ทยที่ส  าคญัในประเทศจีน 
3. การอ่านและการสร้างหนังสืออ่านเพิ่ ม เติมส าหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
 
1. ภาษาไทยธุรกิจส าหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภาษาไทยธุรกิจเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักธุรกิจหรือผู้ที่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การเรียนรูภ้าษาไทยทางธุรกิจมีความส าคญัส าหรบัผูท้ี่เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ เพราะภาษาไทยธุรกิจมีการใช้ค าศัพท์และส านวนเฉพาะ จึง ช่วยให้ผู้
ติดต่อสื่อสารกนัเขา้ใจง่ายขึน้ 

1.1 ความหมายและลักษณะเฉพาะของภาษาไทยธุรกิจ 
ภาษาแบ่งได้เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและภาษาเฉพาะทาง ภาษาไทยก็

เช่นกัน เพราะค าศัพท์บางค าใช้เพียงแค่สถานการณ์เฉพาะ เช่น  ภาษาไทยทางธุรกิจ เป็น
ภาษาไทยเฉพาะทาง เพราะจะใช้ในสถานการณ์การด าเนินธุรกิจเท่ านั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้อธิบายความหมายของภาษาและธุรกิจว่า “ภาษาหมายถึง

 



  10 

ถอ้ยค าทีใ่ชพู้ดหรือเขียนเพือ่สือ่ความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่นภาษาไทย”1 “ธุรกิจหมายถงึการ
งานประจ าเกีย่วกบัอาชีพคา้ขาย หรือกิจการอย่างอืน่ทีส่  าคญัและทีไ่ม่ใช่ราชการ”2 

จากความหมายของภาษาและธุรกิจสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความหมายของ
ภาษาไทยธุรกิจคือ ภาษาไทยธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ใชก้ารติดต่อสื่อสารส าหรบัผูท้ี่ประกอบอาชีพ
คา้ขายหรือกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่งานราชการ ดงัที่ ปรีชา ชา้งขวญัยืนไดก้ล่าวว่า “ภาษาไทยธุรกิจเป็น
ภาษาไทยเฉพาะทาง มีวิธีใชถ้อ้ยค าและมีแบบฟอร์มเฉพาะ ส่วนอื่นก็ใชภ้าษาไทยทั่วไป ดงันัน้
ภาษาไทยเฉพาะจะมีสอง ส่วน คอื ภาษาไทยทั่วไป ส่วนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ กบัภาษาไทยทีใ่ชถ้อ้ยค า
ส านวนเฉพาะ แบบฟอร์มเฉพาะส่วนนีม้ีนอ้ย”3 จึงรูไ้ดว้่าภาษาไทยธุรกิจประกอบดว้ยภาษาไทย
ทั่วไปกบัภาษาไทยที่ใชถ้อ้ยค าส านวน แบบฟอรม์ทางธุรกิจ  

ภาษาไทยธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารส าหรบันักธุรกิจ
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขาย ดงันัน้เพื่อใหด้ าเนินธุรกิจไดร้บัประสบความส าเรจ็ นกัธุรกิจหรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายจ าเป็นตอ้งเขา้ใจการใชภ้าษาไทยธุรกิจ  

นอกจากเขา้ใจภาษาไทยธุรกิจแลว้ ผูเ้รียนภาษาไทยธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นการ
ใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ เพราะในการด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ค าศัพท์และส านวนเฉพาะ            
จึงตอ้งการใหผู้ใ้ชรู้จ้กัวิธีการใชภ้าษาไทยทางธุรกิจและใชใ้หถ้กูตอ้งเหมาะสม ท าใหผู้ฟั้งหรือผูอ่้าน
จึงจะเข้าใจความหมายของผู้ส่งสารได้ง่าย ส าหรับผู้ที่มีความรูแ้ละความสามารถในการใช้
ภาษาไทยทางธุรกิจ จะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจส าเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปไดว้่าความหมายของภาษาไทยธุรกิจคือ ภาษาไทยธุรกิจเป็น
เครื่องมือที่ใชก้ารติดต่อสื่อสารส าหรบัผูท้ี่ประกอบอาชีพธุรกิจหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ มีวิธีใช้
ถอ้ยค าและส านวนเฉพาะ ภาษาไทยธุรกิจประกอบดว้ยสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นภาษาไทยทั่วไป 
สว่นนีเ้ป็นส่วนหลกั อีกส่วนหนึ่งภาษาไทยที่ใชถ้อ้ยค าส านวนเฉพาะทางธุรกิจ ส่วนนีเ้ป็นส่วนนอ้ย 
ดังนั้นผูท้ี่ด  าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งมีความรูก้ารใชภ้าษาไทยทางธุรกิจ เพื่อใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง 
เหมาะสม ผูท้ี่ใชภ้าษาไทยธุรกิจดี จะช่วยการงานธุรกิจส าเรจ็ไดม้ีประสิทธิภาพ 

1.2 จุดมุ่งหมายของภาษาไทยธุรกิจ 
ภาษาไทยธุรกิจเป็นภาษาไทยเฉพาะทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือใชก้ารสื่อสาร ซึ่งตรงกบั 

“จุดมุ่งหมายในการสือ่สารคือ เพือ่ส่งส่งข่าว เผยแพร่กิจการ เพือ่ใหซ้ือ้หรือใชบ้ริการ ในการตดิต่อ
กบัหน่วยงานราชการ นอกจากจุดมุ่งหมายดงักล่าวแลว้ อาจจะมีจุดมุ่งหมายเพือ่การขออนญุาต

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 868. 
2 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 601. 
3 ปรีชา ชา้งขวญัยืน. (2536). ภาษาไทยธุรกิจระดบัอดุมศกึษา. หนา้ 10. 
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และการขอขอ้มูลต่าง ๆ ”1 เนื่องจากเป็นภาษาเก่ียวกับธุรกิจ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของภาษาไทย
ธุรกิจก็เก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายของธุรกิจ “จุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจคือ การหาก าไร ก าไร
ที่นี่หมายถึงผลรายไดต่้าง ๆ และบรกิาร”2 

จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปไดว้่าจุดมุ่งหมายของภาษาไทยธุรกิจคือ เพื่อใชติ้ดต่อสื่อสาร
เรื่องเก่ียวกบัธุรกิจทัง้บคุคลและหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อหาผลประโยชนต่์อตวัเองหรือหน่วยงาน  

1.3 ความส าคัญของภาษาไทยธุรกิจส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
การพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน ท าใหก้ารสื่อสารระหว่าง

คนไทยกับคนจีนใกลช้ิดกนั โดยเฉพาะดา้นการคา้ขาย หลายปีนีม้ีนกัธุรกิจชาวจีนที่เขา้มาด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการติดต่อสื่อสารกับคนไทยดว้ยภาษาไทยเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็น ผู้เรียนชาวจีนจึงมองเห็นความส าคัญของวิชาภาษาไทยธุรกิจ นักธุรกิจที่มี
ความรูแ้ละความสามารถในการใช้ภาษา สามารถด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะการสื่อสารท าใหเ้ขา้ใจกนัง่าย ประหยดัเวลา สรา้งความประทับใจ
ใหแ้ก่คู่คา้ 

การใชภ้าษาที่ดีสามารถช่วยด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการงานไดป้ระสบ
ความส าเร็จ ช่วยสรา้งประโยชน์ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจและหน่วยงานให้มากยิ่งขึน้ 
ความส าคญัของการใชภ้าษาไทยธุรกิจมีดงันี ้

 
เป็นเรื่องที่ว่าดว้ยการแสวงหาปัจจยัในการด ารงชีวิตใหอ้ยู่รอดและมีความสขุ ใน

สังคมนีทุ้กคนจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอยู่เสมอไม่โดยตรงก็โดยออ้ม เพราะการ
ประกอบธุรกิจมีความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายตรงกัน จึงตอ้งการใหผู้้ที่ด  าเนินธุรกิจใชภ้าษาให้เหมาะสม
ถูกตอ้ง ช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นผลใหป้ระสบความส าเร็จใน
หนา้ที่การงานและอาชีพ3 

 
ส าหรบัผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจนั้น ภาษาที่ใช้ท าธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญต่อการงาน

ประสบความส าเร็จ การใชภ้าษาทางธุรกิจสามารถแบ่งได ้2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกนักธุรกิจตอ้งมี
ความรูท้างดา้นธุรกิจ ขัน้ตอนที่ 2 นักธุรกิจตอ้งฝึกการใชภ้าษา เสริมประสบการณ์การใชภ้าษา  

 
1 ฟองรตัน ์ศรีนวลดี. (2539).  ภาษาไทยธุรกิจ. หนา้ 11. 
2 เอกฉทั จารุเมธีชน. (2549). ภาษาไทยธุรกิจ. หนา้ 2. 
3 ฟองรตัน ์ศรีนวลดี. (2539). ภาษาไทยธุรกิจ. หนา้ 16. 
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ท าใหก้ารใชภ้าษาไดอ้ย่างดี เพื่อด าเนินธุรกิจไดป้ระสบความส าเร็จ จึงใหเ้ห็นว่าความส าคญัของ
ภาษาไทยธุรกิจ “เป็นสือ่ส าคญัทีน่ ามาติดต่อสือ่สารงานธุรกิจ ผูท้ีป่ระกอบธุรกิจหรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกิจตอ้งการประสบความส าเร็จจึงตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละความสามารถในการใชภ้าษา เพือ่
การตดิต่อสือ่สารระหว่างคนกบัคนหรือหน่วยงานกบัหน่วยงาน ดงันัน้การเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะการ
ใชภ้าษาไทยทางธุรกิจจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง”1 

เนื่องจากการใชภ้าษามีความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจจึง
ต้องการติดต่อสื่อสารงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทุกครัง้ต้องเลือกภาษาที่เหมาะสม 
เพราะแต่ละคนมีความสามารถในการเขา้ใจภาษาไม่เหมือนกนั ผูป้ระกอบธุรกิจนอกจากมีความรู้
และความสามารถในการใชภ้าษาแลว้ ประสบการณ์ในการใชภ้าษาสามารถช่วยเลือกภาษาที่
เหมาะสม “ในวงการธุรกิจ การสื่อสารเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งส าหรบัผูท้ีป่ระกอบธุรกิจ เพราะตอ้ง
เลือกใชว้ิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกบังานแต่ละประเภท ผูท้ี่ประกอบธุรกิจจึงตอ้งเรียนรูว้ิธีการใช้
ภาษาไทยอย่างเหมาะสมถูกตอ้ง การใชภ้าษาที่ดีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จในงานธุรกิจเป็น
อย่างดี เพราะการด าเนินธุรกิจตอ้งมีการติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ผูท้ี่ประกอบธุรกิจจึง
ตอ้งอาศยัความรูแ้ละความสามารถทีไ่ดจ้ากการฝึกฝน”2  

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า ภาษาไทยธุรกิจจึงมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ
ทกุอย่างตอ้งการติดต่อสื่อสารบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
จึงตอ้งมีความรูแ้ละความสามารถในการใชภ้าษา ดงันัน้การเรียนรูว้ิธีการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
และส าคัญ ภาษาที่ ใช้ต้องเหมาะสมถูกต้อง การใช้ภาษาที่ ดีจะช่วยให้งานธุรกิจประสบ
ความส าเรจ็และมีประสิทธิภาพ  

1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาไทยธุรกิจส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
ภาษาไทยธุรกิจ เป็นวิชาหนึ่ งที่ ส  าคัญ ส าหรับผู้ที่ เรียนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ เพราะถา้หากผูท้ี่เรียนภาษาไทยธุรกิจไดดี้ มีความรูแ้ละความสามารถในการใช้
ภาษาทางธุรกิจ เมื่อศึกษาส าเร็จแลว้สามารถประกอบอาชีพไดง้่าย นอกจากนีก้ารใชภ้าษาไทย
ธุรกิจยงัเป็นเรื่องเฉพาะทาง มีค าศพัทเ์ฉพาะดา้น การใชภ้าษาไทยธุรกิจดีช่วยสง่เสรมิผลกัดนังาน
ธุรกิจใหส้  าเร็จและมีประสิทธิภาพ ส าหรบัชาวต่างประเทศที่หวังจะท าธุรกิจในประเทศไทยนั้น  

 
1 เรไร ไพรวรรณ.์ (2542). การใชภ้าษาไทยทางธุรกิจ. หนา้ 26 – 27.  
2 เอกฉทั จารุเมธีชน. (2549). ภาษาไทยธุรกิจ. หนา้ 4. 
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การเรียนภาษาไทยธุรกิจเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็น จากการศกึษาคน้ควา้ผูว้ิจยัพบงานวิจยั 3 เลม่ที่
ศกึษาเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจส าหรบัชาวต่างประเทศดงันี ้

เหลียง เหยาหลิง ( liang YaoLing) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือเรียน
ภาษาไทยธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีนที่ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
จุดมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นี ้เพื่อสรา้งหนังสือเรียนภาษาไทยธุรกิจส าหรบันักศึกษาจีนที่เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยคือ ไดเ้ครื่องมือที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ทัง้หมด 12 บท 
ไดแ้ก่ บทที่ 1 การสอบถามราคา บทที่ 2 การเสนอราคาและการต่อราคา บทที่ 3 การสั่งซือ้สินคา้ 
บทที่  4 ส่วนลดและค่านายหน้า บทที่  5 ก าหนดวันส่งมอบสินค้า บทที่  6 วิธีการช าระเงิน            
บทที่  7 การบรรจุหีบห่อ บทที่  8 การบรรทุกล าเลียงสินค้า บทที่  9 ศุลกากร บทที่  10 การเซ็น
สญัญา บทที่ 11 การประกันภยั บทที่ 12 การเรียกค่าเสียหาย  เนือ้หาในหนังสือประกอบดว้ยบท
สนทนาทางธุรกิจ ตัวอย่างค าศัพท์หรือรูปประโยคการใชค้ าศัพท์ ค าศัพท์ทางธุรกิจ ค าอธิบาย    
การเขียนทางธุรกิจ และแบบฝึกหัด ผลการวิจัยปรากฏว่าหนังสือเรียนภาษาไทยธุรกิจส าหรบั
นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีคุณค่าอยู่ในระดับดี สามารถ
น าไปใชส้ื่อในการเรียนการสอนภาษาไทยธุรกิจกบันกัศกึษาชาวจีนไดอ้ย่างเหมาะสม1  

อิมธิรา อ่อนค า ศึกษาวิจัยเรื่อง แบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรับชาว
ต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นี ้เพื่อสรา้งแบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรบั
ผูเ้รียนชาวต่างประเทศ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรบัชาว
ต่างประเทศ ผลการวิจยัคือ ไดห้นงัสือแบบเรียนภาษาไทยธุรกิจส าหรบัชาวต่างประเทศทัง้หมด 5 
บท ได้แก่ บทที่ 1 การถามขอ้มูลสินค้า บทที่ 2 การซือ้สินค้า บทที่ 3 การช าระเงิน บทที่ 4 การ
ขนส่งสินคา้ บทที่ 5 การสั่งสินคา้และด าเนินธุรกิจ ผูว้ิจยัน าเครื่องมือที่สรา้งขึน้ไปทดลองกบักลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการวิเคราะหข์อ้มูลที่เก็บจากการทดลอง ไดค่้าประสิทธิภาพระหว่างและหลังเรียน  
88.43/89.82 สูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 แสดงว่าแบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรบั
ผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ช่วยพัฒนาทกัษะการพูดของผูเ้รียนชาวต่างประเทศ
ได้ เมื่อท าธุรกิจจริง สามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าได้ ดังนั้นแบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจ
ส าหรับชาวต่างประเทศ สามารถน ามาเป็นหนังสือการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยธุรกิจ
ส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ2 

 
1 เหลียง เหยาหลิง. (2555). การสรา้งหนังสือเรียนภาษาไทยธุรกิจ ส าหรบันักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ. หนา้ 4 
2 อิมธิรา อ่อนค า. (2553). แบบเรียนสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ. หนา้ 47 – 48. 
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พรรตัน ์ถิระนันท ์ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการอ่านภาษาไทยเชิง

ธุรกิจตามแนวคิดการศึกษาอิงมาตรฐานส าหรับชาวต่างชาติ จุดมุ่งหมายคือ เพื่อพฒันาและ
ประเมินผลหลักสูตรการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจตามแนวคิดการศึกษาอิงมาตรฐานส าหรับ
ชาวต่างชาติ ขั้นตอนในการด าเนินวิจัยแบ่งได ้3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 การศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน 
ศกึษาจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง สอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการเก่ียวกบัการอ่านภาษาไทย
เชิงธุรกิจของผูเ้รียน นอกจากนีย้ังสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญดว้ย แลว้น าขอ้มูลที่เก็บมาวิเคราะหแ์ละ
สรุป ระยะที่  2 การพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยก าหนดมาตรฐานการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจ             
ท ารายละเอียดของหลกัสตูร แลว้ประเมินและหาคณุภาพของหลกัสตูรที่สรา้งขึน้โดยผูท้รงคณุวฒุิ 
ระยะที่ 3 การทดลองใชห้ลักสูตร เมื่อหลักสูตรภาษาไทยเชิงธุรกิจท าเสร็จแลว้ น าเครื่องมือไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรภาษาไทยธุรกิจ โดยเปรียบเทียบผล
การเรียนรูก้่อนและหลังการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 65.28/82.42 คะแนนหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรียน โดยการพิจารณาเทียบ
กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 ที่ก าหนดไว ้พบว่าหลกัสูตรภาษาไทยเชิงธุรกิจอยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งแสดงว่า
หลกัสตูรภาษาไทยธุรกิจมีประโยชนต่์อผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี1 

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า การศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ
ส าหรบัชาวต่างประเทศนัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งหนังสือเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจส าหรบัผูเ้รียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ช่วยพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาไทยทางธุรกิจ 
ภาษาไทยธุรกิจเป็นภาษาไทยเฉพาะทาง เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารส าหรบัผูท้ี่ประกอบ
อาชีพธุรกิจ ส าหรบัผูท้ี่ด  าเนินธุรกิจนัน้ ตอ้งเรียนรูว้ิธีการใชภ้าษาทางธุรกิจ เพื่อใหส้ื่อสารกนักบัคู่
คา้ไดเ้ขา้ใจง่าย ภาษาที่ใชต้อ้งชดัเจน ตรงไปตรงมา เอาใจเขามาใส่ใจเรา การใชภ้าษาไทยธุรกิจดี
จะช่วยสง่เสรมิการงานธุรกิจ 

 
2. ผลไม้ไทยและธุรกิจทีเ่กี่ยวกับผลไม้ไทยทีส่ าคัญในประเทศจีน 

ผลไมเ้ป็นสินคา้ทางการเกษตรส าคญัอย่างหนึ่งของประเทศไทย มีจ านวนมากมายหลาย
ชนิดและรสชาติอร่อย ไดร้บัความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ อิทธิพลจากภูมิอากาศ
และดิน ท าใหผ้ลไมใ้นไทยมีตลอดทัง้ปี ผูบ้ริโภคสามารถเลือกรบัประทานตามใจชอบ นอกจากนี ้
ผลไมบ้างชนิดยงัมีผลผลิตมากกว่าหนึ่งครัง้ต่อปี ช่วยสรา้งก าไรใหก้บัคนไทย 

 
1 พรรตัน ์ถิระนนัท.์ (2559). การพฒันาหลกัสตูรการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจตามแนวคิดการศึกษาอิงมาตรฐานส าหรบั

ชาวต่างชาติ. หนา้130 – 134. 
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2.1 รสชาติของผลไม้ไทย  
ผลไมไ้ทยมีรสชาติอร่อย เพราะไดร้บัอิทธิพลจากภูมิอากาศของประเทศไทย ผลไม้

ไทยมีทัง้รสชาติหวาน รสชาติหวานอมเปรีย้ว รสชาติหวานฉ ่า รสชาติเปรีย้ว รสชาติฝาด รสชาติมนั 
ถ้าชอบรสชาติใดสามารถเลือกซือ้ได้ ดังนั้นผลไม้ไทยจึงได้รบัความนิยมจากชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ รสชาติของผลไมไ้ทยมีหลายรสชาติ ดงัตารางที่ 1 รสชาติผลไมไ้ทย 

ตาราง 1 รสชาติผลไมไ้ทย 

 รสชาต ิ ผลไม้ 

1 หวาน 

องุ่น ละมดุ มะละกอ พทุรา ล าไย เงาะโรงเรียน เงาะสีชมพ ูนอ้ยหน่า  มะขามหวาน 

 ลิน้จี่ แกว้มงักร สม้เขียวหวาน ทุเรียน แตงโม ขนุน แคนตาลูป มะพรา้วอ่อน กลว้ยไข่ 
กลว้ยน า้วา้ กลว้ยหอม(สีเหลือง) ชมพู่ ทบัทิม พลบั มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงโชคอนนัต ์
มะม่วงอกรอ่ง สาล่ี สบัปะรดภเูก็ต สบัปะรดภแูล   

2 
หวานอม
เปรีย้ว 

แอปเปิล องุ่น ฝรั่ง มะปราง ลองกอง ลางสาด สม้โอ มงัคดุ ทบัทิม ชมพู่เพชร มะยงชิด 
ระก า สละ สบัปะรดศรีราชา กระทอ้น  

3 หวานฉ ่า สบัปะรดนางแล 

4 เปรีย้ว มะเฟือง สม้เชง้ เสาวรส ชมพู่มะเหมี่ยว มะม่วง  

5 ฝาด กลว้ยหอม(สีเขียว) 

6 มัน อาโวคาโด 

 
จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปไดว้่า รสชาติของผลไมส้ว่นมากเป็นรสชาติหวานมีหลายชนิด

รองลงมาคือรสชาติหวานอมเปรีย้วกับรสชาติเปรีย้ว ส่วนรสชาติหวานฉ ่า รสชาติฝาดและรสชาติ
มนัค่อนขา้งนอ้ย 

2.2 ผลไม้ไทยตามฤดูกาล 
เนื่องจากไดร้บัอิทธิพลจากสภาพอากาศและที่ดิน ผลไมใ้นไทยจึงมีจ านวนมากมาย

หลายชนิด สามารถแบ่งตามฤดูของประเทศไทย ได้แก่ ฤดูรอ้น ฤดูฝน ฤดูหนาว ถ้าจะแบ่ง
รายละเอียดมากกว่านี ้ก็สามารถแบ่งตามเดือน แต่ละเดือนจะมีผลไมท้ี่เหมือนและต่างกัน เป็น
เพราะผลไม้บางชนิดมีผลมากกว่าหนึ่งครัง้ต่อปี บางชนิดมีผลตลอดทั้งปี เช่น กลว้ย มะพรา้ว     
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แต่ส่วนมากมีผลครัง้เดียวต่อปีเช่น ทุเรียน มงัคดุ จึงท าใหผ้ลไมข้องไทยไม่เคยขาดตลาด สามารถ
บรโิภคผลไมต้ลอดทัง้ปีได ้

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดส้รุปการแบ่งผลไมข้องไทยตามฤดูตามตาราง
ดงันี ้ 

ตาราง 2 ผลไมต้ามฤดกูาล1 

ฤดู เดือน ชื่อผลไม้ 

ฤดูร้อน 

มกราคม 
สม้เกลีย้ง ฝรั่ง มะขามป้อม ละมดุ ออ้ย องุ่น สบัปะรด มะตมู ชมพู่ กระจบั  
ลกูตาลอ่อน กลว้ยหอม สม้จกุ แตงโม สม้เขยีวหวาน ชมพู่มะเหมยีว พทุรา 

กุมภาพนัธ ์ มะขาม องุ่น มะตมู ออ้ย ลกูตาลอ่อน แตงโม สบัปะรด กลว้ย ชมพู่ 

มีนาคม แตงโม ขนนุ กลว้ย มะปราง มะมว่ง  

เมษายน ทเุรียน มะมว่ง ลกูหวา้ มะไฟ แตงโม ชมพู่  ลิน้จี่ ขนนุ กลว้ยหอม 

พฤษภาคม เงาะ ลิน้จี่ ลกูหวา้ ขนนุ ทเุรียน มะม่วง ระก า 

ฤดูฝน 

มิถุนายน มงัคดุ กระทอ้น ระก า เงาะ ทเุรียน สบัปะรด ขนนุ มะละกอสกุ 

กรกฎาคม 
กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยหกัมกุ กลว้ยน า้วา้ สม้โอ มะยม สบัประรด  แตงไทย 
ฝักบวั ล าไย ลางสาด ฝรั่ง นอ้ยหน่า สม้เขียวหวาน 

สิงหาคม 
กลว้ยไข่ กลว้ยหอม ฝรั่ง สบัปะรด ลางสาด ล าไย นอ้ยหน่า สม้เกลีย้ง สม้โอ 
มะเฟือง มะยม 

กันยายน 
กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยน า้วา้ ฝรั่ง สบัปะรด สม้โอ มะยม องุ่น มะเฟือง 
มะกอกน า้ ลางสาด 

ฤดู
หนาว 

ตุลาคม 
กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยน า้วา้ ฝรั่ง สม้เขียวหวาน สม้เกลีย้ง องุน่ มะเฟือง 
มะขามป้อม สาเก มนัแกว ขนนุ ลางสาด 

พฤศจิกายน 
กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยน า้วา้ ละมดุ มะละกอ แตงโม ฝรั่ง สม้เขียวหวาน บางมด 
องุ่น มนัแกว มะขามป้อม 

ธันวาคม 
กลว้ย ละมดุ มะละกอ แตงโม ฝรั่ง สม้เขียวหวาน องุ่น มะขามป้อม สบัปะรด ชมพู่ 
พทุรา 

 

 
1 ธารารตัน ์สตัยต์่อชาติ. (2538). ผลไมใ้นประเทศไทย. https://sites.google.com/site/memberbaby/phl-mi-vdu-1 
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ผลไมไ้ทยมีจ านวนมากมายหลายชนิด มีผลไมข้ายที่ตลาดตลอดตัง้แต่เดือนมกราคม
จนถึงธันวาคม ผลไมส้่วนมากอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม จะเห็นไดว้่าผลไมข้อง
ไทยส่วนมากมีผลหนึ่งครัง้ต่อปี บางชนิดมีผลตลอดทัง้ปี บางชนิดมีผลหนึ่งถึงสองหรือหนึ่งถึงสาม
ครัง้ต่อปี จึงแสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อดุมสมบรูณ ์  

2.3 ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 
ผลไม้ไทยนอกจากสนองความต้องการของประเทศไทยแล้ว ยังส่งออกผลไม้ไป

ต่างประเทศด้วย ช่วยสรา้งก าไรให้กับรัฐบาลไทยและคนไทย ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศจีนไดพ้ฒันาอย่างใกล้ชิด ท าใหม้ีความร่วมมือหลายดา้น เห็นไดจ้ากธุรกิจ
การคา้ขาย การสง่ออกผลไมไ้ทยไปประเทศจีนระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560 ดงันี ้

 

 
ภาพประกอบ 3 มลูค่าการสง่ออกผลไมไ้ทยไปประเทศจีนกบัทั่วโลก1 

 
จากภาพประกอบที่  3 วิเคราะห์ได้ว่าช่วงปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560 มูลค่าการ

ส่งออกผลไม้ไทยไปทั่วโลกกับมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีนได้เพิ่มขึน้ อัตราการ
เจริญเติบโตของมลูค่าการส่งออกผลไมไ้ทยไปจีนมากกว่าการส่งออกผลไมไ้ทยไปทั่วโลกซึ่งแสดง
ว่าปริมาณการส่งออกผลไมไ้ทยเพิ่มขึน้ จึงหมายถึงผลไมไ้ทยไดร้บัความนิยมจากชาวต่างประเทศ
มากยิ่งขึน้เรื่อย ๆ 

 
1 ก ระ ท ร ว งพ าณิ ช ย์ .  (2561) . สิ น ค้ า ส่ ง อ อ ก ส า คั ญ ข อ ง ไท ย ต า ม โค ร งส ร้า งสิ น ค้ า ส่ ง อ อ ก จี น . 

http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomRecode&ImExType=1&Lang=Th 
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ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน 
ประเทศจีนน าเขา้สินคา้เกษตรจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใกลช้ิด ประเทศไทยเป็น
ประเทศอดุมสมบูรณ ์สินคา้เกษตรมีจ านวนหลากหลาย ผลไมก้็เป็นสินคา้เกษตรส าคญัอย่างหนึ่ง
ของประเทศไทย และรสชาติของผลไม้ไทยอร่อย ดึงดูดชาวจีนใหบ้ริโภคผลไมไ้ทย ผลไมไ้ทยที่
สง่ออกไปประเทศจีนมีหลายชนิด ส าหรบัรายละเอียดของผลไมไ้ทยที่สง่ออกไปประเทศจีน มีดงันี ้

ตาราง 3 ผลไมไ้ทยสง่ออกไปประเทศจีน1 

 
 

 
1 กระทรวงพาณิชย.์ (2561). สินคา้ส่งออกส าคญัของไทยตามโครงสรา้งสินคา้ส่งออกจีน. 

http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=Menucom Recode&ImExType=1&Lang=Th 

http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report
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การวิเคราะหต์ารางที่ 5 พบว่าผลไมไ้ทยที่ส่งออกไปประเทศจีนแบ่งได้ 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ผลไมส้ด ผลไมแ้ช่แข็งและผลไม้อบแหง้ โดยมีการส่งออกผลไมส้ดเป็นหลกั รองลงมาเป็น
ล าไยสด ผลไมอ้บแหง้ไดร้บัความนิยมมากกว่าผลไมแ้ช่แข็ง โดยเฉพาะล าไยแหง้ ขอ้มลูดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าทุเรียนสด ล าไยสดและมังคุดสด เป็นผลไม้ที่คนจีนต้องการมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผลไมช้นิดอ่ืน 

การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ไดห้มายความว่าต้องการสินค้าใดก็สามารถ
ด าเนินธุรกิจการค้าต่างประเทศได้ ต้องมีกฎระเบียบและข้อก าหนดมาคุ้มครอง และได้รับ
ความเห็นจากประเทศที่จะด าเนินธุรกิจการคา้กัน ผลไมเ้ป็นสินคา้เกษตรส าคญัของประเทศไทย 
การส่งออกผลไมไ้ทยไปประเทศจีน ตอ้งท าตามกฎระเบียบและขอ้ก าหนดระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศจีน  

ผู้วิจัยพบว่าผู้น าไทยกับผู้น าจีนก าหนดว่า ผลไม้ไทยที่สามารถส่งไปประเทศจีน
ทั้งหมดมี  23 ชนิด ได้แก่  “ 1) ทุเรียน 2) มังคุด 3) ล าไย 4) กล้วยไข่ 5) ลิ้นจี่  6) มะพร้าว              
7) มะละกอ 8) มะเฟือง 9) มะม่วง 10)ฝรั่ง 11) ชมพู่  12) เงาะ 13) สับปะรด 14) ละมุด            
15) เสาวรส 16) น้อยหน่า 17) มะขาม 18) ขนุน 19) สละ 20) ลองกอง 21) ส้มเขียวหวาน    
22) สม้ 23) สม้โอ ตามล าดบัของผลไมท้ีค่นจีนนิยมบริโภคมาก ไดแ้ก่ ทเุรียน มงัคดุ ล าไย กลว้ย
ไข่ ชมพู่ ทบัทิมจนัทร์ มะม่วงน ้าดอกไม ้เงาะ สม้โอ มะขามหวานเป็นตน้”1 การส่งออกผลไมไ้ทย
จะมีประโยชนต่์อทัง้ประเทศไทยและประเทศจีน ส าหรบัประเทศไทย การส่งออกช่วยสรา้งก าไร
ใหก้บัคนไทย สว่นประเทศจีนการน าเขา้ผลไมไ้ทยช่วยสนองความตอ้งการของตลาด 

จากขอ้มลูดงักลา่วสรุปไดว้่าผลไมเ้ป็นสินคา้เกษตรส าคญัของประเทศไทย นอกจาก
สนองความตอ้งการตลาดภายในประเทศแลว้ ยงัส่งออกไปต่างประเทศดว้ย โดยเฉพาะการส่งออก
ผลไมไ้ปประเทศจีน เพื่อความสมดุลของตลาดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ผลไมไ้ทยที่
ไดร้บัอนุญาตส่งออกไปประเทศจีนทัง้หมดมี 23 ชนิด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ผลไมส้ด 
ผลไมแ้ช่แข็งและผลไมแ้หง้ โดยมีการส่งออกผลไมส้ดเป็นหลกั ทุเรียน ล าไยและมังคดุเป็นผลไม้
ไทยที่ไดร้บัความนิยมจากชาวจีนมากกว่าผลไมช้นิดอ่ืน การส่งออกผลไมไ้ทยไปจีนมีประโยชนก์บั
ทัง้คนไทยและคนจีน การส่งออกผลไมส้รา้งก าไรใหก้บัคนไทย คนจีนน าเขา้ผลไมจ้ากประเทศไทย 
เพื่อสนองความตอ้งการบรโิภคของคนจีน  

 

 
1 ส า นั ก งานม าต รฐาน สิ น ค้า เกษ ต รแล ะอาห า รแห่ งชาติ . (ม .ป .ป .). ก ารส่ งออกผล ไม้ ไท ย ไป จี น .  

http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=6906&%20ntype=09 
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2.4 บุคคลส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจผลไม้ไทยในจีน 
ผลไมไ้ทยเป็นผลไมท้ี่ขายดีมากในประเทศจีน ดึงดดูนักธุรกิจชาวจีนใหเ้ขา้มาลงทุน

ในประเทศไทย ทุเรียนเป็นผลไมไ้ทยชนิดหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุด โดยจ าหน่ายที่ตลาด
ผ ล ไม้  แ ล ะ ที่ ซุ ป เป อ ร์ม า ร์ เก็ ต  เช่ น  Walmart Carrefour (沃尔玛)  RT-MART (大润发)                
CR Vanguard (华润万家) เป็นตน้ ปัจจุบนัคนจีนซือ้ผลไมไ้ดง้่ายขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน 
เพราะรฐับาลไทยร่วมมือกับบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป การใช้เว็บไซต์ทีมอลล์ (Tmall.com) ช่วย
จ าหน่ายผลไมไ้ทย ซึ่งมีรายงานข่าวดงัต่อไปนีว้่า 

 
แจ็คหม่า (Jack Ma) ให้เว็บไซตท์ีมอลล์ของอาลีบาบาในจีน เปิดขายทุเรียน

หมอนทอง 80,000 ลูก หมดในเวลา 1 นาที สรา้งความฮือฮาแก่คนไทยอย่างมาก    
ท าใหร้าคาทุเรียนเมืองไทยแพงขึน้จนกินไม่ลง รฐับาลก็ฝันหวานว่า แจ็คหม่า (Jack 
Ma) จะมาช่วยชาวสวนทเุรียนในภาคตะวนัออกใหม้ั่งคั่งในอนาคต1 

 
จากขอ้มูลดังกล่าวสรุปไดว้่า แจ็คหม่า (Jack Ma) ประธานกรรมการของอาลีบาบา

กรุ๊ปของประเทศจีน เป็นตัวแทนของนักธุรกิจจีนที่มาลงทุนคา้ขายผลไมไ้ทย โดยความร่วมมือ
ระหว่างอาลีบาบากับรฐับาลไทย ผลไม้ของไทยสามารถส่งออกไปประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว    
อาลีบาบากรุ๊ปช่วยขายผลไมข้องประเทศไทยผ่านเว็บไซต ์(Tmall.com) มีประโยชนต่์อการกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศไทย ขณะเดียวกนัสามารถดึงดดูนกัธุรกิจชาวจีนมาลงทุนธุรกิจผลไมใ้นไทย
เพิ่มขึน้ วิธีการซือ้ขายทุเรียนแบบใหม่ซึ่งเป็นการซือ้ขายออนไลน ์ท าใหค้นจีนรูจ้กัทเุรียนและผลไม้
ไทยมากย่ิงขึน้  
 
3. การอ่านและการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติมส าหรับผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

การอ่านเป็นทักษะในการคน้ควา้ความรูท้ี่ส  าคัญอย่างหนึ่งส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ผูอ่้านตอ้งอ่านตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ก่อนและแปลความหมายของ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจ หลังจากนั้นรวมความรูแ้ ละประสบการณ ์         
ได้ความรูใ้หม่แล้วน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ การอ่านมีประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  

 
1 ไทยรฐั. (2561). อาลีบาบาขายทเุรียนมาเลย.์ https://www.thairath.co.th/content/1313794 

https://www.thairath.co.th/content/


  21 

3.1 ความหมายของการอ่าน 
การอ่านเป็นวิธีการคน้ควา้ความรูอ้ย่างหนึ่ง สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การ

อ่านออกเสียงและการอ่านในใจ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กล่าวถึง
ความหมายของอ่านว่า “อ่านหมายถึง ว่าตามตวัหนงัสือ ถา้ออกเสียงดว้ย เรียกว่าอ่านออกเสียง 
ถา้ไม่ตอ้งออกเสยีง เรียกว่าอ่านในใจ สงัเกตหรือพจิารณาดูเพือ่ใหเ้ขา้ใจ”1 ไม่ว่าการอ่านออกเสียง
หรือการอ่านในใจ ก็ตอ้งแปลตัวอักษรเป็นภาษาที่ตัวเองเขา้ใจก่อน แลว้วิเคราะหแ์ละสรุปท าให้
ความรูท้ี่ไดร้บัจากการอ่าน น าไปใชเ้ป็นประโยชนไ์ด ้ซึ่งตรงกบัความหมายของการอ่านดงันี ้

 
1) การอ่านเป็นการอา่นออกเสียงตวัอกัษรเป็นค าพดู 
2) การอ่านเป็นการใชค้วามสามารถมาในการผสมผสานของตวัอกัษร ออกเสียง

เป็นค าพดูหรือเป็นประโยค ท าใหเ้ขา้ใจความหมายหรือฟังรูเ้รื่อง 
3) การอ่านเป็นการถา่ยทอดความคิด ความรูจ้ากผูเ้ขียน เพื่อน าไปใชใ้น

สถานการณจ์รงิ 
4) การอ่านเป็นการพฒันาความคิด โดยผูอ้่านตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้น2 

 
การอ่านคือการถ่ายทอดความรูข้องผูอ่้าน ผูอ่้านเขา้ใจความหมายใหต้รงกับผูเ้ขียน 

“การอ่านเป็นกระบวนการทางสมอง ที่ต้องอ่านตัวอักษรหรือสิ่ งพิมพ์ การรับรู ้และเข้าใ จ
ความหมายของค าหรือประโยค โดยแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ท าใหผู้อ่้าน
สามารถเขา้ใจ ตรงกับความหมาย แนวคิดของผูเ้ขียน แลว้น าไปใชเ้ป็นประโยชนไ์ด”้ 3 คือผูอ่้าน
เขา้ใจความหมายและแนวคิดของผูเ้ขียน โดยการพิจารณาและปรบัแนวคิดน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

สรุปไดว้่าความหมายของการอ่านคือ การแปลความหมายของตวัอกัษรใหเ้ป็นภาษา
ของผูอ่้าน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ การอ่านออกเสียง
เป็นค าพูดหรือประโยค เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและแนวคิดของผูอ่้าน ช่วยถ่ายทอดและพัฒนา
ความคิดของผูอ่้านใหเ้หมาะสมกับสงัคมในปัจจุบัน สามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนก์ับสังคม
หรือบคุคลได ้

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. หนา้ 1405. 
2 บนัลือ พฤกษะวนั. (2532). มิติใหม่ในการสอนอ่าน. หนา้ 2. 
3 วรรณี โสมประยรู. (2537). การสอนภาษาไทยระดบัประถมศกึษา. หนา้ 121. 
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3.2 จุดประสงคข์องการอ่าน 
จุดประสงค์ของการอ่านขึน้อยู่กับความต้องการของผู้อ่าน บางคนเพื่อหาความ รู ้  

บางคนเพื่ อหาค าตอบ บางคนเพื่ อหาวิธีช่วยแก้ไขปัญหา บางคนอ่านหนังสือเพื่ อคลาย
ความเครียด บางคนเพื่อทราบข่าวและบางคนอ่านหนังสือเพื่อให้เวลาผ่านไปเร็ว ตรงกับ
จุดประสงคข์องการอ่านว่า “การอ่านเพื่อทราบข่าวสารขอ้เท็จจริง การอ่านเพื่อแสวงหาความรู ้
การอ่านเพื่อความบันเทิง”1 ก่อนที่จะอ่านผูอ่้านตอ้งมีจุดประสงคใ์นใจใหช้ัดเจน ท าใหก้ารอ่าน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูอ่้าน ช่วยประหยดัเวลาและการอ่านแบบนีจ้ะมีประสิทธิภาพมาก 

คนที่อยู่ในสงัคมนีแ้ตกต่างกันประกอบดว้ย วยั เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่งและความ
สนใจ เป็นตน้ สิ่งแวดลอ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงท าใหผู้อ่้านตอ้งเลือกหนังสือที่เหมาะสม
กบัตัวเอง เพื่ออ่านแลว้สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชนไ์ด ้สุขุม เฉลยทรพัยไ์ดส้รุปจุดประสงคข์อง
การอ่านไวว้่า “1) อ่านเพื่อศึกษาคน้หาความรู ้2) อ่านเพือ่สนองความอยากรูอ้ยากเห็น 3) อ่าน
เพื่อทราบข่าวสารขอ้เท็จจริง 4) อ่านเพื่อศึกษาคน้ควา้ 5) อ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
6) อ่านเพือ่ใหก้า้วหนา้ในอาชีพ”2 

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าจุดประสงค์ของการอ่านคือ เพื่อหาความรู ้ค าตอบ 
วิธีการแกไ้ขปัญหา ทราบข่าวในสงัคมต่าง ๆ และอ่านเพื่อใหส้นุกสนาน เป็นตน้ เพราะการอ่าน
ของแต่ละคนมีความตอ้งการไม่เหมือนกัน มีปัจจัยหลากหลาย ขึน้อยู่กับสิ่งแวดลอ้มที่ผูอ่้านอยู่ 
อาย ุเพศ อาชีพและต าแหน่งของผูอ่้าน จดุประสงคข์องการอ่านจึงขึน้อยู่กบัความตอ้งการ 

3.3 ความส าคัญและประโยชน์ของการอ่านส าหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

การอ่านเป็นวิธีการการหาความรูท้ี่ดี มีความส าคัญและประโยชน์ต่อมนุษย์มาก  
ช่วยใหผู้อ่้านน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชไ้ดเ้หมาะสม การอ่านนอกจากถ่ายทอดแนวคิดของผูเ้ขียนแลว้    
ยงัช่วยเสริมความรูแ้ละประสบการณข์องผูอ่้าน ช่วยพฒันาบุคคลและสงัคมดว้ย ความส าคญัของ
การอ่านมีดงันี ้
 

1) การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัทางการศึกษา ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งอาศัยการ
อ่านท าความเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ เพื่อคน้หาความรูแ้ละประสบการณท์ี่ตนเองตอ้งการ 

2) การอ่านช่วยท าความเขา้ใจกับบุคคลอื่นทัง้เรื่องส่วนตวัและการงานต่าง ๆ 
ในสงัคม 

 
1 บญุศิริ ภิญญาธินนัท.์ (2545). การอ่าน. หนา้ 2 – 3. 
2 สขุมุ เฉลยทรพัย.์ (2529). การส่งเสริมการอ่าน. หนา้ 12. 
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3) การอ่านช่วยเสริมความรูแ้ละประสบการณข์องผูอ้่าน น าความรูท้ี่ไดร้บัไป
พัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานของตนเองท าอยู่ ให้เจริญก้าวหน้าและประสบ
ความส าเรจ็ได ้

4) การอ่านสามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของบุคคลในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ช่วยใหม้ั่งคงปลอดภยั ช่วยรบัประสบการณใ์หม่ เป็นตน้ 

5) การอ่านช่วยขยายความรูป้ละประสบการณข์องผูอ้่านอย่างกวา้งขวาง ท า
ใหผู้อ้่านมีความรูร้อบดา้น เกิดความมั่นใจ เพิ่มบุคลิกภาพและความร่าเชื่อถือใหก้ับ
ตนเอง 

6) การอ่านหลายชนิด เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ น่ าสนใจ เช่น  อ่าน
หนงัสือพิมพ ์นิตยาสาร วารสาร นวนิยาย การต์นู เป็นตน้ ช่วยใหผู้อ้่านใชเ้วลาว่างเป็น
ประโยชน ์ขณะเดียวกนัเกิดความสนกุสนาน 

7) การอ่านช่ วยให้ รู ้จักอนุ รักษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรม  และพัฒ นาให้
เจรญิรุง่เรือง1 

 
การอ่านนอกจากมีความส าคัญและประโยชนแ์ลว้ ยังช่วยพัฒนาสงัคมดว้ย เพราะ

ผูอ่้านเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ในขณะที่ผูอ่้านน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการอ่านไปใชป้ระโยชน ์สงัคมก็
ได้พัฒนาก้าวหน้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับความส าคัญและประโยชน์ของการอ่านว่า “การอ่าน
สามารถให้ประโยชน์แก่ตนเองไดแ้ก่ ความรู ้การศึกษาค้นควา้ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน    
ช่วยพฒันาบุคลิกภาพและหนา้ทีก่ารงาน การอ่านใหป้ระโยชน์แก่สงัคม ทัง้ความเป็นอยู่ในสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการสบืทอดวฒันธรรม” 2 

การอ่านท าใหผู้อ่้านไดข้ยายความรูเ้ก่าหรือพฒันาความรูใ้หม่ ช่วยแก้ไขปัญหาที่พบ
ในสงัคมต่าง ๆ ความส าคญัและประโยชนข์องการอ่านมีดงันี ้
 

การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ เพราะการอ่านท าให้ผู้อ่าน
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ไม่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับสังคม 
ช่วยใหผู้อ้่านทนัสมยั ช่วยผูอ้่านปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม การอ่าน
ตอบสนองความสนใจและความอยากรูอ้ยากเห็น ช่วยใหผู้อ้่านเปิดหูเปิดตาไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง นอกจากนีก้ารอ่านยังตอบสนองความตอ้งการทางด้านนันทนาการของ
ผูอ้่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ย3 

 
1 วรรณี โสมประยรู. (2537). การสอนภาษาไทยระดบัประถมศกึษา. หนา้ 121 - 122 
2 กองเทพ เคลือบพณิชกลุ. (2542). การใชภ้าษาไทย. หนา้ 87. 
3 ประเทิน มหาขนัธ.์ (2530). การสอนอ่านเบือ้งตน้. หนา้ 4. 
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การอ่านเป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการคน้หาความรู ้ส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาและวฒันธรรมของประเทศอ่ืนมีความแตกต่างกนั ดังนัน้การอ่าน
นอกจากช่วยฝึกทักษะการอ่านของผูอ่้านแลว้ ยังช่วยพัฒนาความสามารถการฟัง การพูด การ
เขียนและการแปล เพราะการอ่านช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจภาษามากยิ่งขึน้ การอ่านช่วยฝึกทักษะการ
คิด พฒันาทกัษะการวิเคราะหข์องผูอ่้าน 

จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปไดว้่าความส าคญัและประโยชนข์องการอ่านคือ การอ่านเป็น
เครื่อ งมื อ ในการสื่ อสารระหว่างผู้ อ่ านกับผู้ เขี ยน  ส าหรับผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศการอ่านนอกจากช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของผูอ่้านแลว้ ยงัช่วยพฒันาทกัษะ
การฟัง การพูด การเขียนและการแปลด้วย การอ่านท าให้ผู ้อ่านมีความรูก้ว้างขวางและเสริม
ประสบการณ์ของผูอ่้าน ช่วยใหเ้ขา้ใจบุคคลและสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี ผูอ่้านน าความรูท้ี่ไดร้บัจาก
การอ่านหนงัสือไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ขณะเดียวกนัส่งเสริมการพัฒนาสงัคมไดด้ว้ย ดงันัน้การอ่านจึง
มีความส าคญัและมีประโยชนก์บับคุคลและสงัคมดว้ย 

3.4 การอ่านส าหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ประเภทของการอ่านแบ่งตามเกณฑท์ี่ใช ้เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการอ่าน การ

แบ่งประเภทช่วยใหผู้ส้อนรูข้อบเขตของการอ่าน ใหผู้อ่้านอ่านตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไวเ้ป็นอย่างดี   
การแบ่งประเภทของการอ่าน มีการช่วยทั้งผู้สอนและผู้อ่าน ส าหรับผู้สอนจะมี

ขอบเขตเพื่อใหผู้อ่้านท าตาม ส่วนผูอ่้านจะมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ช่วยเขา้ใจความหมายของ
เรื่องที่อ่าน ซึ่งเพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจจุดมุ่งหมายของการอ่าน มีผู ้เชี่ยวชาญแบ่งรายละเอียดของ
ประเภทการอ่านไวด้งัต่อไปนี ้
 

1) การแบ่งประเภทการอ่านโดยค านึงถึงเสียงเป็นหลกั จะแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
1.1) การอ่านออกเสียง  
1.2) การอ่านในใจ 

2) การแบ่งประเภทการอ่านโดยยึดส่ือที่น ามาใชอ้่าน จะแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
2.1) การอ่านนิทาน นวนิยาย เพื่อความเพลิดเพลิน 
2.2) การอ่านสารคดี เพื่อศกึษาคน้ควา้ความรู ้
2.3) การอ่านเพื่อเขา้ใจปฏิบตัิหรือกระบวนการ 

3) การแบ่งประเภทการอ่านโดยพิจารณาวิธีการอ่านเป็นหลกั จะแยกไดเ้ป็น 
3.1) การอ่านคน้หาความรูแ้ละค าตอบ 
3.2) การอ่านแบบจบัใจความส าคญั 
3.3) การอ่านแบบหารายละเอียดตามล าดบัเหตกุารณ ์



  25 

3.4) การอ่านแบบหารายละเอียดทกุ ๆ ค าเพื่อปฏิบตัิ 
3.5) การอ่านแบบวิเคราะหว์ิจารณ ์
3.6) การอ่านแบบใชว้ิจารณญาณ 

4) การแบ่งประเภทการอ่านโดยเนน้ท่ีความมุ่งหมาย จะแยกไดเ้ป็น 10 ประเภท 
4.1) การอ่านเพื่อศกึษาความรู ้
4.2) การอ่านเพื่อคน้หาค าตอบ 
4.3) การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั 
4.4) การอ่านเพื่อล าดบัเหตกุารณ ์
4.5) การอ่านเพื่อสรุปความหรือย่อความ 
4.6) การอ่านเพื่อหารายละเอียดของเรื่อง 
4.7) การอ่านเพื่อจดัท ารายงาน 
4.8) การอ่านเพื่อวิเคราะหข์อ้มลูหรือข่าวสาร 
4.9) การอ่านเพื่อปฏิบตัิตามค าแนะน าหรือค าสั่ง 

4.10) การอ่านเพื่อธุรกิจหรือการพาณิชย ์1 
 
การอ่านจะช่วยเสริมความรูใ้หก้ับผูอ่้าน แต่เนื่องจากความตอ้งการของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั จึงท าใหจุ้ดมุ่งหมายของการอ่านแตกต่างกนั เช่นการอ่านเพื่อหาค าตอบ การอ่านเพื่อ
ปฏิบติังานตามค าสั่ง การอ่านเพื่อหาความรูด้า้นใดดา้นหนึ่ง การอ่านเป็นวิธีการหาความรูอ้ย่าง
หนึ่ง ดังนั้นการอ่านจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ท าให้ไดร้บัความรูใ้หม่และช่วยแก้ไขปัญหาที่พบ   
การอ่านช่วยสรา้งประโยชนก์บับุคคลและหน่วยงานเป็นตน้  

จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปไดว้่าประเภทของการอ่านมีหลากหลาย ขึน้อยู่กบัเกณฑท์ี่ใช ้
จุดมุ่งหมายของการอ่านเก่ียวข้องว่าผู้อ่านเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศ เพราะคนไทยกับ     
ชาวต่างประเทศมีความรูใ้นการเขา้ใจภาษาไม่เหมือนกนั แบ่งกวา้ง ๆ คืออ่านเป็นและอ่านรูเ้รื่อง 
ส าหรบัอ่านเป็นสามารถตรวจจากการออกเสียงของผูอ่้าน ส่วนอ่านรูเ้รื่องใหผู้อ่้านอธิบายเรื่องที่
อ่านตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้การแบ่งประเภทของการอ่าน ช่วยใหผู้ส้อนเขา้ใจขอบเขตในการสอน 
ผูอ่้านมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ดังนัน้การแบ่งประเภทของการอ่านที่ดี ท าใหผู้อ่้านสามารถรูเ้รื่อง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1 วรรณี โสมประยรู. (2537). การสอนภาษาไทยระดบัประถมศกึษา. หนา้ 126. 
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3.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านจับใจความส าคัญ 
กระบวนการของการอ่านมีหลายขัน้ตอนและซบัซอ้น ผูอ่้านตอ้งมองเห็นตัวหนังสือ

หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยการพิจารณาและแปลความหมายให้เข้าใจ ความหมายที่นี่รวมทั้ง
ความหมายตรงและความหมายแฝง  

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีเน้นความสัมพันธ์ของข้อความซึ่งเป็น
ทฤษฎีที่เนน้ความส าคญัของสารเป็นหลกั  

 

 
ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนของการอ่าน1 

 
จากภาพประกอบที่ 4 รูว้่าการรบัสารจากการอ่านจะมี 4 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 เมื่อไดร้บัขอ้มูล ผูอ่้านจะตอ้งพิจารณาขอ้มูล ส่วนใดไม่ส  าคัญควรตัด

ออก สว่นใดยงัไม่ชดัเจนควรเพิ่ม และกรองขอ้มลูที่ไดร้บัเขา้สูข่ัน้ตอนต่อไป  
ขัน้ตอนที่ 2 ผูอ่้านจะพิจารณาและสรุปสารที่ไดร้บัโดยใชป้ระสบการณ์และความรู้

ของตนเองว่า ความส าคญัของสารคืออะไร  
ขัน้ตอนที่ 3 เมื่อผ่านขัน้ตอนที่ 2 แลว้ ผูอ่้านจะทบทวนสารที่ไดร้บั เพื่อท าความแน่ใจ  
ขัน้ตอนที่ 4 เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยที่ไดร้บัความรูจ้ากการอ่าน ผูอ่้านจบัความส าคญัของ

สารที่อ่านได ้ 
การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการคน้หาความรู ้สามารถพัฒนาบุคคลได ้พัฒนา

ทกัษะทัง้การฟัง การพูดและการเขียน ส าหรบัชาวต่างประเทศไดพ้ฒันาความสามารถในการการ
แปลดว้ย นอกจากนีก้ารอ่านช่วยเสรมิความรู ้ช่วยสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

การอ่านมีจุดมุ่งหมายที่ส  าคญัก็คือเพื่อคน้หาความเขา้ใจเนือ้หาที่อ่าน ถา้ผูอ่้านตอ้ง
เขา้ใจใจความส าคญัของหนงัสือ ตอ้งอ่านรายละเอียดของหนงัสือ “การอ่านจบัใจความส าคญัเป็น
การอ่านหนงัสืออย่างละเอียด เพื่อเก็บแนวคิดหรือสรุปสาระส าคญัของหนงัสือ โดยทั่วไปแลว้   

 
1 สนุนัทา มั่นเศรษฐวิทย.์ (2537). หลกัและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. หนา้ 59 
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การอ่านจับใจความส าคัญมักพิจารณาในระดับย่อหนา้โดยการตัง้ค าถาม แต่ละย่อหน้าจะมี
ใจความส าคญัเพยีงใจความเดียวและมีใจความรองหรือรายละเอียดทีส่นบัสนนุใจความส าคญัให้
ชดัเจนขึน้”1  

การอ่านหนังสือหนึ่งเรื่องอาจจะประกอบดว้ยหลายย่อหนา้ แต่ละย่อหนา้มีใจความ
ส าคญัไม่เหมือนกนั ถา้ตอ้งการจบัใจความส าคญัของเรื่องที่อ่าน ควรสรุปใจความส าคญัแต่ละย่อ
หนา้ น ามารวมกนั  
 

การอ่านจับใจความส าคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรเริ่มต้นจากการอ่านจับ
ใจความส าคญัของแต่ละย่อหนา้ใหถู้กตอ้งก่อน เพราะขอ้ความตอนหนึ่งหรือย่อหนา้
หนึ่งแมม้ีใจความหลายอย่าง แต่ใจความส าคัญที่สุดมีเพียงอย่างเดียว ถา้เรื่องใดมี
หลายย่อหน้า จะมีใจความส าคัญหลายประเด็น น าประเด็นของแต่ย่อหน้ามา
พิจารณารว่มกนัแลว้ จะท าใหเ้ขา้ใจแนวคิดส าคญัที่สดุของเรื่องที่อ่านไดง้่ายขึน้2 

 
จากขอ้มลูที่ศึกษามาสรุปไดว้่าการอ่านเป็นเครื่องมือส าคญัใชค้น้หาความรู ้การอ่าน

สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ รบัสาร น าสารเปรียบเทียบกับความรูแ้ละประสบการณ์ของ
ตนเอง อ่านซ า้ และไดค้วามรู ้จุดมุ่งหมายการอ่านที่หลกัคือเพื่อเขา้ใจแนวความคิดของเรื่องที่อ่าน 
ก็คืออ่านจับใจความส าคัญของเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งอาจจะประกอบดว้ยหลายย่อหนา้ ดังนั้นผูอ่้าน
ควรอ่านเขา้ใจใจความส าคญัของแต่ละย่อหนา้ แลว้น ามาพิจารณาร่วมกนั ไดใ้จความส าคญัของ
เรื่องที่อ่านไดช้ดัเจน เขา้ใจง่ายขึน้ 

3.6 ความหมายของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมหมายถึง “เป็นหนังสือที่ใหน้กัเรียนอ่านเพื่อศึกษา หาความรู้

เพิ่มเติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละคน”3       
จะเห็นไดว้่าหนังสือหนึ่งเล่มไม่ไดเ้หมาะสมกับทุกคน มีปัจจัยต่าง ๆ อิทธิพลผูอ่้านเลือกหนังสือ 
เช่น เพศ อาย ุอาชีพและความสนใจเป็นตน้ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมไม่ใช่หนังสือบังคับเรียน แต่สามารถใชท้ัง้ในชัน้เรียนและนอก
เวลาเรียนได ้ตามความตอ้งการของตนเอง การอ่านหนังสือประเภทนีช้่วยปลูกฝังความสนใจใน
การอ่านหนงัสือดว้ย ซึ่งมีผูท้ี่กลา่วถึงความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมไวด้งันี ้

 
1 บญุศิริ ภิญญาธินนัท.์ (2545). การอ่าน. หนา้ 28.  
2 แววมยรุา เหมือนนิล. (2538). การอ่านจบัใจความ. หนา้ 23.  
3 ถวลัย ์มาศจรสั. (2548). นวตักรรมการศกึษาชดุการเขียนหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม. หนา้ 1. 



  28 

 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนังสือการอ่านประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบเรียน แต่เป็น

หนงัสือส าหรบัการอ่าน สามารถอ่านไดท้ัง้ในชัน้เรียนและนอกหอ้งเรียน ผูอ้่านอาจจะ
ใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมโดยมีวตัถปุระสงคห์ลากหลาย เช่น อ่านเพื่อคน้หาค าตอบ อ่าน
เพื่อขยายความรูแ้ละหาประสบการณ์ อ่านเพื่อความสนุกสนาน อ่านเพื่อใชเ้วลาว่าง
เป็นประโยชน ์นอกจากนี ้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมยงัสามารถสรา้งความสนในในการอ่าน
หนงัสือดว้ย1 

 
การเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมเขียนตามหลักสูตรหรือเป็นหนังสือทั่วไปก็ได ้มีผูใ้ห้

ความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมดงันี ้
 

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมคือ หนงัสือที่ผูเ้รียนอ่านเพื่อหาความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างลึกซึง้ และกวา้งขวางยิ่งขึน้ เป็นการเสริมเนือ้หาที่มีอยู่ในหนังสือเรียน 
หนงัสือประเภทนีอ้าจเขียนขึน้ตามหลกัสตูรหรือเขียนขึน้เป็นหนงัสือทั่วไป แต่เนือ้หาที่
เขียนอยู่ในหนงัสือจะมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับหลกัสตูร หนงัสืออ่านเพิ่มเติมสามารถใชไ้ด้
ในชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรือสามารถใชไ้ดห้ลายระดบัชัน้ก็ได้2 

 
จากขอ้มลูดงักล่าวสรุปความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติมว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม

ไม่ใช่หนังสือบงัคับเรียน แต่สามารถใชใ้นชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนก็ได ้เป็นหนังสือที่สรา้งขึน้มา
เพื่อใหผู้อ่้านคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ช่วยเสรมิความรูแ้ละขยายประสบการณ ์การเลือกหนงัสือมา
อ่านตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม เพราะหนังสือแต่ละประเภทไม่ไดเ้หมาะสมกับทุกคน การอ่านหนงัสือ
ประเภทนีช้่วยปลูกฝังความสนใจในการอ่านหนังสือดว้ย และหนังสืออ่านเพิ่มเติมจะเขียนตาม
หลกัสตูรหรือเขียนเป็นหนงัสือทั่วไปก็ได ้ 

3.7 จุดมุ่งหมายของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมส าหรับผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนังสือที่สรา้งขึน้เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถค้นหาและเพิ่ม
ความรูข้องตนเอง จุดมุ่งหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมขึน้อยู่กบัผูอ่้าน เช่นการอ่านเพื่อหาค าตอบ 
การอ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจภาษาและวัฒนธรรม การอ่านเพื่อเปิดหูเปิดตา การอ่านเพื่อการผ่อนคลาย
และการอ่านเพื่อความบนัเทิง เป็นตน้ ดงันัน้ความตอ้งการของผูอ่้านไม่เหมือนกนั จดุมุ่งหมายของ

 
1 บนัลือ พฤกษะวนั. (2536). วรรณกรรมกบัเด็ก. หนา้ 56. 
2 ธีระชยั ปรูณโชติ. (2532). การสรา้งผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน. หนา้ 8. 
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การอ่านก็จะแตกต่างกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายของการอ่านก็คือหาประโยชน์ให้กับ
ตวัเอง 

การสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการอ่านภาษาไทยของผูอ่้าน ถา้เนือ้หายากเกินไป ท าใหผู้อ่้านอ่าน
ไม่เขา้ใจ ความสนใจในการอ่านหนังสือจะลดลง หนังสือส าหรบัคนไทยและชาวต่างประเทศไม่
เหมือนกัน ดังนั้นการตัง้จุดมุ่งหมายในการสรา้งหนังสือมีความส าคัญมาก จุดมุ่งหมายของการ
สรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีดงันี ้
 

1) เพื่อเพิ่มความรูข้องผูอ้่าน เรียนรูแ้ละเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ  
2) เพื่อสรา้งความบนัเทิง การอ่านใหม้ีความสนุกสนานเพลิดเพลิน พกัผ่อนของ

จิตใจ ช่วยใหผู้เ้รียนมีอารมณเ์บิกบานแจ่มใส 
3) เพื่อส่งเสรมิการอ่านและเขา้ใจภาษา 

4) เพื่อปลกูฝังความสนใจการอ่าน  
5) เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็น

หนงัสือที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิด สามารถคิดสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ขึน้มาได  ้
6) เพื่อปลกูฝังทศันคติและแนวทางคติธรรมและคติธรรม ให้ผูอ้่านเกิดความคิดที่

สอดคลอ้งกบัระบบการปกครองและสงัคมของชาติ  
7) เพื่อช่วยพฒันาดา้นสติปัญญา อารมณ ์และจิตใจ1 

 

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับผู้เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีหลากหลายประการ ไดแ้ก่ เพื่อใหผู้อ่้านมีความรู ้เขา้ใจ
ภาษามากยิ่งขึน้ เพื่อให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ เป็นต้น 
หนังสือประเภทนีส้ามารถปลูกฝังความสนใจในการอ่าน ดึงดูดผูอ่้าน เนื่องจากจุดมุ่งหมายของ
การสร้างหนั งสื อ อ่าน เพิ่ ม เติม แตก ต่างกัน  ดั งนั้ นส าหรับผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศตอ้งเลือกหนงัสือที่เหมาะสมกบัตวัเอง 

3.8 ความส าคัญและประโยชน์ของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมส าหรับผู้เรียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีความส าคญัและประโยชนอ์ย่าง
ยิ่ง นอกจากเพิ่มความรูข้องผูอ่้านแลว้ ยงัช่วยปลกูฝังความสนใจในการอ่านหนงัสือ เพราะเนือ้หา
ในหนงัสือเป็นรายละเอียดมาก ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเนือ้เรื่องอย่างลกึซึง้  

 
1 ภิญญาพร นิตยะประภา. (2534). การผลิตหนงัสือส าหรบัเด็ก. หนา้ 2. 
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมนอกจากพัฒนาทักษะการอ่านไดแ้ลว้ ยงัช่วยพัฒนาทกัษะการ
ฟังและการพดู ช่วยพฒันาความสามารถของการแปลดว้ย เพราะการอ่านช่วยใหเ้ขา้ใจค าศพัท ์ได้
คุน้เคยกบัประโยคที่อ่าน เมื่อพบแลว้จะนึกถึงทนัที ความส าคญัและประโยชนข์องการอ่านส าหรบั
ผูเ้รียนชาวต่างประเทศมีดงันี ้
 

1) ช่วยเสรมิสรา้งความสนใจในการอ่าน 
2) ช่วยขยายประสบการณข์องผูอ้่าน 
3) ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษามากยิ่งขึน้ 
4) ช่วยปพูืน้ฐาน ฝึกทกัษะการอ่าน การฟัง การพดูและการเขียนดว้ย 
5) ช่วยส่งเสรมิใหร้กัการอ่าน ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
6) ช่วยเชื่อมโยงความบกพรอ่งในความรูส้กึและจิตใจ 
7) ช่วยสรา้งพืน้ฐานในการเรียนหนงัสือ 
8) ช่วยส่งเสรมิการคน้หา ใหผู้เ้รียนคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง1 

 
การอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมช่วยพฒันาสมองของผูอ่้าน พฒันาความสามารถในการ

พิจารณา เพราะเพิ่มความรูข้องผูอ่้าน เมื่อพบเรื่องใดสามารถพิจารณาและตดัสินใจไดเ้ร็ว ดงันัน้
จะเห็นไดว้่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีความส าคญัและประโยชนอ์ย่างยิ่ง ดงันี ้
 

1) ส่งเสริมความรู ้โดยเฉพาะอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เพราะมีเนื ้อหาสาระที่
เก่ียวกบัความรูต้่าง ๆ มีประโยชนก์ับผูอ้่าน ช่วยใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 

2) ส่งเสรมิสติปัญญา การอ่านมีลกัษณะที่ส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา ช่วย
ใหผู้อ้่านมีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ เช่น การสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใช้
เหตผุล จ าแนกแจกแจง วิเคราะห ์ประเมินค่า เป็นตน้ ซึ่งสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจาก
การอ่านไปใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

3) ส่งเสรมิเจตคติที่เหมาะสม แนวความคิดที่อยู่ในหนงัสือช่วยใหผู้อ้่านเกิดเจตคติ
ที่เหมาะสม น าความรูไ้ปใชต้ามแนวทางใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตนและสงัคม 

4) ส่งเสริมความเขา้ใจ ภาษาที่ใชใ้นหนังสือควรถูกตอ้งและเหมาะสมกับความรู้
และประสบการณข์องผูอ้่าน ท าใหผู้อ้่านอ่านเขา้ใจง่าย  

 

 
1 บนัลือ พฤกษะวนั. (2536). วรรณกรรมกบัเด็ก. หนา้ 57. 
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5) ส่งเสริมการศกึษาความรูด้ว้ยตนเอง หนงัสืออ่านเพิ่มเติมควรมีลกัษณะเฉพาะ 
ช่วยกระตุน้ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและกระตือรือรน้ที่จะศึกษาคน้คว้าความรูด้้วย
ตนเอง1 

 
จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าความส าคัญและประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศคือ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมช่วยใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้
อย่างลึกซึง้และกวา้งขวาง ช่วยพัฒนาทักษะทั้งการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน ส าหรบั
ผูเ้รียนชาวต่างประเทศ ยงัช่วยพัฒนาความสามารถในการแปลภาษา เพราะการอ่านหนงัสือช่วย
ใหผู้ ้เรียนเขา้ใจภาษามากยิ่งขึน้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยปลูกฝังความสนใจในการอ่าน ท าให้
ผูอ่้านไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทย 

3.9 วิ ธี ส ร้า งห นั ง สื ออ่ าน เพ่ิ ม เติ ม ส าห รับ ผู้ เ รี ย นภ าษ าไทย ใน ฐาน ะ
ภาษาต่างประเทศ  

ความสามารถของการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีดังนี ้“1) ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของ
ผูเ้รียน 2) ทราบความสนใจของผูอ่้าน 3) รักการเขียน 4) มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ        
5) มีจินตนาการ เป็นสิ่งทีส่  าคญั เพราะตอ้งรูว่้าเขียนอย่างไรจึงจะใหผู้อ่้านสนกุสนาน 6) มีความ
ทนัสมยั” 2 ปัจจยัต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะเป็นปัจจยัส าคญัที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของหนงัสือ 

เมื่อผูเ้ขียนมีความสามารถในการเขียนหนังสือแลว้ ขั้นตอนของการท าหนังสือก็มี
ส  าคญัมาก เพราะผูเ้ขียนตอ้งรูว้่าแต่ละขัน้ตอนตอ้งท าเรื่องใด นกัวิชาการไดส้รุปขัน้ตอนในการท า
หนงัสือดงันี ้
 

1) ศกึษาหาความรูเ้ก่ียวกบัการท าหนงัสือ 
2) เขียนโครงเรื่องหรือย่อเรื่อง ก าหนดแกน และตัง้ชื่อเรื่อง 
3) เขียนบทสครปิต ์
4) การท ารูปเล่มจ าลอง 
5) การท ารูปเล่มจรงิ 

6) ส่งตีพิมพ์3 

 

 
1 กรมวิชาการ. (2534). การพฒันาสื่อการเรียนการสอน. หนา้ 68-69. 
2 ลมลุ รตัตากร. (2532). การเขียนและการแปลหนงัสือส าหรบัวยัรุน่. หนา้ 46-47. 
3 ฉวีวรรณ คหูาภินนัทน.์ (2527). บทสคริปตก์ารท าหนงัสือส าหรบัเด็ก. หนา้ 12-19. 
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วิธีการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ตอ้งทราบความตอ้งการและความสนใจของผูอ่้าน เนือ้เรื่องที่จะท าตอ้งทันสมัย ถ้าเป็นหนังสือ
ส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ ผูเ้ขียนตอ้งรูจ้ักภาษาและวัฒนาธรรมของชาวต่างประเทศดว้ย 
นอกจากผู้เขียนต้องมีความรูใ้นการเขียนหนังแล้ว ยังต้องทราบขั้นตอนการท าหนังสือ แต่ละ
ขั้นตอนจะท าอย่างไรบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดึงดูดผู้อ่าน เช่น การตั้งชื่อหนังสือ ชื่อเนื ้อเรื่อง     
การออกแบบเลม่ เป็นตน้  

3.10 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติมส าหรับผู้เรียนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

ปัจจุบันนี ้การเรียนภาษาไทยได้รบัความนิยม ชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะคนจีน ดังนั้นเพื่อใหผู้เ้รียนชาวจีนเขา้ใจภาษาไทยไดม้ากยิ่งขึน้ จึงตอ้งสรา้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม จากการศึกษาคน้ควา้ผูว้ิจัยพบ 6 เล่มที่ศึกษาเก่ียวกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศดงัต่อไปนี ้ 

ซิ ไล (Shi lei) วิจยัเรื่อง หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเร่ืองสังขท์องส าหรับ
นักศึกษาชาวจีน จุดมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นีคื้อ เพื่อสรา้งหนังสืออ่านประกอบบทละครนอก
เรื่องสงัขท์องส าหรบันักศึกษาชาวจีน ช่วยพฒันาความสามารถในการเขา้ใจภาษาและวฒันธรรม
จากการอ่านวรรณคดีของประเทศไทย ผลการวิจยัของหนงัสืออ่านประกอบเล่มนีคื้อ ผูว้ิจยัไดส้รา้ง
เครื่องมือส าหรบันกัศึกษาชาวจีนจ านวน 8 บท แลว้น าเครื่องมือไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหข์อ้มลูที่เก็บจากผูเ้รียน คะแนนเฉลี่ยระหว่างและหลงั
เรียนเป็น 88.40/86.10 ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือของหนงัสืออ่าน
ประกอบบทละครนอกเรื่องสงัขท์องส าหรบันกัศึกษาชาวจีนมีประสิทธิภาพส าหรบัผูเ้รียนชาวจีนที่
เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาษา วฒันธรรม ความเชื่อและ
วิถีชีวิตของคนไทยจากการอ่านวรรณคดีไทย ดังนั้นหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่องสงัข์
ทองสามารถน าไปใหผู้เ้รียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใชไ้ด้1 

จาง เสี่ยน (Zhang Xian) วิจัยเรื่อง การสร้างหนังสืออ่านประกอบภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเร่ืองช้างไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน จุดมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นีคื้อ เพื่อ
สรา้งหนังสืออ่านประกอบภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่องช้างไทยส าหรบัผู้เรียนชาวจีนที่ เรียน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ช่วยใหเ้ขา้ใจและเสรมิความรูท้างภาษาและวฒันธรรมไทยที่
เก่ียวกับชา้งไทยใหก้ับผูเ้รียนชาวจีน ผูว้ิจัยน าเครื่องมือที่สรา้งขึน้มาทั้งหมด 10 บทซึ่งเก่ียวกับ

 
1 จาง เสียน. (2559). หนงัสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สงัขท์อง” ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน. หนา้ 76 - 79 
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ภาษาและวฒันธรรมเรื่องชา้งไทย ไปทดลองกบักลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่
สรา้งขึน้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เก็บจากการทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 90.7/85.2 
หมายความว่าค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 แสดง
ว่าหนงัสืออ่านประกอบภาษาและวฒันธรรมไทยเรื่องชา้งไทยมีประสิทธิภาพส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน
ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ใชแ้ละเนือ้หาเหมาะสมกบัผูเ้รียนชาวจีน ช่วย
พัฒนาทักษะการอ่าน และท าใหผู้เ้รียนชาวจีนเขา้ใจภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เก่ียวกับชา้งไทย
มากยิ่งขึน้1 

เจิง หยวน (Zeng Yuan) วิจยัเรื่อง การสร้างหนังสืออ่านประกอบนวนิยายเร่ือง
ความสุขของกะทิส าหรับผู้เรียนชาวจีน จุดมุ่งหมายในการวิจยัครัง้นีคื้อ เพื่อสรา้งหนังสืออ่าน
ประกอบนวนิยายเรื่องความสขุของกะทิส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน เครื่องมือที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีทัง้หมด 8 
บท ไดแ้ก่ 1) ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบันวนิยาย 2) ส านวนไทย 3) ภาพพจน ์4) ครอบครวัไทย 5) ที่อยู่
อาศยั 6) อาหารการกิน 7) ภูมิปัญญา 8) ประเพณีไทย เมื่อน าเครื่องมือไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง
แลว้พบว่า หนังสืออ่านประกอบเก่ียวกับนวนิยายเรื่องความสุขของกะทิส าหรบัผูเ้รียนชาวจีนที่
เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มีค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียน 
87.25/89.66 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 แสดงว่าเนือ้หาในเครื่องมือ 8 บทนีช้่วยพฒันาความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการอ่านนวนิยาย ซึ่งหมายความว่าการเรียนหนังสืออ่าน
ประกอบนวนิยายเรื่องความสขุของกะทิ ช่วยใหผู้เ้รียนกา้วหนา้มากขึน้2 

เจียง หยู (Jiang Yu) วิจยัเรื่อง หนังสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว
เร่ือง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทย” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน จดุมุ่งหมายใน
การวิจัยครั้งนี ้ เพื่อสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับผู้เรียนชาวจีนที่ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ช่วยให้ผู้เรียนชาวจีนเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย 
ผลการวิจัยคือ ไดห้นังสือการอ่านภาษาไทยทัง้หมด 8 บท ไดแ้ก่ บทที่ 1 มารยาททางวัฒนธรรม
กับการท่องเที่ยวไทย บทที่ 2 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยววัดพระศรีรตันศาสดาราม 
(วัดพระแก้ว) กับพระบรมมหาราชวัง บทที่ 3 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวตลาดน า้ 
อัมพวา (จังหวัดสมุทรสงคราม) บทที่ 5 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวพัทยา (จังหวัด
ชลบุรี) บทที่ 6 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยวสะพานขา้มแม่น า้แคว (จงัหวดักาญจนบุรี) 

 
1 เจิง เสี่ยน (2560). การสรา้งหนงัสืออ่านประกอบภาษาและวฒันธรรมไทยเรื่องชา้งไทยส าหรบันกัศกึษาชาวจีน. หนา้ 

79 – 82. 
2 เจิงหยวน (2559). การสรา้งหนงัสืออ่านประกอบนวนิยายเร่ืองความสขุของกะทิส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน. หนา้ 72 – 74. 
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บทที่ 7 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยวทะเลอนัดามนั (จงัหวดัภเูก็ต) บทที่ 8 มารยาททาง
วฒันธรรมในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน (จังหวัดเชียงใหม่) ผูว้ิจัยไดห้าคุณภาพของเครื่ องมือโดย
ผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน าเครื่องมือไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างที่เลือกไวเ้พื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ ไดค่้าประสิทธิภาพ 89.4/95.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้80/80 หมายความว่า
เครื่องมือที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพส าหรับผู้เรียนชาวจีนที่ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การอ่านหนังสือเล่มนีจ้ะช่วยใหผู้ ้เรียนชาวจีนรูจ้ักภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยมากย่ิงขึน้1 

มูรอ้ด มูซอ วิจัยเรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบื้องต้นส าหรับ
ชาวต่างชาติ จุดมุ่งหมายในการวิจัยครัง้นี ้เพื่อสรา้งแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบือ้งตน้
ส าหรบัชาวต่างชาติและเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของผูเ้รียน
ชาวต่างชาติ  ผลการวิจัย คือ  ได้แบบฝึกทั้งหมด 10 บท ได้แก่  บทที่  1 เมื่ อฉัน ต่ืนนอน                            
บทที่  2 ไปตลาด  บทที่  3 แม่ ท าอาหาร บทที่  4 ฉัน ไป โรง เรียน  บทที่  5 เล่ นกับ เพื่ อน                           
บทที่  6 ไปหายาย บทที่  7 ไปไหว้พระ บทที่  8 ที่สวนสาธารณะ บทที่  9 เมื่ อต้นไม่สบาย              
บทที่ 10 ปิดเทอมของพวกเรา ผู้วิจัยน าแบบฝึก 10 บทนี ้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยวิเคราะหข์อ้มลูจากการทดลอง ไดค้ะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 86.40/87.00 
สงูกว่าสมมติุฐานที่ตัง้ไว ้80/80 และการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้
แบบฝึก คะแนนหลังการใช้แบบฝึกได้เพิ่มขึน้ ซึ่งแสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
เบือ้งตน้ส าหรบัชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชเ้ป็นหนงัสือใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาไทย2 

อจัฉริยา วสนุนัต ์วิจยัเรื่อง หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวรรณคดีไทยเพ่ือการท่องเที่ยว

เร่ืองรามเกียรติ์ส าหรับชาวต่างประเทศ จดุมุ่งหมายในการวิจยัครัง้นีคื้อ เพื่อสรา้งหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเท่ียวเร่ืองรามเกียรติ์ส  าหรบัชาวต่างประเทศ ช่วยฝึกทักษะการ
อ่านภาษาไทยของผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ท าใหผู้เ้รียนชาวต่างประเทศรูจ้ัก
ภาษาและวฒันธรรมไทยมากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัน าเครื่องมือที่สรา้งเรียบรอ้ยไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่สรา้งขึน้ โดยการทดลองระหว่างเรียนและหลงัเรียน คะแนน
เฉลี่ยรอ้ยละ 84.92/82.35 แสดงใหเ้ห็นว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อง

 
1 เจียง หย.ู (2560). หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยวเร่ือง “มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยว

ไทย” ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน. หนา้ 64-67. 
2 มรูอ้ด มูซอ. (2554). แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความเบือ้งตน้ส าหรบัชาวตา่งชาติ. หนา้ 30 – 32. 
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รามเกียรติ์ส  าหรับชาวต่างประเทศมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ดังนั้น
หมายความว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีช้่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้รียนชาวต่างประเทศ 
โดยการอ่านวรรณคดีไทยช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมของประเทศไทยมากย่ิงขึน้1 

จากขอ้มลูดังกล่าวสรุปไดว้่า การสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึน้ การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยเสริมความรู ้ช่วยฝึก
ทกัษะการอ่านของผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 อจัฉริยา วสนุนัต.์ (2560). หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมวรรณคดีไทยเพ่ือการท่องเที่ยวเร่ืองรามเกียรติ์ส  าหรบัชาว

ต่างประเทศ. หนา้ 64 – 66.  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่อง  

ผลไม้ไทยให้ผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ท าให้ผู ้เรียนชาวจีนมี
ความรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทยทางธุรกิจ ช่วยพัฒนาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนชาวจีน ในการวิจยัครัง้นี ้
ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การออกแบบการทดลอง 
2. การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
5. การรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. การออกแบบการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี ้เลือกใช้แบบการทดลอง ศึกษากลุ่มเดียว และวัดผลหลังการเรียน          
(The one-shot case study) ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียว ซึ่งเป็นนักศึกษาจีนที่
เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ วิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 ที่มีการ
เรียนภาษาไทยธุรกิจ ดงันี ้

1) แบบแผนการทดลอง 
กลุม่ทดลอง ใหส้ิ่งทดลอง วดัผลหลงัการเรียน 

E X O 

 
แบบแผนการวิจยัก่อนทดลอง ชนิดศกึษากลุม่เดียว วดัหลงัการทดลอง 
โดย E หมายถึง  กลุม่ทดลอง 
  X หมายถึง  ใหส้ิ่งทดลองแก่กลุม่ทดลอง 
  O หมายถึง  การวดัตวัแปรตาม 
2) ขัน้ตอนการด าเนินวิจยั 

2.1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ดว้ยสูตรก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรบั
การวิจยัเชิงทดลอง ชนิดกลุม่ตวัอย่างกลุม่เดียว 
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2.2) เลือกกลุม่เปา้หมายมา 1 กลุม่ ตามขนาดกลุม่เปา้หมายที่ก าหนดไว ้(E) 
2.3) ใหส้ิ่งทดลอง (X) 
2.4) วดัผลหลงัการทดลอง (O)  

3) การพิสจูนผ์ลการทดลองและสถิติวิเคราะห ์
การพิสจูนเ์ชิงการทดลอง สามารถท าไดโ้ดยการวิเคราะหข์อ้มลูจากผลการทดลองเพื่อน า

ผลไปเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฯลฯ 
ขึน้อยู่กบัระดบัการวดัของตวัแปร1 
 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ผูว้ิจัยก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทย วิชาเอกการสื่อสาร
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จ านวน 4 คน มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ซึ่งใชแ้บบทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว และวัดผลหลงัการเรียน (The one-shot case 
study) กลุ่มเป้าหมายนีเ้ป็นนักศึกษาที่มีพืน้ความรูท้างภาษาไทยในระดับดี มีความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี ดังนัน้สามารถอ่านเนือ้หาเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้
เรื่องผลไมไ้ทยไดเ้ขา้ใจ 

 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้
3.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบื ้องต้นเรื่อง “ผลไม้ไทย” ส าหรับ

นกัศกึษาชาวจีนในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัมีจ านวนทัง้หมด 9 บท ไดแ้ก่ 
บทท่ี 1 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบัผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกบัจีน 
บทท่ี 2 วีซ่าธุรกิจ  
บทท่ี 3 ภมูิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไมไ้ทย 
บทท่ี 4 ผลไมเ้ศรษฐกิจ 4 ภาค  
บทท่ี 5 การขายเครื่องดื่มผลไม ้
บทท่ี 6 การสง่ออกผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป 
บทท่ี 7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย 

 
1 ปราโมทย ์วงศส์วสัดิ์. (2561). แบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง: การประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเพ่ือพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ. 

หนา้ 41.  
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บทท่ี 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้
บทท่ี 9 สื่อออนไลนแ์ละจดหมายธุรกิจผลไม ้

3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนมี 9 บท บทละ 10 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
3.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนทัง้หมด 50 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
3.4 แบบสมัภาษณ ์แบบมีโครงสรา้ง 
 

4. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมีขัน้ตอน ดงันี ้
4.1 การสร้างหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาไทยธุรกิจเร่ืองผลไม้ไทยส าหรับ

นักศึกษาชาวจีน 
1) ศึกษาหนังสือและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับภาษาไทยธุรกิจ ได้แก่  การสนทนา

ภ าษ าไท ยธุ รกิ จ พื ้ น ฐ าน  (商务泰语会话教程) โด ย  โห ล  ยี่ ห ย วน (Luo Yiyuan - 罗奕原) 
มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง  (Guangdong University of Foreign 
Studies) สนทนาภาษาไทย (泰语会话) โดย เหอ ตงเหมย(He Dongmei - 何冬梅) มหาวิทยาลยั
ยูนนานนอรม์อล (Yunnan Normal University) งานวิจัยที่ไดศ้ึกษาไดแ้ก่ การสรา้งหนังสือเรียน
ภาษาไทยธุรกิจส าหรบันักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดย เหลียง 
เหยาหลิง (Liang Yaoling) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบเรียนภาษาไทยสนทนาภาษาไทย
ธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ โดย อิมธิรา อ่อนค า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจัย
พบว่าเนือ้หาทัง้หมดสว่นใหญ่เก่ียวกบัการสนทนาภาษาไทยทางธุรกิจ หนงัสืออ่านภาษาไทยธุรกิจ
เพื่อใหผู้เ้รียนคน้หาความรูท้างภาษาไทยทางธุรกิจดว้ยตนเองมีนอ้ย จึงสนใจจะสรา้งหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” ส าหรบันักศึกษาชาวจีน เพื่อใหผู้เ้รียน
ชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคญัเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจได ้

2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับภาษาไทยธุรกิจ ไดแ้ก่ ความหมายของภาษาไทย
ธุรกิจ ความส าคัญของภาษาไทยธุรกิจและลักษณะของภาษาไทยธุรกิจ ผูว้ิจัยพบว่าภาษาไทย
ธุรกิจเป็นภาษาไทยเฉพาะทาง มีภาษาที่ใชเ้ฉพาะ เมื่อใชภ้าษาไทยทางธุรกิจ ตอ้งใชภ้าษาให้
สภุาพ ถกูตอ้ง เหมาะสม ชดัเจน ตรงไปตรงมาไม่ซบัซอ้นท าใหคู้่สื่อสารเขา้ใจผิด  

3) ผูว้ิจัยไดเ้ก็บขอ้มูลภาคสนาม สมัภาษณ์เจา้ของสวนทุเรียนที่จังหวดัจันทบุรีเมื่อ
วันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้พบว่าทุเรียนที่ปลูกในสวนส่วนมากเป็นทุเรียนพันธุ์
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หมอนทอง เพราะทุเรียนพันธุ์หมอนทองรสชาติดี และกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่ากับทุเรียนพันธุ์อ่ืน        
จึงไดร้บัความนิยมทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาก  

จากการสัมภาษณ์กับเจา้ของสวนไดรู้ว้่าทุเรียนส่วนมากส่งออกไปประเทศจีน นัก
ธุรกิจชาวจีนมาลงทุนที่ประเทศไทย สรา้งโรงงานเพื่อเก็บทุเรียน หรือไปซือ้ตน้ทุเรียนกับเจา้ของ
สวนโดยตรง การดูแลรกัษาทุเรียน เอาทุเรียนใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ไว ้แล้วส่งออกไปประเทศจีน 
เจา้ของสวนบอกว่านอกจากทุเรียนแลว้ยังมีผลไม้อ่ืน ๆ ส่งออกไปประเทศจีนอีกมากมาย เช่น 
มงัคดุ ล าไย มะม่วง และเงาะ เป็นตน้  

จากการสัมภาษณ์ผูจ้ัดการของบริษัทการส่งออกผลไม้ของประเทศไทย บอกว่าที่
ส  าคญัคือตอ้งการคนมีความรูค้วามสามารถทกัษะต่าง ๆ ดว้ยการฟัง พดู อ่านและเขียนโดยเฉพาะ
เก่ียวกบัธุรกิจ การฟังกับการพูดตอ้งใช้มาก แต่การอ่านก็ส  าคัญเหมือนกนั เพราะบางครัง้จะตอ้ง
ช่วยอธิบายเอกสารและแปลดว้ย โดยเฉพาะเอกสารสญัญา เรื่องจดหมาย เป็นตน้ นอกจากนีแ้ลว้
ยังไดส้มัภาษณ์นิสิตที่เรียนภาษาไทย เคยเรียนวิชาภาษาไทยธุรกิจ บอกว่าประกอบอาชีพธุรกิจ 
การสนทนาอย่างเดียวไม่พอ ตอ้งมีความรูท้างภาษาไทยธุรกิจอย่างอ่ืน เช่นเรื่องสญัญา จดหมาย 
เรื่องกฎหมายการสง่ออกผลไมแ้ละเรื่องภาษี เป็นตน้  

4) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการอ่านและการสรา้งหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมส าหรบัผูเ้รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อน าความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษามา
สรา้งเครื่องมือ ท าใหเ้ครื่องมือที่สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

5) สรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทยส าหรบันักศึกษา
ชาวจีนจ านวนทัง้หมด 9 บท ซึ่งไดข้อ้มลูจากการศึกษาคน้ควา้ และการสมัภาษณ์ เนือ้หาของแต่
ละบทจะประกอบดว้ย บทอ่าน ค าศัพท ์บทอ่านเสริมความรู ้แบบทดสอบระหว่างเรียน ส่วนบท
อ่านเสริมความรูเ้ป็นเนือ้หาเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน
ชาวจีนมีความรูแ้ละความเขา้ใจการคา้ขายระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีนมากย่ิงขึน้ ไดแ้ก่  

บทที่ 1 กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้ระหว่างประเทศไทยกับจีน บทนีบ้ทอ่าน
หลักกล่าวถึงกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการค้าระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การซือ้ขาย
สินคา้ การขนส่ง การเคลื่อนยา้ยสินคา้ขา้มพรมแดน การช าระเงิน การประกันภัยสินคา้ระหว่าง
เดินทาง และการบริการ มีกฎเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง ๆ ของการค้าระหว่างประเทศ เช่นข้อ
ก าหนดการส่งออกผลไมไ้ทยไปประเทศจีน เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องตลาดผลไมป้ระเทศจีน 
ประเทศจีนอนุญาตน าเขา้ผลไมไ้ทยบางชนิดได ้เช่น ทุเรียน มงัคดุ ล าไย เป็นตน้ และส่วนบทอ่าน
เสรมิมีความรูเ้ก่ียวกบัความรว่มมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน 



  40 

บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจ บทนีบ้ทอ่านหลกักล่าวถึงวีซ่าเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่ส  าคญัเมื่อ
เดินทางไปต่างประเทศ เป็นหลกัฐานว่าผูข้อวีซ่าไดร้บัอนุญาตเดินทางเขา้สูป่ระเทศเป้าหมายแลว้     
ในประเทศไทยวีซ่าจะแบ่งเป็นหลายประเภทตามจุดมุ่งหมายของผู้ขอวีซ่า โดยปกติจะมี 7 
ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 1) การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจกัร 2) การตรวจลงตรา
ประเภทนักท่องเที่ยว 3) การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 4) การตรวจลงตราประเภท
ทางการทูต 5) การตรวจลงตราประเภทราชการ 6) การตรวจประเภทอยู่ชั่วคราวเพื่อการพ านกัใน
ราชอาณาจักรระยะยาว 7) การตรวจลงตราประเภทอธัยาศัยไมตรี เอกสารที่ตอ้งเตรียมก่อนที่จะ
ไปขอวีซ่าธุรกิจของประเทศไทย ขัน้ตอนการขอวีซ่า ส่วนบทอ่านเสริมคือความรูเ้ก่ียวกบัระเบียบ
ของการพกัอาศยัอยู่ประเทศไทย 

บทที่ 3 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไม้ไทย บทนีบ้ทอ่านหลักกล่าวถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เก่ียวขอ้งกบัผลไมข้องมนุษย ์มีทัง้การผลิต การซือ้ขาย การแปรรูป และการคา้ระหว่าง
ประเทศเป็นตน้ เนื่องจากผลไมม้ีความส าคัญทางเศรษฐกิจกบัประเทศไทย คนไทยจึงแบ่งผลไม้
เป็นสองประเภทใหญ่ตามมูลค่าของผลไม ้ไดแ้ก่ ผลไมท้างเศรษฐกิจและผลไมท้ั่วไป ผลไมท้าง
เศรษฐกิจที่มีเชื่อเสียงคือ ทุเรียน มังคุด และล าไยเป็นตน้ ความรูเ้ก่ียวกับตลาดผลไมท้ั้งภายใน
และภายนอกประเทศ บทอ่านเสริมเป็นความรูเ้ก่ียวกับJack Ma มาลงทุนในประเทศไทยและท า
ธุรกิจผลไมไ้ทย ช่วยขายผลไมไ้ทยผ่านเว็บไซต ์

บทที่ 4 ผลไม้เศรษฐกิจ 4 ภาค บทนีบ้ทอ่านหลกักลา่วถึงผลไมม้ีความส าคญัมาก
ขึน้ เพราะภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกับการปลกูผลไม ้และผลไมช้่วยสรา้งก าไรใหก้ับ
คนไทย ท าใหพ้ืน้ที่การปลกูผลไมไ้ทยเพิ่มมากขึน้ ส าหรบัประเทศไทยพืน้ที่การปลกูผลไมจ้ากนอ้ย
ถึงมากคือ ภาคเหนือ – ภาคอีสาน – ภาคกลาง – ภาคใต ้สภาพผลไมใ้นประเทศจีน เสน้ทางการ
ขนส่งผลไมไ้ทยไปจีนมีสามเสน้ทาง ไดแ้ก่ ไทย – พม่า – จีน ไทย – ฮ่องกง – จีน  ไทย – ลาว - จีน 
วิธีการขนส่งผลไม้ไทยไปประเทศจีนมี การขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทาง
อากาศ ในอนาคตอาจจะมีการขนส่งทางรถไฟดว้ย และบทอ่านเสริมเป็นความรูเ้ก่ียวกับภาพรวม
ของการสง่ออกและน าเขา้ผลไมไ้ทยกบัจีน 

บทที่ 5 การขายเคร่ืองดื่มผลไม้ บทนีบ้ทอ่านหลกักล่าวถึงปัจจยัต่าง ๆ ท าใหค้น
ปัจจุบนัสนใจสขุภาพมากขึน้ อาหารเป็นสิ่งส  าคญั โดยเฉพาะอาหารธรรมชาติ เครื่องดื่มจากผลไม้
เป็นอาหารจากธรรมชาติชนิดหนึ่ง ถือเป็นเครื่องด่ืมเพื่อสขุภาพชัน้ดี ในประเทศไทยหาด่ืมไดง้่าย 
ไม่แพง การด่ืมเครื่องด่ืมจากผลไมม้ีประโยชนม์ากมาย เช่นใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย มีคุณค่าทาง
อาหาร ช่วยรกัษาและปรบัสมดุลของร่างกายได ้น า้ผลไมส้ามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ตาม
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วิธีการผลิตและความนิยมของตลาด ได้แก่ น า้ผลไมเ้ขม้ขน้ น า้ผลไมพ้รอ้มด่ืม น า้ผลไมป้รุงแต่ง
กลิ่น น า้ผลไมส้  าเร็จรูปชนิดผล บทอ่านเสริมเป็นความรูเ้ก่ียวกับความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยกบัประเทศจีน  

บทที่ 6 การส่งออกผลิตภัณฑผ์ลไม้แปรรูป บทนีบ้ทอ่านหลกักลา่วถึงผลไมม้ีการ
เชื่อมโยงกบัวิถีชีวิตคนไทย ทัง้ในดา้นอาหารและเครื่องด่ืม เนื่องจากผลไมไ้ทยมีปรมิาณมากมาย
หลายชนิด สมยัก่อนวิธีการเก็บรกัษาท าใหผ้ลไมเ้กิดการเน่าเสียมากมาย เพื่อเก็บรกัษาผลไมไ้วไ้ด้
นาน คนไทยจึงน าผลไมม้าท าเป็นก าขา้ว ผสมกบัแปง้ท าเป็นขนมหวานต่าง ๆ หรือท าเป็นน า้ผลไม้
เป็นตน้ ผลิตภณัฑท์ี่ท าจากผลไมแ้ปรรูป เช่น ผลไมแ้ช่อิ่ม แยมผลไม ้และเยลลี่ เป็นตน้ การพฒันา
อตุสาหกรรมการแปรรูปผลไม ้นอกจากท าใหผ้ลไมเ้ก็บไวไ้ดน้านแลว้ ยงัช่วยรกัษาราคาผลไมส้ด 
สรา้งก าไรกับคนไทยดว้ย เพราะปัจจุบนันีผ้ลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปส่งออกไปต่างประเทศมากมาย
โดยเฉพาะประเทศจีน นอกจากผลไมส้ดแลว้ ผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูปที่ส่งออกไปประเทศจีนมาก
คือ ผลไมแ้ช่แข็งและผลไมอ้บแหง้ และความรูเ้ก่ียวความส าคัญของสามเหลี่ยมปากแม่น า้ไข่มุก
ของจีนกบัการสง่ออกผลไมไ้ทย 

บทที่ 7 สัญญาธุรกิจในการค้าขาย บทนีบ้ทอ่านหลกักล่าวถึงบทบาทส าคัญของ
สญัญาธุรกิจ เป็นหลกัฐานที่ระหว่างบุคคลร่วมมือกนั สามารถป้องกนัประโยชนข์องบุคคลได ้การ
ตัง้ชื่อสญัญาเป็นเรื่องที่ยาก เพราะตอ้งก าหนดชื่อสญัญาใหช้ดัเจนเพื่อใหเ้ขา้ใจจุดมุ่งหมายของ
การท าสญัญา โดยปกติโครงสรา้งส าคัญที่ตอ้งปรากฏในสญัญา ชื่อสญัญา ชื่อคู่สญัญา วันเวลา
และสถานที่ ในการท าสัญญา พยาน และลายมือชื่อของคู่สัญญา ในสัญญาต้องก าหนด
รายละเอียดใหช้ัดเจน ส่วนบทอ่านเสริมเป็นความรูเ้ก่ียวกบัการระบุชื่อคู่สญัญา ชื่อคู่สญัญาตอ้ง
ใชภ้าษาราชการ และขอ้มลู   ต่าง ๆ ของคู่สญัญา 

บทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม้ บทนีบ้ทอ่านหลักกล่าวถึงการใชแ้บบฟอรม์ทาง
ธุรกิจผลไม ้แบบฟอรม์เป็นเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชไ้ดส้ะดวก และประหยัดเวลาของ
ผู้ใช้ มีประโยชน์ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการงาน โดยปกติองค์ประกอบของแบบฟอรม์จะ
ประกอบดว้ยชื่อแบบฟอรม์ เนือ้หา ช่องเลือกเช็ค ช่องเลือก ช่องยืนยนั ช่องอธิบายและช่องรายการ 
ส่วนประเภทของแบบฟอรม์ที่พบบ่อยไดแ้ก่ แบบฟอรม์สถิติ แบบฟอรม์ตาราง แบบฟอรม์รายการ 
แบบฟอรม์เมนู แต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียและลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ังมีความรู้
เก่ียวกับวิธีการออกแบบฟอรม์ ตอ้งระมัดระวัง ส่วนประกอบของการออกแบบ ตรวจและแก้ไข
ขอ้มูลที่ใส่ในแบบฟอรม์ และจัดการแบบฟอรม์ใหส้วยงาม เพื่อใหผู้ใ้ชใ้ชไ้ดง้่าย บทอ่านเสริมเป็น
ความรูเ้ก่ียวกบัการออกแบบฟอรม์  
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บทที่ 9 ส่ือออนไลน์และจดหมายธุรกิจผลไม้ บทนีบ้ทอ่านหลกักล่าวถึงวิธีการ
ติดต่อสื่อสารทั้งอดีตและปัจจุบัน จดหมายเป็นวิธีการติดต่อสารที่เก่าที่สุด ถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบันนี ้ แต่คนที่ใช้มาติดต่อสื่อสารน้อยลง เพราะปัจจุบันมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย
หลากหลาย ส าหรบัประเทศจีนกับประเทศไทย วิธีการติดสื่อสารที่นิยมใชใ้นปัจจุบันมี โทรศัพท ์
(Telphone) อีเมล์ (Email) สองวิธีนี ้คิดว่าเป็นวิธีการติดต่อทางการ ส่วน Wechat Weibo QQ 
Line Facebook Instagram สามารถใชใ้นการติดต่อสื่อสารเป็นปกติ วิธีการติดต่อสื่อสารแต่ละ
ประเภทมีลกัษณะพิเศษของตวัเอง ภาษาไทยที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารเพื่อด าเนินธุรกิจ ลกัษณะใน
การใชภ้าษาไทยทางธุรกิจคือ กะทดัรดั ชดัเจน ถกูตอ้งเหมาะสมสถานการณ ์สขุภาพ  

4.2 การสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียน 
แบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้

เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านส าหรบันักศึกษาชาวจีนทัง้หมด 9 บท บทละ 10 ขอ้ 
รวมทัง้หมด 90 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

4.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ขอการเรียนรูห้นังสืออ่านเพิ่มเติม

เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านส าหรบันกัศึกษาชาว
จีน จ านวน 50 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4 ตัวเลือก โดยเป็นขอ้สอบที่ไม่ซ  า้กบัแบบทดสอบระหว่างเรียน
ทัง้หมด 90 ขอ้ 

4.4 การสร้างแบบสัมภาษณ ์แบบมีโครงสร้าง  
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้งเพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาชาวจีนกลุ่มทดลองที่เรียน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมีจ านวน 11ขอ้  
4.5 การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาไทยธุรกิจเร่ืองผลไม้

ไทยส าหรับนักศึกษาชาวจีน 
การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบื ้องต้นเรื่อง    

“ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านส าหรบันกัศกึษาชาวจีน มีขัน้ตอนดงันี ้
1) น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไม้ไทย” เพื่อ

พัฒนาทักษะการอ่านส าหรบันักศึกษาชาวจีนไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วแก้ไขตาม
ค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อตรวจคณุภาพแลว้น าแกไ้ขปรบัปรุง 

2) น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเรื่อง “ผลไมไ้ทย” ส าหรบันกัศึกษา
ชาวจีนที่แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษา แลว้ส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
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เนือ้หาการใชภ้าษา ความเหมาะสมของเนือ้หา รูปภาพและการจดัเล่มหนงัสือ ดา้นประโยชนข์อง
ผูเ้รียนจะไดร้บั รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญมีดงันี ้

2.1) รองศาสตราจารย ์แสงอรุณ กนกพงศช์ัย คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัย     
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์ เรืองรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรม สวนสมุทร คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

3) การสรา้งแบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ
เบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 

ผูว้ิจัยสรา้งแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญโดยใช้
แบบสอบถาม 5 ระดบัตามแนวคิดของ Rating Scale1 มีรายละเอียดของระดบัคะแนนดงันี ้

 
คะแนน 5 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัดีมาก  
คะแนน 4 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัดี 
คะแนน 3 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัพอใช ้
คะแนน 2 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
คะแนน 1 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัใชไ้ม่ได ้

คะแนนที่ไดจ้ากการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมโดยมีเกณฑด์งันี ้2 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51 - 5.00  หมายถึง คณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 – 4.50  หมายถึง คณุภาพอยู่ในระดบัดี 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง คณุภาพอยู่ในระดบัพอใช ้
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถึง คณุภาพอยู่ในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 – 1.50  หมายถึง คณุภาพอยู่ในระดบัใชไ้ม่ได ้

เกณฑ์ในการยอมรบัว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้มีคุณภาพ ตอ้งอยู่ใน
ระดบัดีซึ่งค่าเฉลี่ยตอ้งสงูกว่า 3.51 ขึน้ไป  

 
1 พิสณ ุฟองศรี. (2557). การสรา้งและพฒันาเครื่องมือ. หนา้ 202. 
2 พิสณ ุฟองศรี. (2553). เทคนิควิธีการประเมินโครงการ. หนา้ 184. 
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4) ผู้วิจัยสรา้งแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญช่วยตรวจความสอดคล้องและจุดประสงค์ทางการเรียนของหนังสือ มี
รายละเอียดของระดบัคะแนนดงันี ้1 

ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดต้รงจุดประสงค ์  ได ้ +1 
ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้วดัไดต้รงจดุประสงค ์  ได ้  0 
ถา้แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงจดุประสงค ์  ได ้ - 1 

ผู้วิจัยน าแบบประเมินสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรูเ้รื่อง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ส าหรบันกัศกึษาชาวจีนส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจ การหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินโดยใชส้ตูร
ดงันี ้2 

   ioc =
∑ 𝑅

 𝑁
 

IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค ์
∑ 𝑅  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
N แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้ค าถาม 
ขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5-1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้
ขอ้ค าถามที่มีคา้ IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรพิจารณาปรบัปรุงหรือตดัทิง้ 
5) น าแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษา

ปรญิญานิพนธต์รวจสอบ 
6) น าแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่แกไ้ขแลว้ ผูว้ิจัยน าเครื่องมือ

วิจยัพรอ้มกบัแบบประเมิน 2 ชนิดสง่ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านประเมิน 
7) ผูว้ิจยัน าผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมาประมวลผล ดงันี ้
 
 
 
 

 
1 ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หนา้ 189. 
2 ประสาท เนืองเฉลิม 
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ตาราง 4 ผลคะแนนการประเมินสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจุดประสงคท์างการเรียน 

 รายการ 
ผลคะแนนความสอดคล้อง 
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ค่า 
IOC 

1 2 3 

1 

แบบทดสอบทา้ยบท บทที่ 1 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกับ
ผลไม้ระหว่างประเทศไทยกับจีน  สอดคล้องกับ
จดุประสงคข์องบทที่ 1  

0 +1 +1 0.67 

2 
แบบทดสอบทา้ยบท บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจสอดคลอ้งกับ
จดุประสงคข์องบทที่ 2 

+1 +1 +1 1 

3 
แบบทดสอบท้ายบท บทที่  3 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ
ผลไมไ้ทย สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทที่ 3 

+1 +1 +1 1 

4 
แบบทดสอบทา้ยบท บทที่ 4 ผลไมเ้ศรษฐกิจ   4 ภาค 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทที่ 4 

+1 +1 +1 1 

5 
แบบทดสอบทา้ยบท บทที่ 5 การขายเครื่องดื่มผลไม ้
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทที่ 5 

+1 +1 +1 1 

6 
แบบทดสอบท้ายบท บทที่ 6 การส่งออกผลิตภัณฑ์
ผลไมแ้ปรรูป สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทที่ 6 

+1 +1 +1 1 

7 
แบบทดสอบท้ายบท บทที่  7 สัญญาธุรกิจในการ
คา้ขาย สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์อง  บทท่ี 7 

+1 +1 +1 1 

8 
แบบทดสอบทา้ยบท บทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทที่ 8 

+1 +1 +1 1 

9 
แบบทดสอบท้ายบท บทที่  9 ส่ื อออนไลน์และ
จดหมายธุรกิจ สอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทที่ 9 

+1 +1 +1 1 

10 
แบบทดสอบหลังเรียนสอดคล้องกับเนื ้อหาและ
จดุประสงคข์องทกุบท 

+1 +1 +1 1 

 
ขอ้มูลจากตารางดังกล่าวเห็นว่า ค่า IOC ของค าถามในแบบทดสอบทา้ยบทของ  

บทที่  1 คือ IOC = 0.67 ค่า IOC ของค าถามในแบบทดสอบท้ายบทของบทที่  2 – 9 และ
แบบทดสอบหลงัเรียนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและจดุประสงคข์องทุกบท คือ IOC = 1 ตามเกณฑก์าร
คัดเลือก ข้อค าถามมี   ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 - 1 คัดเลือกไว้ใช้ได้ ค่า IOC ของบทที่  1 – 9 และ
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แบบทดสอบหลงัเรียนอยู่ในระหว่าง 0.5 – 1 แสดงว่าค าถามในแบบทดสอบทา้ยบทของแต่ละบท
และค าถามในแบบทดสอบหลงัเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องวิจยัที่ตัง้ไว ้

ตาราง 5 ผลคะแนนการประเมินคณุภาพหนงัสือจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

รายการ 
ผลคะแนนจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 

1. ดา้นรูปภาพ 
 1.1 ขนาดรูปเล่มมีขนาดเหมาะสม 4 4 4 4 ดี 
 1.2 ลกัษณะตวัอกัษรเหมาะสมชดัเจน 4 4 4 4 ดี 
 1.3 ภาพประกอบเหมาะสมสื่อความหมาย 4 2 4 3.34 ปานกลาง 
 1.4 การจัดวางหน้าหนัง สือและขนาดตัวอักษ ร
เหมาะสม 

4 3 4 3.67 ดี 

 1.5 การจดัวางภาพประกอบเหมาะสม 4 3 4 3.67 ดี 
2. ดา้นเนือ้หา 
 2.1 ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 2 4 4 3.34 ปานกลาง 
 2.2 จดัล าดบัเนือ้หาตามความยากง่าย 3 4 4 3.67 ดี 
 2.3 การอธิบายเนือ้หาชดัเจน 3 4 4 3.67 ดี 
 2.4 เนือ้หาเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน 2 4 4 3.34 ปานกลาง 
 2.5 แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 2 4 4 3.34 ปานกลาง 
3. ดา้นภาษา 
   3.1 ภาษาที่ใชอ้่านเขา้ใจง่าย 2 4 3 3 ปานกลาง 
 3.2 ภาษาที่ใชเ้หมาะสมกบัระดบัของผูอ้่าน 2 4 3 3 ปานกลาง 
 3.3 ภาษาที่ใชส่ื้อความหมายไดช้ดัเจน 2 4 4 3.34 ปานกลาง 
 3.4 ภาษาที่ใชเ้ฉพาะทางธุรกิจน่าสนใจ 4 4 3 3.67 ดี 

4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.1 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูเ้นือ้หา 4 3 4 3.67 ดี 
 4.2 มีความง่ายยากเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 2 3 4 3 ปานกลาง 
 4.3 ค าถามชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หา 2 3 4 3 ปานกลาง 
5. ดา้นคณุค่าและประโยชนท์ี่ไดร้บั 
 5.1 ให้ความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบื ้องต้นด้าน
ผลไมไ้ทยของประเทศไทยแก่ผูเ้รียนชาวจีน 

4 4 5 4.34 ดี 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รายการ 
ผลคะแนนจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 

 5.2 ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทยเฉพาะทาง 4 4 3 3.67 ดี 
 5.3 ช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจการส่งออกผลไมไ้ทย
ไปประเทศจีน 

4 4 4 4 ดี 

 5.4 ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนชาวจีน 4 5 4 4.34 ดี 
 5.5 ช่วยพัฒนาการใช้ภาษาไทยดา้นธุรกิจของผู้เรียน
ชาวจีน 

4 4 4 4 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.18 3.73 3.86 3.59 ด ี

 
ผูว้ิจยัท าเป็นตารางสถิติผลค่าเฉลี่ยของคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านไดด้งันี ้
 

 
ภาพประกอบ 5 ผลค่าเฉลี่ยของผลคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

 
ขอ้มูลจากตารางดงักล่าวใหเ้ห็นว่า ผลคะแนนเฉลี่ยในการประเมินคุณภาพหนงัสือ

ของจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านคือ 3.59 คะแนน ซึ่งอยู่ในระหว่าง 3.51 – 4.50 แสดงว่าหนังสืออ่าน
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เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษา
ชาวจีนมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี 

ผูว้ิจัยน าค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านไปปรกึษากับอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ ์สรุปแกไ้ขและปรบัปรุงเครื่องมือตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

การแกไ้ขเครื่องมือตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 แนะน าใหแ้กไ้ขภาษาที่ใช้
ในเครื่องมือ แกไ้ขเนือ้หาบทเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลงัเรียน ดงัตวัอย่างในตาราง 

ตาราง 6 แสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 รองศาสตราจารย ์แสง
อรุณ กนกพงศช์ยั 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 1 
หนา้ 3 

องค์กา รการค้า โลก  (WORLD 
TRADE ORGANIZATION) 

ใช้ตัวหนังสือเป็นชุด
เดียวกนั 

องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization) 

บทที่ 1 
หนา้ 6 

หลงัจากนัน้การคา้ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศจีนขยายตัวขึน้
เป็นล าดบั 

เพิ่มค า “จึง” หลังจากนั้นการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีนจึง
ขยายตวัขึน้เป็นล าดบั 

บทที่ 1 
หนา้ 10 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ก. เป็นการซือ้ขายขา้มประเทศ 
    ข. เป็นการขนส่งขา้มประเทศ 
    ง. เป็นการเคล่ือนย้ายสินค้า
ขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ 

ปรบัแกไ้ขค าตอบ ก .  เ ป็ น ก า ร ซื ้ อ ข า ย
ภายในประเทศ 
ข. เป็นการส่งออกสินค้าข้าม
ประเทศ 
ง. เป็นการเคล่ือนย้ายสินค้า
ขา้มพรมแดน 

บทที่ 3 
หนา้ 26 

โอเคครบั  เปล่ียนเป็น “ไดร้บั” ไดค้รบั 

บทที่ 3 
หนา้ 29 

มี ผล ไม้ ส าม า รถซื ้อ ได้ต ล อด 
นอกจากนีผ้ลไมบ้างชนิดอาจจะมี
ผลปีละ 2 ครัง้  

เพิ่ มค าว่า  “ให้” และ
เปล่ียนค าว่าผล เป็น 
“ผลผลิต” 

มีผลไมใ้หส้ามารถซือ้ไดต้ลอด 
นอกจากนี ้ ผล ไม้บ างชนิ ด
อาจจะมีผลผลิตปีละ 2 ครัง้ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 3 
หนา้ 32 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

2. ก . เพราะผลไม้ไทยมี จ านวน
มากมายหลายชนิด 
     ข . เพ รา ะสภ าพ ภู มิ อ าก าศ
เหมาะสมกบัการปลกูผลไม ้
     ค. เพราะรสชาติของผลไม้ไทย
ดีกว่าผลไมต้่างประเทศ 
     ง. เพราะคุณภาพของผลไมไ้ทย
ดีกว่าผลไมต้่างประเทศ 

แกไ้ขค าตอบ ก . เพ ร า ะ ผ ล ไม้ ไท ย มี
คณุภาพดีอย่างยิ่ง 
ข. เพราะผลไม้ไทยสร้าง
มลูค่าการส่งออกสงู 
ค. เพราะผลไมไ้ทยมีจ านวน
มากมายหลายชนิด 
ง .  เพ ร า ะ ป ระ เท ศ ไท ย
เหมาะสมกบัการปลกูผลไม ้

บทที่ 4 
หนา้ 40 

การขนส่งทางบกมีข้อบกพร่องคือ
จ านวนสินคา้การขนส่งนอ้ย 

เพิ่ม “ที่จะ” และ “มี”  ก า ร ข น ส่ ง ท า ง บ ก มี
ข้อ บ กพ ร่อ งคื อ จ า น วน
สินคา้ที่จะขนส่งมีนอ้ย 

บทที่ 4 
หนา้ 43 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ก. ผลไม้สามารถสรา้งก าไรกับ
ประชาชนไทย 
ข . ผ ล ไม้ ดี เยี่ ย ม ทั้ ง ใน ด้ า น

ปรมิาณและคณุภาพ 
ค . ผ ล ไม้ เ ป็ น ผ ลิ ต ผ ล ท า ง

เศรษฐกิจเท่ากับข้าวของประเทศ
ไทย 
ง .  ผ ล ไม้ เ ป็ น ผ ลิ ต ผ ล ท า ง

เศรษฐกิ จที่ มี ค วามส าคัญ ของ
ประเทศไทย 

แกไ้ขค าตอบ ก. ผลไม้ไทยมีรสชาติอร่อย
ที่สดุในโลก 
ข. ผลไม้ไทยมีคุณภาพดี
เยี่ยมที่สดุในโลก 
ค. เป็นผลไม้ที่ได้รับความ
นิยมที่สดุในโลก 
ง .  เ ป็ น ผ ลิ ต ผ ล ท า ง
เศรษฐกิจที่ส  าคญัของไทย 

บทที่ 5 
หนา้ 46 

ภาพท่ี 15 เมนเูครื่องดื่มจากผลไม ้ แกไ้ขชื่อรูปภาพ ภาพที่  15 เมนู เค รื่อ งดื่ ม
จากผลไม ้(ราคาทั่วไป) 

บทที่ 5 
หนา้ 55 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

2. ข. เพราะเครื่องดื่มจากผลไม้มี
สารอาหารหลายชนิด 
    ค. เพราะเครื่องดื่มจากผลไม้
สามารถฆ่าเชือ้ในรา่งกายได ้

แกไ้ขค าตอบ ข . เพ ราะ เค รื่อ งดื่ ม จาก
ผลไมม้ีสารอาหารมากกว่า 
ค . เพ ราะเค รื่อ งดื่ มจาก
ผลไมร้กัษาโรคมะเรง็ได ้
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ตาราง 6 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 5 
หนา้ 56 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

6. ก. อาหารจากธรรมชาติ 
    ข. สขุภาพรา่งกาย 

แกไ้ขค าตอบ ก. อาหารธรรมชาติ 
ข. มลพิษทางอากาศ 

บทที่ 7  
หนา้ 78 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ง. คู่สัญญาไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบัติ
หน้าที่ ตามข้อก าหนดในสัญญา     
ทกุขอ้ 

ตดั “จ าเป็น” และ “ทกุขอ้” ง. คู่สัญญาไม่ตอ้งปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อก าหนดใน
สญัญา  

บทที่ 7  
หนา้ 78 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

2. ก. เพื่อก าหนดผูร้บัผิดชอบ 
    ค. เพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติหน้าที่
ตามสญัญา 

แกไ้ขค าตอบ ก. เพื่อให้คู่สัญญารู้จัก
กนั 
ค . เพื่ อ ระบุ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ
หนา้ที่ตามสญัญา 

บทที่ 8  
หนา้ 90 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ค. เป็นเอกสารที่ได้ออกแบบมา
เพื่อกรอกไดส้ะดวก 

ตดัค า “ได”้ ค. เป็นเอกสารท่ีออกแบบ
มาเพื่อกรอกไดส้ะดวก 

บทที่ 8  
หนา้ 90 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

4. ก. ข้อมูลในช่องนี ้มีลักษณะเป็น
ขอ้ความสัน้กว่า 1 บรรทดั 
ข. ข้อมูลในช่องนีม้ีลักษณะเป็น

ขอ้ความสัน้กว่า 2 บรรทดั 
ค. ข้อมูลในช่องนี ้ ส่ วนมากมี

เนื ้อหาเป็นข้อความมากกว่า  1 
บรรทดั 
ง. ข้อมูล ในช่ องนี ้ ส่ วนมากมี

เนือ้หาขอ้ความนอ้ยกว่า 1 บรรทดั 

แกไ้ขค าตอบ ก . ข้ อ มู ล ใน ช่ อ งนี ้ ไม่
จ าเป็นตอ้งมีเนือ้หา 
ข . ข้ อ มู ล ใ น ช่ อ ง นี ้ มี
ลั ก ษ ณ ะน้ อ ย ก ว่ า  1 
บรรทดั 
ค .  ข้ อ มู ล ใ น ช่ อ ง นี ้
ส่ ว น ม า ก มี เ นื ้ อ ห า
มากกว่า 1 บรรทดั 
ง .  ข้ อ มู ล ใ น ช่ อ ง นี ้
ส่วนมากมี เนื ้อหาน้อย
กว่า 1 บรรทดั 
 

 



  51 

ตาราง 6 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 9  
หนา้ 95 

การติ ดต่ อ ส่ือสารด้วย  we chat   
เป็นวิธีทางการ 

เพิ่มค า “ใช่” การติดต่อ ส่ือสารด้วย 
wechat ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น วิ ธี
ทางการ 

บทที่ 9  
หนา้ 95 

นอกจากนี ้ยั งสามารถโทรศัพท ์
(แบบเสียงหรือแบบวีดี โอ) ใช้ที่
ประเทศไทยก็ได ้

ตดัค า “ก็” นอกจากนี ้ยั งสามารถ
โทรศัพท์ (แบบเสียงหรือ
แบบวีดีโอ) ใช้ที่ประเทศ
ไทยได ้

บทที่ 9  
หนา้ 96 

การเขียนจดหมายได้มี รูปแบบที่
ก าหนดไว ้

ตดัค า “ได”้ ก า ร เขี ย น จ ด ห ม าย มี
รูปแบบท่ีก าหนดไว ้

บทที่ 9  
หนา้ 96 

จึ ง ได้ก าห นด ว่ าป ระกอบ ขอ ง
จดหมายดงันี ้

เปล่ียนค าว่า เป็น “ส่วน” จึ ง ไ ด้ ก า ห น ด
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
จดหมายดงันี ้

บทที่ 9  
หนา้ 101 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

2. ขอ้ใดอธิบายวิธีการติดต่อส่ือสาร
ในปัจจบุนันีไ้ดถ้กูตอ้ง 
ค. การติ ดต่ อ ส่ือสารด้วยอี เมล์
สามารถส่งเอกสารใหญ่ใหไ้ด ้
 

แกไ้ขค าถาม 
และตดัค า “ใหญ่” 
 

2.  ก า รติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร
ปัจจุบัน  ข้อ ใดอธิบาย
ถกูตอ้ง 
ค. การติดต่อส่ือสารดว้ย
อีเมลส่์งเอกสารใหไ้ด ้

 
การแกไ้ขเครื่องมือตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 แนะน าใหแ้กไ้ขภาษาที่ใช้

ในเครื่องมือ แกไ้ขเนือ้หาบทเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลงัเรียน ดงัตวัอย่างในตาราง 

ตาราง 7 แสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.  
อคัวิทย ์เรืองรอง 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 1 
หนา้ 1 

จดุมุง่หมาย 

2. เขา้ใจขอ้ก าหนดการส่งออกผลไม้
ไทยไปจีนได ้

ตอ้งระบเุป็นพฤติกรรม  
เช่น บอก พดู ระบ ุ

ร ะ บุ ข้ อ ก า ห น ด ก า ร
ส่งออกผลไมไ้ทยไปจีน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 1 
หนา้ 1 

จดุมุง่หมาย 

2. เขา้ใจขอ้ก าหนดการส่งออกผลไม้
ไทยไปจีนได ้

ตอ้งระบเุป็นพฤติกรรม  
เช่น บอก พดู ระบ ุ

ร ะ บุ ข้ อ ก า ห น ด ก า ร
ส่งออกผลไมไ้ทยไปจีน 

บทที่ 1 
หนา้ 10 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

2. ข้อ ใดอ ธิบ ายการค้า ระหว่ า ง
ประเทศไทยไม่ถกูตอ้ง (ความจ า) 

แ ก้ ไ ข ค ว า ม จ า  เ ป็ น  
“ความเขา้ใจ” 

ข้ อ ใด อ ธิ บ า ย ก า รค้ า
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ไม่
ถกูตอ้ง )ความเขา้ใจ(  

บทที่ 1 
หนา้ 10 

4. ขอ้ใดอธิบายไดถ้กูตอ้ง 
ก. การคา้บรกิารมีอยู่เฉพาะในการคา้
ระว่างประเทศ 
ข. การส่งออกผลไมไ้ทยไปจีนไม่
สามารถผ่านทางฮ่องกงได ้
ค. การคา้ระประเทศมีวิธีการช าระ
เงินแบบราคา CIF และราคา FOB 
เท่านัน้ 
ง. การค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีนช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกบัจีน 

แกไ้ขขอ้สอบ 
 

4. ข้อใดอธิบายเก่ียวกับ
การคา้ระหว่างประเทศได้
ถกูตอ้ง 
ก. การคา้ระหว่างประเทศ
ไม่มีความเส่ียงการขนส่ง
สินคา้ 
ข. การคา้ระหว่างประเทศ
ตอ้งซือ้ประกันภยัระหว่าง
เดินทาง 
ค . ก า รค้าบ ริก า รเป็ น
ส่วนประกอบของการค้า
ระหว่างประเทศ 
ง. การคา้ระหว่างประเทศ
ป รากฏ ราคา  CIFและ
ราคา FOB 

บทที่ 2  
หนา้ 12 

จดุมุง่หมาย 

1. อธิบายความหมายของวีซ่าได ้ เปล่ียนค า อธิบาย เป็น 
“บอก” และ ตดัค า “ได”้ 

บอกความหมายของวีซ่า 

บทที่ 2  
หนา้ 13 

หนงัสือเดินทาง (passport) และวีซ่า เพิ่มภาษาองักฤษอยู่หลัง
ค าว่าวีซ่า 

ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง 
( passport)  แ ล ะ วี ซ่ า 
(Visa) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 2  
หนา้ 23 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

4. นกัข่าวจีนจะไปสมัภาษณเ์จา้นาย
ของบริษัท CP ที่ประเทศไทย ตอ้งไป
ขอวีซ่าประเภทใด 

แก้ไขค าถาม  ควรระบุ
ต าแหน่ งการงานของ
เจา้นาย 

4.  “ zhang hao”  จ ะ ไป
สั ม ภ า ษ ณ์ ป ร ะ ธ า น
กรรมการของบริษัท CP 
ที่ประเทศไทย ตอ้งไปขอ    
วีซ่าประเภทใด 

บทที่ 2  
หนา้ 24 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

7. คณะทางการทูตของประเทศจีน
จะไปเยี่ยมเยือนประเทศไทย ตอ้งไป
ขอวีซ่าประเภทใด 

ตัดค า “ทางการ” และ 
“เยี่ยม” 

คณะทูตของประเทศจีน
จะไปเยือนประเทศไทย 
ตอ้งไปขอวีซ่าประเภทใด 

บทที่ 3  
หนา้ 25 

จดุมุง่หมาย 

2. เขา้ใจลกัษณะของผลไมไ้ทย 
3.  เ ข้ า ใ จ ต ล า ด ผ ล ไ ม้ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป ล่ียนค า  เข้า ใจ  เป็น 
“บอก” 
เป ล่ียนค า  เข้า ใจ  เป็น 
“เปรียบเทียบ” 

2. บอกลกัษณะของผลไม้
ไทย 
3. เป รียบ เที ยบตลาด
ผลไม้ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศได ้

บทที่ 3  
หนา้ 26 

ถ้าจะท าธุรกิจส่งออกผลไม้ ตงจะ
แนะน าท าผลไมช้นิดไหนบา้งครบั 

ตดัค า “แนะน า” ถ้าจะท าธุ รกิ จ ส่ งออก
ผลไม ้ตงจะท าผลไมช้นิด
ไหนบา้งครบั 

บทที่ 3  
หนา้ 32 

แบบทดสอบ
ระหว่าเรยีน 

4. ในประเทศไทยผลไมช้นิดใดไดร้บั
ยกย่องว่าเป็นราชินีผลไม ้

แกไ้ขค าถาม ผลไม้ชนิดใดในประเทศ
ไทยได้รับยกย่องว่าเป็น
ราชินีแห่งผลไม ้

บทที่ 3  
หนา้ 32 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

6. ขอ้ใดท าใหก้ารปลกูผลไมเ้พิ่มขึน้ 
ก. การส่งออกผลไมเ้พิ่มขึน้ 
ข. ราคาผลไมส้งู 
ค. รฐับาลสั่งใหป้ลกู 
ง. ช่วยรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

แกไ้ขขอ้สอบ 6. เหตผุลที่ท  าใหก้ารปลกู
ผลไม้ของประเทศไทย
เพิ่มขึน้ 
ก. ราคาผลไมต้ ่า 
ข. ช่วยรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
ค. รฐับาลสั่งใหป้ลกู 
ง . ก า ร ส่ ง อ อ ก ผ ล ไม้
เพิ่มขึน้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 4  
หนา้ 43 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

2. ก. เพราะผลไมม้ีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ 
ข. เพราะการปลูกผลไม้สามารถ

สรา้งก าไรได ้
ค. เพราะการปลกูผลไมช้่วยรกัษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
ง. เพราะประเทศไทยเหมาะสมกับ

การปลกูผลไม ้

แกไ้ขค าตอบ ก. เพราะการปลูกผลไม้
ช่วยรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
ข. เพราะการปลูกผลไม้
ช่วยสรา้งก าไรสงู 
ค .  เ พ ร า ะ ผ ล ไ ม้ มี
ประโยชนต์่อรา่งกาย 
ง. เพราะผลไม้ไทยช่วย
รกัษาโรคได ้

บทที่ 4  
หนา้ 44 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

6. เมื่ อก่อนท าไมนักธุรกิจชาวจีน
น าเขา้ผลไมไ้ทยจะตอ้งขนส่งไปทาง
ฮ่องกงแลว้จึงส่งไปจีนต่อ 
ก. เพราะค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่ง
ไปจีนโดยตรง 
ข. เพราะเดินทางสะดวกกว่าการ
ขนส่งไปจีนโดยตรง 
ค. เพราะเมื่อก่อนการขนส่งทางทะเล
มีแต่เสน้ทางเดียว 
ง. เพราะค่าขนส่งถกูกว่าและเดินทาง
สะดวกกว่าการขนส่งไปจีนโดยตรง 

แกไ้ขขอ้สอบ 6. เหตุผลใดในสมัยก่อน
จี น น า เข้ า ผ ล ไม้ ไท ย
จ ะ ต้ อ ง ข น ส่ ง ไป ท า ง
ฮ่องกงก่อน 
ก . เพ ราะ ไม่ ส าม ารถ
ขน ส่งผลไม้ ไทย ไปจี น
โดยตรง 
ข. เพราะการขนส่งผลไม้
ทางเรือไปจีนไม่ได ้
ค. เพราะเรือขนส่งผลไม้
ตอ้งไปฮ่องกงก่อน 
ง. เพราะค่าขนส่งผลไม้
ถกูกว่า 

บทที่ 5  
หนา้ 45 

จดุมุง่หมาย 

3. รูจ้กัขัน้ตอนการผลิต เป ล่ียนค าว่า รู ้จัก  เป็น 
“บอก” 

บอกขั้นตอนการผลิตน ้า
ผลไม้และการขนส่งน ้า
ผลไมไ้ปถึงตลาด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 5  
หนา้ 55 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ก. น า้ผลไมค้ือน าผลไม้มาท าเป็น
เครื่องดื่มดบักระหาย 
ข. น ้าผลไม้คือน าผลไม้ผสมกับ

อย่างอื่นเพื่อปรบัรสชาติ 
ค. น า้ผลไมค้ือน าน า้ผสมกับผลไม้

มาท าเป็นเครื่องดื่ม 
ง. น ้าผลไม้คือน านมมาผสมกับ

ผลไมท้ าเป็นเครื่องดื่มดบักระหาย 

แกไ้ขค าตอบ  
ตดัค าวา่ “น า้ผลไม”้ 

ก. คือน าผลไม้มาท าเป็น
เครื่องดื่มดบักระหาย 
ข. คือน าน า้ผสมกับผลไม้
มาท าเป็นเครื่องดื่ม 
ค. คือน าผลไม้ผสมกับ
น ้าตาลทรายเพื่ อป รับ
รสชาติ 
ง. คือน านมมาผสมกับ
ผลไมท้ าเป็นเครื่องดื่มกับ
กระหาย 

บทที่ 6  
หนา้ 57 

1. อธิบายความหมายของผลิตภณัฑ์
ผลไมแ้ปรรูปได ้

เป ล่ี ย น  อ ธิ บ า ย  เ ป็ น 
“บอก” 

บอกความหมายของ
ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปได ้

บทที่ 6  
หนา้ 59 

 
 
 
 

รูปภาพมองไม่ชดั เปล่ียน
รูปภาพใหช้ดักว่านีอ้ีก 

 

บทที่ 6 
หนา้ 66 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

6. ก . ผ ลิตภัณ ฑ์ แป รรูปผล ไม้มี
คณุภาพเท่ากบัผลไมส้ด 
ค. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลไมม้ีตลาด

เฉพาะต่างประเทศ 
ง. ผ ลิตภัณฑ์ แป รรูปผลไม้ ไม่

เหมาะสมกบัประเทศเมืองรอ้น 

แกไ้ขค าตอบ ก . ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แป ร รูป
ผลไม้มีปริมาณ เท่ากับ
ผลไมส้ด 
ค . ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แป ร รูป
ผลไมไ้ดร้บัความนิยม 
ง. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลไม้
จ าหน่ายภายในประเทศ
เท่านัน้ 

บทที่ 7 
หนา้ 68 

จดุมุง่หมาย 

2. เข้าใจองค์ประกอบของสัญญา
ธุรกิจ 
3. รูจ้กัประเภทของสญัญาธุรกิจ 
 

ระบเุป็นพฤติกรรม 
เป ล่ียนค า  เข้า ใจ  เป็ น 
“บอก” เป ล่ียนค า รู ้จัก 
เป็น “ระบ”ุ 

2. บอกองคป์ระกอบของ
สญัญาธุรกิจ 
3.  ร ะ บุ ป ร ะ เภ ท ข อ ง
สญัญาธุรกิจ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไข
เรียบร้อย 

บทที่ 8 
หนา้ 80 

จดุมุง่หมาย 

1. อ ธิ บ า ย ค ว าม ส า คัญ ก า รใช้
แบบฟอรม์ 
3. เขา้ใจส่วนประกอบของแบบฟอรม์ 

ระบเุป็นพฤติกรรม 
เปล่ียนค า อธิบาย เป็น 
“บอก” 
เป ล่ียนค า  เข้า ใจ  เป็ น 
“บอก” 

1. บอกความส าคัญการ
ใชแ้บบฟอรม์ 
3. ระบุส่วนประกอบของ
แบบฟอรม์ 

บทที่ 8 
หนา้ 80 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

5. ขอ้ใดเป็นส่ิงส าคัญที่ตอ้งค านึงถึง
ก่อนการออกแบบฟอรม์ 
ก. ประเภทของแบบฟอรม์ 
ข. สาระส าคญัของแบบฟอรม์ 
ค . รายการย่ อ ยที่ จ ะป รากฏ ใน
แบบฟอรม์ 
ง . จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง ก า รส ร้า ง
แบบฟอรม์ 

เปล่ียนขอ้สอบใหม ่ 5. ข้อใดอธิบายเก่ียวกับ
แบบฟอรม์ไม่ถกูตอ้ง 
ก. แบบฟอรม์ตารางแกไ้ข
ขอ้มลูไดง้่าย 
ข. แบบบฟอรม์สถิติแกไ้ข
ขอ้มลูไดง้่าย 
ค. แบบฟอร์มรายการ
แกไ้ขขอ้มลูได ้
ง. แบบฟอร์มเมนูแก้ไข
ขอ้มลูได ้

หนา้ 103 
แบบทดสอบ
หลงัเรียน 

5. เหตุผลที่ นักธุรกิจนิยม ส่งออก
ผลไม้ไทยไปประเทศจีนผ่านฮ่องกง 
(การน าไปใช)้ 

แกไ้ขค าถาม เหตผุลใดในสมยัก่อนการ
ส่งออกผลไม้ไทยไปจีน
ต้อ ง ผ่ านฮ่ องกง  (การ
วิเคราะห)์ 

 
การแกไ้ขเครื่องมือตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 แนะน าใหแ้กไ้ขภาษาที่ใช้

ในเครื่องมือ แกไ้ขเนือ้หาบทเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลงัเรียน ดงัตวัอย่างในตาราง 
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ตาราง 8 แสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.
เปรม สวนสมทุร 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 1-9 
น าเขา้สู่
บทเรียน 

น าเขา้สู่บทเรียน ชื่อตวัละคร 
“Jack Ma” 

ไม่ควรใช้เป็นชื่อจริง ควร
ใชช้ื่ออื่นมาแทน  

แกไ้ขชื่อตวัละครเป็น “Jack” 

บทที่ 1 
หนา้ 3 

 การช าระเงินขา้มประเทศมี
แบบราคา FOB และราคา CIF 

วิ ธีการเขี ยนค าย่ อควร 
อธิบายเป็น เนื ้อหาของ
บทเรียน 

ตั ว อ ย่ า ง  FOB:  ( free on 
board) ราคา ณ สุดแหล่งต้น
ทาง คือ ราคาในการตกลงซือ้
ขายสินค้าระหว่างประเทศที่
คิด  ณ  ท่า เรือ  รถไฟหรือท่ า
อากาศยาน เป็นแหล่งสุดทา้ย
ของประเทศตน้ทาง... 

บทที่ 1 
หนา้ 4 

รวมถงึกฎหมาย กฎเกณฑ ์ ... 
ขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวกบัการซือ้ขาย 
การช าระเงิน การขนส่ง ... 

แ ก้ ไข ค า  ร ว ม ถึ ง  เ ป็ น 
“ไดแ้ก่” 

ได้แก่ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ...
ขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวกับการซือ้ขาย 
การช าระเงิน การขนส่ง... 

บทที่ 1 
หนา้ 5 

เนือ้หาการสนทนาของตวัละคร เปล่ียนเนือ้หาการสนทนา
เป็นการสรุปขอ้ความ 

ถ้าจะด า เนินธุรกิจผลไม้ใน
ประเทศไทยจริง ๆ ก่อนที่จะ
เริ่มท าธุรกิจผลไม้ในประเทศ
ไทย ผู้ที่ ท  าธุ รกิ จควรรู ้เรื่อ ง
เ ก่ี ย ว กั บ ก า รค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ป ร ะ เท ศ  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ข้อ บั งคั บ เ ก่ี ย วกั บ ก า รค้ า
ร ะ ห ว่ า ง ป ระ เท ศ ไท ย กั บ
ประเทศจีน ... 

บทที่ 2 
หนา้ 12 

4. เลือกและกรอกแบบฟอรม์
ของวซี่าได ้

ตดั “เลือกและ” กรอกแบบฟอรม์ของวีซ่าได ้
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 2 
หนา้ 14 

เมื่อจะเดินทางไปประเทศใดก็ตอ้งน า
ห นั ง สื อ เดิ น ท า ง  (พ าสป อ ร์ต  - 
passport) ที่ ได้จากกระทรวงการ
ต่างประเทศไปขอ  วีซ่าจากสถานทตู 

ตั ด  “ (พ า ส ป อ ร์ต  - 
passport) ” ไ ม่
จ าเป็นตอ้งใชค้  าอธิบาย 

เมื่อจะเดินทางไปประเทศใดก็
ตอ้งน าหนังสือเดินทางที่ไดจ้าก
กระทรวงการต่างประเทศไปขอ
วีซ่าจากสถานทตู 

บทที่ 2 
หนา้ 15 

เช่น ถา้คนจีนจะเดินทางมาประเทศ
ไทย ต้องท าวีซ่าที่สถานทูตไทยใน
ประเทศจีน 

ลบประโยคนี ้แกไ้ขเป็น
ประโยคใหม่ 

ประเภทวีซ่ามีดงันี ้

บทที่ 2 
หนา้ 15 

- เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจกัร  
(รหสั TS) 
- เพื่อเล่นกีฬา (รหสั S) 
- เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคน
ประจ าพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี 
หรือทอ้งที่ในราชอาณาจกัร (รหสั C) 

ไม่จ าเป็นต้องใส่รหัสที่
อยู่ในวงเล็บ 
 

- เ พื่ อ เ ดิ น ท า ง ผ่ า น
ราชอาณาจกัร  
- เพื่อเล่นกีฬา   
- เป็นผูค้วบคุมพาหนะหรือเป็น
คนประจ าพาหนะที่เขา้มายงัท่า 
ส ถ า นี  ห รื อ ท้ อ ง ที่ ใ น
ราชอาณาจกัร 

บทที่ 2 
หนา้ 17 

เป็นวีซ่าเฉพาะส าหรบันักธุรกิจที่จะ
เดินทางเขา้ไปท าธุรกิจที่ประเทศของ
ตนเอง เพื่อให้บุคคลกลุ่มนีท้  าธุรกิจ
ในประเทศไทยของตนเองไดส้ะดวก 

แก้ไขประโยคให้เข้าใจ
ง่ายขึน้ 

เป็นวีซ่าเฉพาะส าหรบันักธุรกิจ
ที่จะเดินทางเข้าไปท าธุรกิจที่
ป ร ะ เท ศ  เพื่ อ ให้ นั ก ธุ ร กิ จ
ต่างชาติด าเนินงานในประเทศ
ไทยไดส้ะดวก 

บทที่ 3 
หนา้ 26 

ตงครับ  ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ผลิตผลทางการเกษตรมี
มากมาย เช่น  ข้าวหอมมะลิเป็น
ผลิตผลที่มีชื่อเสียง นอกจากนีผ้ลไม้
ก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ส  าคญั
ของประเทศไทย 

ตัดประโยค “เช่น ข้าว
หอมมะลิเป็นผลิตผลที่
มีชื่อเสียง นอกจากนี ้” 
ไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวถึง 

ต งค รับ  ป ระ เท ศ ไท ย เป็ น
ประเทศเกษตรกรรม ผลิตผล
ทางการเกษตรมีมากมาย ผลไม้
ก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่
ส  าคญัของประเทศไทย 
 
 

 
 
 



  59 

ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 3 
หนา้ 28 

ผลไม้ที่สามารถสรา้งก าไรไดซ้ึ่ง
เป็นผลไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
และผลไมท้ี่ไม่มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ 

ตอ้งแกไ้ขภาษาใหอ้่าน
เขา้ใจง่ายขึน้ 

ผลไม้ที่ส  าคัญทางเศรษฐกิจซึ่ง
เป็นผลไมท้ี่สามารถสรา้งก าไรสงู 
และผลไมท้ั่วไป 

บทที่ 3 
หนา้ 28 

แต่ ไม่ ได้หมายความว่าผลไม้
ชนิดอื่นไม่ส าคัญ ทุเรียน มังคุด 
และล าไยสามารถสรา้งก าไรได้
สงูกว่า 

เพิ่ม “เพียงแค่” แต่ไม่ ได้หมายความว่าผลไม้
ชนิดอื่นไม่ส าคญั เพียงแค่ทเุรียน 
มังคุด และล าไยสามารถสรา้ง
ก าไรไดส้งูกว่า 

บทที่ 3 
หนา้ 28 

ผลไมก้ระป๋องและผลไมแ้ปรรูป เพิ่มค า “ผลิตภณัฑ”์ ผลไม้กระป๋องและผลิตภัณฑ์
ผลไมแ้ปรรูป 

บทที่ 3 
หนา้ 32 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ขอ้ใดอธิบายความหมายของ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจผลไม้ได้
ถกูตอ้งที่สดุ 
   ก .  เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี
ความสมัพนัธก์บัมนษุย ์
   ค . เป็ นกิ จกรรมที่ เ ก่ี ย วกับ
การคา้ขายผลไม ้

แ ก้ ไ ข ค า ถ า ม แ ล ะ
ค าตอบ 

1. ความหมายของภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจผลไม้ข้อใดอธิบาย
ถกูตอ้งที่สดุ 
   ก .  เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ มี
ความสมัพนัธก์บัมนษุย ์
   ค. เป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ส่งออกผลไม ้

บทที่ 3 
หนา้ 32 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

5. ข้ อ ใด อ ธิ บ า ย ผ ล ไม้ ท า ง
เศรษฐกิจไดถ้กูตอ้ง 
   ข. เป็นผลไมท้ี่มีคณุค่าสงู 
   ค. เป็นผลไมท้ี่มีรสชาติอรอ่ย 
   ง. เป็นผลไมท้ี่ไดร้บัการยกย่อง 

แ ก้ ไ ข ค า ถ า ม แ ล ะ
ค าตอบ 

5 .ข้อใดอธิบายเหตุผลที่ปลูก
ผลไมท้างเศรษฐกิจไดถ้กูตอ้ง 
   ข. เป็นผลไมท้ี่มีคณุภาพดียิ่ง 
   ค. ผลไมร้บัประทานไดง้่าย 
   ง. เป็นผลไมท้ี่มีชื่อเสียง 

บทที่ 4 
หนา้ 38 

เมื่อก่อนมักจะส่งผ่านพม่าและ
ลาว 

เป ล่ียนค า  เมื่ อก่ อน 
เป็น “ตในอดี”  

ในอดีตมักจะส่งผ่านพม่าและ
ลาว 

บทที่ 5 
หนา้ 47 

เช่น มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม และ
ใส่ใจกบัสารเจือปนอาหารต่าง ๆ  

ลบค า “เช่น”  มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม และใส่ใจ
กบัสารเจือปนอาหารต่าง ๆ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 5 
หนา้ 52 

 

รูปภาพไม่ถูกตอ้ง ไม่ใช่น า้
ผลไม้ปรุงแต่งก ล่ิน ต้อง
เปล่ียนรูปภาพใหม่ 

 
บทที่ 5 
หนา้ 55 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

5. ก. ไม่สามารถรกัษารา่งกายให้
ได ้
ข . อ า ห า รธ รรม ช าติ ไม่ มี

สารเจือปน 
ค. สามารถให้พลังงานแก่

รา่งกายได ้
ง. ไม่สามารถช่วยปรบัสมดุล

รา่งกายได ้

แกไ้ขค าตอบ 
 

ก . ส า ม า ร ถ ใ ห้ พ ลั ง แ ก่
รา่งกายได ้
ข . อ าหารธรรมชาติ ไม่ มี
สารเจือปน 
ค . ไม่ ส าม รักษ าสุขภาพ
รา่งกายได ้
ง. สามารถช่วยปรับสมดุล
รา่งกาย 

บทที่ 6 
หนา้ 59 

ของธรรมชาตจิึงเป็นสินคา้ที่
ไดร้บัความนิยมอย่างยิ่ง 

เป ล่ี ย น ค า  ข อ ง  เ ป็ น    
“สินคา้จาก” 

สินคา้จากธรรมชาตจิึงเป็น
สินคา้ที่ไดร้บัความนิยม
อย่างยิ่ง 

บทที่ 6 
หนา้ 59 

ดงันัน้เพื่อใชป้ระโยชนจ์ากผลไม้
ใหม้าก 

เป ล่ี ย น ค า  ม า ก  เ ป็ น 
“ดีกว่า” 

ดงันัน้เพื่อใชป้ระโยชนจ์าก
ผลไมใ้หด้ีกวา่ 

บทที่ 6 
หนา้ 63 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

1. ก. ผลไม้แปรรูปเป็นการน า
ผลไมม้าท าเป็นสินคา้ต่าง ๆ  
ข. ผลไม้แปรรูปเป็นการน า

ผลไมส้ดมาท าเป็นผลไมแ้ช่อิ่ม 
ค. ผลไม้แปรรูปเป็นการน า

ผลไมม้าท าเป็นน า้ผลไมเ้ท่านัน้ 
ง. ผลไม้แปรรูปเป็นการน า

ผลไมส้ดมาท าเป็นผลไมก้ระป๋อง 

แกไ้ขค าตอบ ก. เป็นการน าผลไม้มาท า
เป็นสินคา้ต่าง ๆ  
ข. เป็นการน าผลไมส้ดมาท า
เป็นผลไมแ้ช่อิ่ม 
ค. เป็นการน าผลไม้มาท า
เป็นอาหารผลไม ้
ง. เป็นการน าผลไมส้ดมาท า
เป็นผลไมก้ระป๋อง 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 7 
หนา้ 70 

 

บทบาทส าคญัของการท าสญัญา 
คือเป็นหลักฐานที่ทั้งฝ่ายขาย
และฝ่ายซือ้ตกลงเห็นดว้ยและมี
ลงนามของทั้ ง ฝ่ ายขายและ    
ฝ่ายซือ้ 

ตดัค า “คือ” บทบาทส าคัญของการท า
สัญญา เป็นหลักฐานที่ทั้ง
ฝ่ายขายและฝ่ายซื ้อตกลง
เห็นดว้ยและมีลงนามของทัง้
ฝ่ายขายและฝ่ายซือ้ 

บทที่ 7 
หนา้ 78 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

6. ข. ประเทศคู่สญัญา 
    ค. เนือ้หาของสญัญา 
 

แกไ้ขค าตอบ ข. ประเภทสญัญา 
ค. ขอ้ก าหนดในสญัญา 

บทที่ 7 
หนา้ 79 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

9 . ข้อ ใด อ ธิบ ายการระบุ ชื่ อ
คู่สญัญาไดถ้กูตอ้ง 
ก. เพื่อใหท้ราบหนา้ที่ของสญัญา 
ข. ชื่อที่ อยู่ ในสัญญาต้องเป็น
ภาษาราชการ 
ค. ในสัญญาลายเซ็นสามารถ
เซ็นเป็นชื่อเล่นได ้
ง. ชื่อคู่สญัญาตอ้งใชภ้าษา
ราชการท่ีใชจ้ดทะเบียน 

แกไ้ขขอ้สอบ 9. ขอ้ใดอธิบายเรื่องภาษาที่
ใช้การระบุชื่อในสัญญาได้
ถกูตอ้ง 
ก. ในสัญญาสามารถใช้ชื่อ
เล่นได ้
ข. เพื่อให้ทราบหน้าที่ของ
สญัญา 
ค. ชื่อคู่สัญญาตอ้งใชภ้าษา
ราชการ 
ง. ชื่อคู่สญัญาสามารถใชช้ื่อ
คนอื่นแทนได ้

บทที่ 8 
หนา้ 90 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

5 . ข้อ ใด เป็น ส่ิงส าคัญ ที่ ต้อง
ค านึงถึงก่อนการออกแบบฟอรม์ 
ก. องแบบฟอรม์ขประเภท  
ข. สาระส าคญัของแบบฟอรม์ 
ค . รายการย่ อยที่ ป รากฏใน
แบบฟอรม์ 
ง. จุดมุ่ งหมายของการสร้าง
แบบฟอรม์ 

เปล่ียนขอ้สอบ 5. ข้อใดอธิบายแบบฟอรม์
ไม่ถกูตอ้ง 
ก. แบบฟอร์มตารางแก้ไข
ขอ้มลูไดง้่าย 
ข . แบบฟอร์มสถิ ติ แก้ ไข
ขอ้มลูไดง้่าย 
ค. แบบฟอรม์รายการแก้ไข
ขอ้มลูไดย้าก 
ง. แบบฟอรม์เมนแูกไ้ขขอ้มลู
ได ้
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนือ้หาทีแ่ก้ไขเรียบร้อย 

บทที่ 9 
หนา้ 102 

แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

10. ก. บางประโยคไม่ถูกตาม
หลกัไวยากรณ ์
      ข. ต้องเป็นภาษาทางการ
และเขา้ใจง่าย 
      ค. ค าศพัทท์ี่ใชเ้หมาะกับทุก
สถานการณ ์
      ง. ตอ้งเป็นภาษาสุภาพและ
เลือกใชถ้กูตอ้ง 

แกไ้ขค าตอบ ก. ใช้ภาษาพูดจ านวน
มาก 
ข. ประโยคไม่ถกูตามหลกั
ไวยากรณ ์
ค. ค าศัพท์ที่ ใช้ไม่แสดง
ความเคารพ 
ง. ตอ้งมีภาษาสุภาพและ
ใชถ้กูตอ้ง 

 
ผูว้ิจัยไดแ้ก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และแก้ไขเครื่องมือ

ตามค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อใหห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทย
ธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านส าหรบันักศึกษาชาวจีนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ และสามารถน าเครื่องมือไปทดลองได ้
 
5. การรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยได้แก้ไขเครื่องมือของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งต้นเรื่อง    
“ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษาชาวจีนตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
และค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธเ์สร็จเรียบรอ้ยแลว้ จึงน าเครื่องมือไปทดลอง
กบันกัศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 1 
ครั้ง จ านวน 3 คน เพื่อให้ได้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนน าเครื่องมือไปทดลองกับ
กลุม่เปา้หมาย  

การประเมินคุณภาพของเครื่องมือจากแบบทดสอบ ก่อนจะทดลองกับนักศึกษาชาวจีน 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินคณุภาพของเครื่องมือ โดยใชเ้กณฑด์งันี ้1 

 

 
1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร.์ (2537). การบริหารและการจัดการการวดัและประเมินผล

การศกึษา. หนา้ 66 
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ผลคะแนน 0-49  หมายถึง ระดบัผลการเรียนต ่า 
ผลคะแนน 50-59  หมายถึง ระดบัผลการเรียนผ่านเกณฑช์ัน้ต ่าที่ก าหนด 
ผลคะแนน 60-69  หมายถึง ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
ผลคะแนน 70-79  หมายถึง ระดบัผลการเรียนดี 
ผลคะแนน 80-100  หมายถึง ระดบัผลการเรียนดีมาก 

 
5.1. การทดลอง  

ผูว้ิจยัแกไ้ขเครื่องมือซึ่งเป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง 
“ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านส าหรบันักศึกษาชาวจีนตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 
ท่าน และค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพมากขึน้ 
หลงัจากนัน้ผูว้ิจัยน าเครื่องมือที่แกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองกบักลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาชาว
จีนที่เรียนภาษาไทยระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ของ
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินคณุภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจส าหรบันกัศกึษาชาวจีน 

1) กลุ่มทดลอง 
การทดลองใชผู้เ้ขา้ร่วมทดลอง (Try-out) คือ นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทย

ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลิม  พระเกียรติ ผูว้ิจัยคัดเลือกโดยสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหไ้ดส้มาชิกทดลองเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนอย่างละ 1 คน รวมกลุม่ทดลอง จ านวน 3 คน จากนัน้จึงเริ่มทดลอง 

 
ภาพประกอบ 6 บรรยากาศการทดลอง ณ หอ้งเรียน  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1 
 

1 รูปภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 
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2) สถานทีแ่ละระยะเวลาในการทดลอง  
สถานที่ในการทดลอง คือห้องเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะเวลาที่ ใช้ในการทดลองครั้งนี ้คือ ตั้งแต่วันที่  12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  9 
พฤศจิกายน พ.ศ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตาราง 9 วนัเวลาในการทดลอง 

คร้ังที ่ วันเวลาทดลอง ระยะเวลา เนือ้หาการทดลอง 

1 วนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2563 14:30-15:40 

บทที่ 1 กฎหมายธุรกจิเก่ียวกบัผลไม้
ระหว่างประเทศไทยกบัจีน 

แบบทดสอบระหว่างเรียน 

2 วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2563 15:30-16:40 
บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจ 

แบบทดสอบระหว่างเรียน 

3 วนัท่ี 21 ตลุาคม พ.ศ. 2563 16:50-17:50 

บทที่ 3 ภมูิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไม้
ไทย 

แบบทดสอบระหว่างเรียน 

4 วนัท่ี 28 ตลุาคม พ.ศ. 2563 15:00-15:50 
บทที่ 4 ผลไมเ้ศรษฐกจิ 4 ภาค 

แบบทดสอบระหว่างเรียน 

5 วนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2563 16:00-17:10 
บทที่ 5 การขายเครื่องดื่มผลไม ้

แบบทดสอบระหว่างเรียน 

6 วนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2563 17:10-18:15 
บทที่ 6 การส่งออกผลิตภณัฑผ์ลไม้
แปรรูป 
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

7 วนัท่ี 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 14:30-15:10 
บทที่ 7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย 
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

8 วนัท่ี 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 15:10-16:10 
บทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

9 วนัท่ี 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
16:20-17:10 

บทที่ 9 ส่ือออนไลนแ์ละจดหมาย
ธุรกิจผลไม ้
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

17:00-18:05 แบบทดสอบหลงัเรียน 
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จากตารางแสดงใหเ้ห็นถึงวันเวลาในการทดลองใชเ้ครื่องมือ เห็นว่าแต่ละบท
เวลาใชใ้นการทดลองไม่เหมือนกนั ซึ่งเก่ียวขอ้งความยากง่ายของเนือ้หาบทเรียนของแต่ละบท  

3) ผลการทดลองใช ้ 
การทดลองใชค้รัง้นี ้ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูโดยใหน้กัศกึษาท าแบบทดสอบระหว่างเรียน

และแบบทดสอบหลงัเรียน มีรายละเอียดดงันี ้
3.1) ผลการทดลองของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน มีเนือ้หาทัง้หมด 9 บท 

แต่ละบทมีแบบทดสอบทัง้หมด 10 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก คิดเป็นรอ้ยละ มีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี ้

3.2) ผลการทดลองของการท าแบบทดสอบหลงัเรียน มีแบบทดสอบทัง้หมด 50 
ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ขอ้ละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 10 ผลคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลงัเรียน 

บทที ่ เนือ้หา แบบทดสอบระหว่างเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ   คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 
กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบัผลไมร้ะหว่าง
ประเทศไทยกบัจีน 

80 70 60 70 ดี 

2 วีซ่าธุรกิจ 80 90 80 83.33 ดีมาก 

3 ภมูิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไม ้ 70 80 70 73.33 ดี 

4 ผลไมเ้ศรษฐกจิ 4 ภาค 80 80 60 73.33 ดี 

5 การขายเครื่องดืม่ผลไม ้ 80 90 80 83.33 ดีมาก 

6 การส่งออกผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป 90 80 80 83.33 ดีมาก 

7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย 80 80 70 76.67 ดี 

8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้ 80 70 70 73.33 ดี 

9 ส่ือออนไลนแ์ละจดหมายธุรกจิผลไม ้ 80 80 80 80 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยของ 
แบบทดสอบระหว่างเรียนรายบุคคล 

80 80 72.22 77.40 ดี 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80 70 74 74.67 ดี 
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จากขอ้มูลตาราง ผู้วิจัยน าข้อมูลหาคะแนนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่าง
เรียนรายบคุคล 9 บท และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนดงันี ้

 

ภาพประกอบ 7 คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนรายบคุคล 9 บท 
 

 

ภาพประกอบ 8 คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

จากตารางและขอ้มลูจากภาพประกอบพบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนในการทดลองครัง้นีพ้บว่า นกัศึกษาที่เขา้ร่วมทดลองเครื่องมือได้
คะแนนไม่เท่ากัน ผลคะแนนที่สูงที่สุดของนักศึกษาคือ บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจ นักศึกษาไดผ้ลคะแนน
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สงูสดุมีจ านวน 1 คน ได ้90 คะแนน บทที่ 5 การขายเครื่องด่ืมผลไม ้นกัศกึษาไดผ้ลคะแนนสงูสดุมี
จ านวน 1 คน ได ้90 คะแนน บทที่ 6 การส่งออกผลิตภัณฑผ์ลไม ้แปรรูป นักศึกษาไดผ้ลคะแนน
สูงสุดมีจ านวน 1 คน ได้ 90 คะแนน และบทที่  2 บทที่  5 และบทที่  6 นักศึกษาได้ผลคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 83.33 คะแนน หมายความว่านกัศกึษาอ่านเขา้ใจเนือ้หาบทเรียน 3 บทมากกว่า
บทอ่ืน ส่วนบทที่  3 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไม้ บทที่  4 ผลไม้เศรษฐกิจ 4 ภาค และบทที่  8 
แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้นกัศึกษาไดผ้ลคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 73.33 คะแนน ระดบัคณุภาพของ
ของเครื่องมือมี 5 บทอยู่ในระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพของของเครื่องมือมี 4 บทอยู่ในระดับ
คณุภาพดีมาก คะแนนค่าเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนตัง้แต่บทที่ 1 – 9 ของคนที่ 1 
กบัคนที่ 2 เท่ากนัคือ 80 คะแนน  

สว่นบทที่ไดผ้ลคะแนนนอ้ยที่สดุคือ บทที่ 1 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบัผลไมร้ะหว่าง
ประเทศไทยกับจีน นักศึกษาที่ได้ผลคะแนนน้อยสุดมีจ านวน 1 คน ได้ 60 คะแนน โดยการ
สัมภาษณ์นักศึกษา เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะภาษาไทยของเขาอ่อน รูส้ึกเนือ้หาการอ่าน
ค่อนขา้งยาก ท าใหอ่้านเนือ้เขา้ใจไม่สมบูรณ ์ส่วนบทที่ 4 ผลไมเ้ศรษฐกิจ 4 ภาค นกัศึกษาที่ไดผ้ล
คะแนนนอ้ยสดุมีจ านวน 1 คน ได ้60 คะแนน เนือ้หาของบทนีเ้ป็นเนือ้หาเก่ียวกบัผลไมเ้ศรษฐกิจ 
มีค าศัพทเ์ฉพาะทางมาก และนักศึกษาไม่คุน้เคยเนือ้หาของบทเรียน อ่านเนือ้หาไม่เขา้ใจอย่าง
รายละเอียด ท าใหไ้ม่เขา้ใจเนือ้หาสมบูรณ์ ท าใหไ้ดผ้ลคะแนนน้อยที่สุด และ นักศึกษาที่ไดผ้ล
คะแนนนอ้ยที่สดุของบทที่ 1 กบั บทที่ 4 เป็นคนเดียวกนั ดงันัน้คะแนนเฉลี่ยของคนนีน้อ้ยที่สดุคือ 
72.22 คะแนน  

หลงัการทดลอง ผูว้ิจัยไดส้มัภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองครัง้นี ้ขอ้มูลที่เก็บจาก
การสัมภาษณ์ของการทดลองครั้งนี ้ ผู ้วิจัยพบว่าการทดลองครั้งนี ้ ผู ้เรียนได้ความรูเ้ก่ียวกับ
ภาษาไทยธุรกิจ เขา้ใจความส าคัญของผลไม้กับคนไทย รูจ้ักสภาพตลาดการส่งออกผลไมไ้ทย 
เรียนรูผ้ลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารกนัดว้ยภาษาไทยเป็นต้น และไดพ้ฒันาการ
อ่าน ผูว้ิจยัไดส้รุปดงันี ้
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ตาราง 11 ขอ้มลูที่ไดร้บัจากการสมัภาษณใ์นการทดลองใชเ้ครื่องมือ 

 คนที ่11 คนที ่22 คนที ่33 
 
 
 

บทที่ 
1 

ก่อนเรียน รูว้่าผลไมไ้ทยที่มีชื่อเสียง เช่น 
ทเุรียน มงัคดุ ล าไย 

รูว้่าผลไมบ้างชนิดน าเขา้จาก
ป ร ะ เท ศ ไท ย  ผ ล ไม้ ที่ มี
ชื่อเสียงคือ ทเุรียน มงัคดุ  

รู ้จั ก ผ ล ไม้ ไท ย ที่ มี
ชื่ อ เสีย งคื อ  ทุ เรียน
หมอนทอง  

 
 

หลงัเรียน 

ได้ความ รู้เก่ียวกับการค้า
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ  เ ช่ น
กฎเกณฑ์การค้าระหว่าง
ป ระ เทศ  ข้อก าหนดกา ร
น าเขา้-ส่งออกผลไม้ระหว่าง
ไท ย กั บ จี น  รู ้จั ก ผ ล ไม้ ที่
อนญุาตส่งออกประเทศจีน 

ได้ เ รี ย น รู ้ว่ า บ ริ ก า ร เป็ น
ส่วนประกอบของการค้า
ระหว่างประเทศ วิธีการช าระ
เงิ น ข อ งก า รค้ า ระ ห ว่ า ง
ประเทศ  

เรี ย น รู ้ผ ล ไม้ ไท ย ที่
อ นุ ญ า ต น า เ ข้ า
ประเทศจีนมีทั้งหมด 
23 ช นิ ด  แ ล ะ
ข้ อ ก า ห น ด ใน ก า ร
น า เข้ า ผ ล ไม้ เข้ า สู่
ประเทศจีน 

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 1 

คิดว่าเนือ้หาของบทเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป และความยาวของ
บทเรียนก็พอใชไ้ดอ้ยู่ รูปภาพช่วยใหเ้ขา้ใจเนือ้หามากยิ่งขึน้ แบบทดสอบไม่มากไม่นอ้ย 
บางขอ้ไม่ค่อยสอดคลอ้งกับเนือ้หา สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา 
หลงัจากเรียนเสรจ็แลว้ ผูเ้รียนรูจ้กัผลไมไ้ทยมากขึน้ เพิ่มความรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจ
ขึน้ ส่วนเนือ้หาที่คิดว่ายาก คือส่วนเก่ียวกับกฎเกณฑข์องการคา้ระหว่างประเทศไทย 
เพราะไม่เคยมีความรูด้า้นนีม้าก่อน 

 
 
 

บทที่ 
2 

ก่อนเรียน รูว้่าวีซ่าธุรกิจเป็นหลักฐานที่
ใชด้  าเนินธุรกิจต่างประเทศ 

รูว้่าวีซ่าเป็นบัตรประชาชนที่
ใชใ้นต่างประเทศ 

รูว้่าวีซ่าเป็นเอกสารที่
ใ ช้ เ ดิ น ท า ง ไ ป
ต่างประเทศ 

 
 

หลงัเรียน 

เรียนรูว้่าต้องเตรียมหนังสือ
เดินทางไปขอวีซ่าที่ สถาน
กงสุล รูจ้ักขั้นตอนการขอ  วี
ซ่า ถา้อยู่ในประเทศไทยเกิน 
90 วนัแลว้ ตอ้งไปรายงานตวั
ที่ส  านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

เรียนรูว้่าวีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่า
ส าหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามา
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
นอกจากนี ้ยังมีวีซ่าประเภท
อื่น ๆ ถ้าจะมาด าเนินธุรกิจ
ผลไมใ้นประเทศไทย ตอ้งไป
ขอวีซ่าธุรกิจ 

เรี ย น รู ้วี ซ่ ามี ห ล าย
ประเภท ก่อนที่จะไป
ขอวีซ่า ตอ้งน าหนงัสือ
เดินทางไปดว้ย 

 
1 Lü Qiao. (วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2 Xu Siyi. (วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
3 Li Songyi. (วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 2 

บทเรียนยงัพอใชไ้ด ้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป ความยาวของบทเรียนเหมาะสมกับนกัศึกษา
ชั้นปีที่ 3 รูปภาพเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู ้แบบทดสอบไม่มากเกินไป สามารถ
ทบทวนเนือ้หาไดด้ี มีบางขอ้ไม่ค่อยเหมาะสมกับเนือ้หาในการเรียนรู ้เนือ้หานีส้ามารถ
ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศกึษาได ้หลงัการเรียนเสรจ็แลว้ ไดเ้รียนรูป้ระเภทของ
วีซ่า และรูจ้ักลักษณะของวีซ่าแต่ละประเภท โดยเฉพาะวีซ่าธุรกิจ เรียนรูค้  าศัพท์ที่
เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจ รูจ้กัเอกสารและขัน้ตอนการขอวีซ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 

3 

 
ก่อนเรียน 

รูว้่าผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุด
คือ ทเุรียน 

ผ ล ไ ม้ ไ ท ย มี จ า น ว น
มากมายหลายชนิด ที่ มี
ชื่อเสียงคือ ทุเรียน มังคุด 
ส่ ง อ อ ก ไป ป ระ เท ศ จี น
จ านวนมาก 

 ผลไมไ้ทยไดร้บัความนิยม
จากชาวจีน ทุกปีมีผลไม้
จ า น วนม าก ส่ งออก ไป
ประเทศจีน  

 
 
 

หลงัเรียน 

มีความ รู้ว่าผลไม้ไทยมี
ชื่อเสียง คุณภาพดี รสชาติ
อร่อย เนื่องจากภูมิอากาศ
ไทยเหมาะสมกับการปลูก
ผลไม้ ท าให้ประเทศไทยมี
ผลไมต้ลอดทัง้ปี  

เรียนรูว้่าผลไมไ้ทยแบ่งเป็น
ผลไม้ทางเศรษฐกิจกับ
ผลไม้ทั่ วไปสองประเทศ 
ผลไม้เศรษฐกิจมีมูลค่าสูง 
ท า ให้ จ าน วนกา รป ลู ก
ผลไม้เพิ่มขึ ้น  และผลไม้
บางชนิดออกผลหนึ่งครั้ง
ต่อปี บางชนิดออกผลสอง
ครัง้ต่อปี บางชนิด สามครัง้
ต่อปี  

รู ้ว่ า  ทุ เรียน  มั งคุ ด และ
ล า ไ ย เ ป็ น ผ ล ไ ม้ ท า ง
เศรษฐกิจที่ส  าคญัมากของ
ประเทศไทย เพราะมีมลูค่า
สงู สรา้งก าไรใหก้ับคนไทย 
มี แ น ว โน้ ม ก า ร ส่ งอ อ ก
เพิ่ มขึ ้น  ดึ งดูดนักธุ รกิ จ
ชาวต่างชาติมาลงทุนใน
ประเทศไทย เช่น jack ma 
นกัธุรกิจชาวจีนที่มีชื่อเสียง 
ช่วยสรา้งระบบการขนส่ง
ผลไม ้ท าใหค้นจีนซือ้ผลไม้
ไดส้ะดวก  

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 3 

ภาษาที่ใช้ในเนื ้อหาไม่ยาก อ่านเข้าใจง่าย ความยาวของเนื ้อหาก็พอใช้ได้ส าหรับ
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 รูปภาพใชไ้ด ้ท าใหน้กัศึกษารูจ้กัผลไมไ้ทยมากขึน้ แบบทดสอบช่วย
นักศึกษาทบทวนเนือ้หาของบทเรียน สอดคลอ้งกับเนือ้หาสาระในการเรียน สามารถ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา เรียนรูค้  าศัพทเ์ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ เช่น การ
ลงทนุ ขายปลีก ขายส่งและคุณภาพเป็นตน้ รูจ้กัตลาดทัง้ภายในและภายนอกของผลไม้
ไทย เอกสารฉบบันีท้  าใหน้กัศกึษาเรียนรูภ้าษาไทยธุรกิจมากขึน้ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

บทที่ 
4 

ก่อนเรียน 

รู ้ว่าผลไม้เป็นเศรษฐกิจ
ทางการเกษตรของไทย  

รูว้่าสถานที่การปลูกผลไม้
ของไทยที่ ได้ยินบ่อยคือ 
ภาคตะวันออกของไทย 
เช่น จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดั
ระยอง เป็นตน้ 

ผลไม้ไทยรสชาติอร่อย มี
การส่งออกไปประเทศจีน
มากมาย ที่มีชื่อเสียงคือ 
ทเุรียน มงัคดุ 

หลงัเรียน 

ได้ เรี ย น รู ้ว่ า ผ ล ไม้ ไท ย
รสชาติอร่อย คุณภาพดี 
และภมูิอากาศของประเทศ
ไทยเหมาะสมกับการปลูก
ผลไม้ การปลูกผลไม้ช่วย
เพิ่มก าไรของคนไทยดว้ย 

ก า ร ส่ ง อ อ ก ผ ล ไม้ ไ ป
ต่างประเทศ มีมูลค่าสูง 
สมยัก่อน การส่งออกผลไม้
ไทยไปจีน จะนิยมขนส่งไป
ทางฮ่องกงก่อนเขา้จีน 

เรียนรูว้่า การส่งออกผลไม้
ไทยไปจีนมีสามเส้นทาง 
ไทย-พม่า-จีน ไทย-ฮ่องกง-
จีน ไทย -ลาว-จีน ได้รู ้ว่า
วิ ธีการขนส่งในปัจจุบัน 
ก า รขน ส่ งท างบก  ก าร
ขนส่ง ทางเรือ การขนส่ง
ทางอากาศ อนาคตจะมี
การขนส่งทางรถไฟดว้ย 

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 4 

เนือ้หาของบทเรียนไม่ยาก ไม่ยาว เหมาะกับผูเ้รียนชาวจีนชัน้ปีที่ 3 แมว้่าค าศัพทบ์าง
ค ายาก แต่มีการอธิบายภาษาจีนให้เข้าใจ ช่วยเพิ่มค าศัพทข์องผู้เรียนดว้ย เนือ้หา
บทเรียนท าใหเ้รารูจ้กัผลไมข้องประเทศไทยมากยิ่งขึน้ ช่วยพฒันาทักษะการอ่านของ
ผูเ้รียน แบบทดสอบจะช่วยให้ผูเ้รียนทบทวนเนือ้หาบทเรียนอีกครัง้ ช่วยเพิ่มความทรง
จ าของผูเ้รียน  
 

บทที่ 
5 

ก่อนเรียน 

รูว้่าน า้ผลไม้ก็คือน าผลไม้
สดมาป่ันกบัน า้แข็ง 

ผลไมไ้ทยมีมากมายหลาย
ชนิด มีปริมาณมาก ท าให้
ราคาน า้ผลไมถู้ก หาดื่มได้
สะดวก  

รู ้แค่น ้าผลไม้ป่ันที่ ได้ดื่ ม
บ่อย ราคาผลไม้ไทยไม่
แพง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

บทที่ 
5 

 
 
 

หลงัเรียน 

คนปัจจุบันนี ้สนใจดูแล
ร่างกายของตัวเอง ชอบ
อาหารธรรมชาติ ผลไม้
ม าจากธรรมชาติ  จึ ง
ไดร้บัความนิยมอย่างยิ่ง 
น า้ผลไมม้ีสารอาหารต่าง 
ๆ ของร่างกายตอ้งการ ที่
ม ากที่ สุ ดคื อ  วิต ามิ น 
นอกจากนี ้ยังเรียนรู ้น ้า
ผลไมแ้ต่ละประเภทดว้ย  

เรียนรู ้ว่าน ้าผลไม้มีวิตามินA 
วิ ต า มิ น C วิ ต า มิ น E เ ป็ น
สารอาหารส าคัญที่ ร่างกาย
ตอ้งการ ดื่มน า้ผลไมบ้่อย ช่วย
ป้องกนัเชือ้โรคดว้ย ผลไมไ้ทยมี
ปริมาณมาก   ท าใหผ้ลไมไ้ทย
เกิดการเน่าเสีย และราคาผลไม้
สดต ่า การน าผลไม้มาท าเป็น
เครื่องดื่ม สามารถช่วยรักษา
ราคาผลไมส้ดได ้ 

เรียนรูว้่าการดื่มน ้าผลไม้
บ่อย สามารถช่วยรักษา
ร่างกายได้ เพราะในน ้า
ผลไม้มีสารอาหารต่าง ๆ 
ตาม ส่วนประกอบของ
ผลไม้ไม่ เหมือนกัน โดย
ปกติน ้าผลไม้สามารถ
แบ่งเป็น 4 ประเภท น ้า
ผลไม้ เข้ม ข้น  น ้ าผลไม้
พร้อมดื่ม  น ้าผลไม้ป รุง
แ ต่ ง ก ล่ิ น  น ้ า ผ ล ไ ม้
ส าเรจ็รูปชนิดผง 

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่ ม เ ติ ม
ของบทที่ 5 

เนื ้อหาบทเรียนไม่ยาว ไม่ยาก แม้ว่ามีค  าศัพท์เฉพาะที่ไม่เคยรูจ้ัก แต่ก็มีการอธิบาย
ค าศัพท ์และมีรูปภาพช่วยใหเ้ขา้ใจเนือ้หามากขึน้ มีประโยชนใ์นการช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านของคนจีนที่เรียนภาษาไทยชั้นปีที่  3 เรียนรูค้  าศัพท์เฉพาะเก่ียวกับน ้าผลไม ้
แบบทดสอบเหมาะสมกบัเนือ้หาบทเรียน ไม่มากไม่นอ้ย ช่วยใหผู้เ้รียนจ าเนือ้หาไดด้ีขึน้ 

 
 
 
 

บทที่ 
6 

ก่อนเรียน 
ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปก็
คือน าผลไมม้าท าเป็น
สินคา้ต่าง ๆ  

รู ้ ว่ า ผ ล ไ ม้ ก ร ะ ป๋ อ ง เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป หรือ
ขนมหวานท่ีท าต่างผลไม ้

รูว้่าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปร
รูปมีหลากหลาย แต่ไม่ รู ้
ภาษาไทยเรียกว่าอะไร 

 
 
 
 

หลงัเรียน 

เรียนรูว้่าผลไม้สามารถ
ท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ช่วยลดความเกิดการเน่า
เสียของผลไม ้และรกัษา
ราคาผลไม้สด ปริมาณ
การส่งออกการส่งออก
ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปมี
แนวโนม้เพิ่มขึน้ 

เรียนรูว้่าการน าผลไมม้าท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ช่วยพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ไท ย ด้ ว ย 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ล ไม้ แ ป ร  รู ป
ตอบสนองความต้องการทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

ผลไมแ้ช่แข็ง ผลไมอ้บแหง้ 
แ ย ม  เ ย ล ล่ี เ ป็ น ต้ น 
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
ได้รับความนิยมมาก  มี
คณุค่าทางอาหารสงู กวาง
โจวมีท่าเรือที่ ใหญ่ และ
เป็นศูนย์กลางการขาย
ผลไมไ้ทย 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 6 

เนือ้หาไม่ยาว ไม่ยากเกินไป เหมาะสมกบัการอ่านส าหรบันกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 รูปภาพท า
ใหผู้เ้รียนรูจ้กัผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลไมเ้ป็นอย่างดี สามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของ
ผูเ้รียนชาวจีน แบบทดสอบช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

บทที่ 
7 

ก่อนเรียน 
รูว้่าสญัญาเป็นหลกัฐาน
ชนิดหนึ่งส าหรบัผูท้ี่มคีวาม
รว่มมือกนั 

สญัญาธุรกิจเป็นสญัญา
ส าหรบัฝ่ายซือ้กบัฝ่ายขาย 

สัญญา พูดง่าย  ๆ ก็คื อ
เอกสารที่มีข้อก าหนดกัน
ระหว่างบคุคลกนั 

 
 
 
หลงัเรียน 

เรียน รู ้ภ าษ าไทยธุ รกิ จ
เก่ียวกับการท าสัญญา 
บทบาทส าคัญของการท า
สัญ ญ า  เป็ น ห ลั ก ฐ าน
ส าหรับบุคคลที่ มี ความ
ร่วมมือกัน เรียนรูป้ระเภท
ข อ ง สั ญ ญ า ธุ ร กิ จ 
โครงสร้างที่ ส  าคัญ ของ
สญัญา 

ได้ความรู้ว่าในสัญญามี
รายละเอียดมากมาย และ
ฝ่ายซื ้อกับ ฝ่ายขายต้อง
เข้ า ใจ เห็ น ด้ วย เงื่ อ น ไข    
ต่าง ๆ ที่อยู่ในสัญญา ตอ้ง
มีลายเซ็นของผู้ท  าสัญญา 
เพื่อให้ผู้ท  าสัญญาปฏิบัติ
หนา้ที่ตามสญัญา 

สัญญาธุรกิจเป็นเอกสาร
เพื่อป้องกันประโยชน์ของ
ฝ่ายซื ้อกับ ฝ่ายขาย ถ้า  
ฝ่ายใดไม่ ป ฏิบัติ หน้าที่
ต า ม สั ญ ญ า  อี ก ฝ่ า ย
สามารถเรียกชดเชยตาม
เงื่อนไขในสญัญา 

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 7 

เนือ้หาไม่ยาก ไม่ยาว ส่ิงที่ยากคือตอ้งจ ารายละเอียดมากมาย ผูเ้รียนเรียนรูค้  าศพัทใ์หม่
ที่ เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเฉพาะส าหรับการท าสัญญา แบบทดสอบช่วยให้ผู้อ่าน
ทบทวนเนือ้หาบทเรียน 

 
บทท่ี 
8 ก่อนเรียน 

รูว้่าแบบฟอรม์ก็คือเอกสาร
ส าหรบักรอกขอ้มลู  

แบบฟอรม์ก็คือเอกสารที่
ท  า ไว้ เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ก รอก
ขอ้มลูส าคญั 

แบบฟอร์มคือตารางที่มี
เนือ้หาอยู่แต่ละช่อง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 
 
 
 
 

บทท่ี 
8 

หลงัเรียน 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
ความส าคัญของการใช้
แบบฟอรม์ ประโยชนข์อง
การใช้แบบฟอร์ม  ช่วย
ประหยัด เวลาของผู้ใช้
แบบฟอรม์ แบบฟอรม์มี
ห ล ายป ระ เภท  แต่ ล ะ
ป ระ เภทมี ลั กษณ ะไม่
เหมือนกนั  

เรี ย น รู ้อ งค์ ป ระ ก อ บ
ส าคัญของแบบฟอร์ม  
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
แบบฟอรม์ ลักษณะของ
แ บ บ ฟ อ ร์ ม ต่ า ง  ๆ 
สาม ารถ แก้ ไข ข้อมู ล
หรือไม่ เหมาะสมกบัการ
ใชง้านแบบใดดว้ย  

การใช้แบบฟอรม์มีประโยชน์
ในการประหยัดเวลาของผู้ใช ้
โดยเฉพาะนักธุรกิจ ต้องใช้
แบบฟอรม์ให้เขาอ่านเข้าใจ
ง่ า ย  เช่ น แบ บฟ อ ร์ม สถิ ติ
เหมาะสมกับงานที่มีตัวเลข
มากมาย  

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 8 

เนือ้หาอาจจะยากหน่อยส าหรบันักศึกษาชัน้ปีที่ 3 เพราะค าศพัทเ์ฉพาะที่ใชใ้นเนือ้หา 
ผูอ้่านไม่เคยไดย้นั และมีรายละเอียดมาก ท าใหผู้อ้่านจ ายาก ความยากของบทเรียน
พอสมควร แบบทดสอบช่วยเพิ่มความจ าของผู้เรียนอีก ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน  
มากขึน้ 

บทที่ 
9 

 
ก่อนเรียน 

จ ด ห ม า ย เป็ น วิ ธี ก า ร
ติ ดต่ อ ส่ือสารที่ เก่ าสุด 
ส าหรับ ส่ือออนไลน์ก็มี
หลากหลาย เช่น wechat 
line facebook เป็นตน้  

ส่ือออนไลน์ที่ ใช้บ่อยก็
คือแอพพลิเคชั่นแชทตา่ง 
ๆ  ส่วนมากจะใช้ ผ่ าน
โทรศพัท ์

เป็นเครื่องมือส าหรบัใชใ้นการ
ติดต่อสื่อสารกนั  

 
 
 
 

หลงัเรียน 

เรียนรูค้วามแตกต่างของ
วิธีการติดต่อส่ือสารแต่ละ
ประเภท ข้อดีและข้อเสีย
ของวิ ธีการติต่อ ส่ือสาร 
เ ป็ น ท า ง ก า ร ห รื อ ไ ม่ 
สามารถใชท้ี่ประเทศไทย
หรือประเทศจีนไดห้รือไม่ 
ท า ง ก า ร ห รื อ ไม่ เ ป็ น
ท า ง ก า ร  เ รี ย น รู ้
ส่ วนประกอบของการ
เขียนจดหมายธุรกิจ 

เรียนรู ้ข้อดีและข้อเสีย
ของวิธีการติดต่อส่ือสาร
ดว้ยจดหมายกับวิธีการ
ติ ดต่ อ ส่ื อสารใหม่ ใน
ปัจจุบัน เรียนรูรู้ปแบบ
ของจดหมาย ลักษณะ
ของภาษาไทยที่ ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกนั 

ได้เรียนรูว้ิธีการติดต่อส่ือสาร
ต่าง ๆ เหมาะสมกับการใช้
งานประเภทใด อย่างเช่น ถ้า
จะประสานงานส่วนมากจะใช้
โทรศพัทห์รืออีเมล ์ถา้เป็นเพื่อ
กั น คุ ย เ ล่ น  จ ะ ใ ช ้      
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น  คน
จีนชอบใช้ wechat คนไทย
ชอบใช้ line เพื่อแสดงความ
เคารพ การติดต่อส่ือสารกัน
ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องและ
สภุาพ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
 

บทที่ 
9 

ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น
เพิ่มเติมของ
บทที่ 9 

เนือ้หาไม่ยากไม่ยาว เนือ้หาที่ปรากฏในบทเรียนใชใ้นชีวิตประจ าวนัของเรา ท าใหอ้่าน
เขา้ใจง่าย และยงัมีแบบทดสอบช่วยดว้ย ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

 

ตาราง 12 ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูเ้ขา้รว่มทดลองของการทดลอง 

 การสัมภาษณก์ลุ่มทดลอง 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
 
 

บทที่ 
อ่านง่าย 

บทท่ี 5 การขายเครื่องดื่ม
ผลไม ้เพราะค าศพัทไ์ม่ยาก 
เนือ้หาเขา้ใจง่าย 

บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจและบทที่ 5 
การขายเครื่องด่ืมผลไม้ เป็น
ขอ งที่ ได้กิ น บ่ อ ย  บทที่  2 
สามารถ เรียน รู้วี ซ่ าแ ต่ละ
ประเภทและขัน้ตอนการขอวี
ซ่ า  บ ท ที่  5 ท า ใ ห้ เ ห็ น
ความส าคัญของการด่ืมน ้า
ผลไม ้

บทท่ี 5 การขาย
เครื่องด่ืมผลไม ้
ค าศพัทไ์ม่ยาก เนือ้หา
ไม่สบัสน เขา้ใจง่าย 
รูปภาพช่วยท าให้
เขา้ใจเนือ้หาอย่างดี 

 
บทที ่

อ่านยาก 

บ ท ที่  3 ภู มิ ศ า ส ต ร์
เศรษฐกิจผลไม้ มีค าศัพท์
เฉพาะเก่ียวกับภาษาไทย
ธุรกิจ ไม่มีความรูภ้าษาไทย
ธุรกิจ จึงท าให้อ่านเข้าใจ
ยาก 

บทท่ี 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้
มีรายละเอียดมากมาย 
แบบฟอรม์มีหลายประเภท 
คลา้ยกนัมาก ท าใหแ้ยก
ประเภทตารางยาก 

บทท่ี 1 กฎหมายธุรกิจ
เก่ียวกบัผลไมร้ะหว่าง
ประเทศไทยกบัจีน ไม่
เคยมีความรูเ้ก่ียวกบั
การคา้ระหว่าง
ประเทศ ไม่เขา้ใจ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของ
การคา้ระหว่าง
ประเทศ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 การสัมภาษณก์ลุ่มทดลอง 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

บทที ่
ชอบอ่าน 

บทที่  5 การขายเครื่องดื่ ม
ผลไม ้ตอนที่อ่านท าให้นึกถึง
น ้ า ผ ล ไ ม้ ที่ ดื่ ม ใ น
ชีวิตประจ าวนั   

บทที่  5 การขายเครื่องดื่ ม
ผลไม ้ปกติแลว้ ตัวเองก็ชอบ
ดื่ ม น ้ า ผ ล ไม้  เมื่ อ เข้ า ใ จ
ประโยชน์ของการดื่ มน ้ า
ผลไม ้ท าใหรู้ก้ารดื่มน า้ผลไม้
ช่วยป้องกนัรกัษารา่งกายได ้

บทที่  5 การขายเครื่องดื่ม
ผลไม้  ชอบอ่านหนัง สือที่
เก่ียวกบัการรกัษารา่งกาย จึง
สนใจอ่านเนือ้เรื่องนี ้วิตามิน
เป็นสารอาหารที่ส  าคัญของ
รา่งกายตอ้งการ 

ส่วนประกอบ
ทีช่อบทีสุ่ด 

เนือ้หาที่เก่ียวกับการส่งออก
ผลไม้ไปประเทศจีน วิธีการ
ขนส่งผลไมไ้ทยไปจีน 

เนือ้หาที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่
ท  ามาจากผลไม ้ ตวัเองชอบ
กินผลไมแ้ละขนมที่เก่ียวกบั
ผลไมต้่าง ๆ  

ส น ใ จ เนื ้ อ ห า เ ก่ี ย ว กั บ
ประโยชน์ของการกินผลไม ้
และการดื่มน ้าผลไม้ ท าให้
เข้าใจว่ามีสารอาหารต่าง ๆ 
ในผลไม ้ 

 

ผูว้ิจัยหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้
เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีน ซึ่งกลุ่มทดลองไดค้ะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 77.40 เป็นผลคะแนนระดับดี หลังการทดลองเสร็จแล้ว ผู้วิจัยน าผลคะแนนและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาที่เขา้ร่วมการทดลองไปปรึกษากับอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์และปรบัแกไ้ขเครื่องมือตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้ผูว้ิจัย
น าเครื่องมือที่ปรบัแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองกบักลุม่เปา้หมาย 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
หลงัจากการทดลอง ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือตามความคิดเห็นของนกัศึกษา 4 คน

ที่เขา้ร่วมการทดลองใชเ้ครื่องมือ (Try-out) ก่อนน าไปใชจ้รงิ นกัศกึษามีจ านวนนอ้ย เพราะเหตผุล
ดา้นขอ้จ ากัดของจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จากนั้นผูว้ิจัยน าเครื่องมือที่แก้ไขการทดลองใช ้
(Try-out) เรียบรอ้ยไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนกัศึกษาชาวจีนที่เรียนวิชาเอกการสื่อสาร
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 4 คน ระดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองตัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563  

 
ภาพประกอบ 9 บรรยากาศการทดลอง ณ หอ้งสมดุ  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ1 
 

ก่อนจะวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยศึกษาเรื่องสญัลกัษณ์ที่ปรากฏในงานวิจัยและสถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศกึษาชาวจีนมีดงันี ้
 

 
1 รูปภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 
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N  แทน จ านวนนกัศกึษาที่เป็นกลุม่เปา้หมาย 
_
𝑋  แทน ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน 

∑ x แทน คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 

∑ F แทน คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบใน 

   บทเรียนคิดเป็นรอ้ยละจากการท าแบบทดสอบทา้ยบท 

E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธคิ์ดเป็นรอ้ยละจากการท า 

   แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน 

    
สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการตัง้สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม ก าหนดเกณฑด์งันี ้
 

 เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี ้ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของหนังสือว่า
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดต้ามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ประกอบดว้ยประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เกณฑป์ระสิทธิภาพเป็นการ
ก าหนดอตัราส่วนรอ้ยละระหว่าง E1/E2 โดยอาจก าหนดเป็น 75/75 หรือ 80/80 หรือ 90/90 
การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพจะขึน้อยู่กับลกัษณะหรือธรรมชาติของเนือ้หาวิชา ถา้เป็น
เนื ้อหาประเภทความรู ้ความจ า ควรก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หรือ 90/90 ถ้า
เนือ้หาประเภททกัษะควรก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ75/751 

 
การหาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง 

“ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจของของนักศึกษา
ชาวจีน เป็นหนงัสือเนน้เนือ้หาประเภทความรู ้ความจ าเพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาไทยธุรกิจ
ของผูเ้รียน ผูว้ิจัยควรก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาชาวจีนซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติ ความสามารถของภาษาไทยเทียบกับคนไทยซึ่งเป็น

 
1 พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู.้ หนา้ 98-99.  
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เจ้าของภาษาไม่ได้ ผูว้ิจัยจึงก าหนดใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 สูตรที่ใชใ้นการหา
ประสิทธิภาพมีดงันี ้1 
 

สูตรที ่1   E1 =
∑ 𝑋

𝑁

𝐴
× 100% 

เมื่อ  E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
∑ x แทน  ผลรวมของคะแนนทกุสว่น 
A แทน  คะแนนเต็มของทกุสว่น 
N แทน   จ านวนนกัศกึษา 

สูตรที ่2   E2 =
∑ 𝐹

𝑁

𝐵
× 100% 

เมื่อ  E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
∑ 𝐹 แทน  ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
B แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
N แทน   จ านวนนกัศกึษา 

 
เมื่อเก็บขอ้มลูจากการทดลองกบักลุม่เปา้หมายจ านวน 4 คนเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจึงศึกษา

หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง  “ผลไมไ้ทย” เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านของนกัศกึษาชาวจีน มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1. วิเคราะหข์อ้มลูจากผลคะแนนที่นกัศกึษาชาวจีนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 9 
บท เพื่อหาประสิทธิภาพตวัแรก (E1) 

2. วิเคราะหข์อ้มูลจากผลคะแนนท่ีนักศึกษาชาวจีนท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์   หลัง
เรียน เพื่อหาประสิทธิภาพตวัหลงั (E2)  
1. วิเคราะหข์้อมูลจากผลคะแนนการทดแบบทดสอบระหว่างเรียนของบทที่ 1 - 9 เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ E1 

 แบบทดสอบระหว่างเรียนมีจ านวนทั้งหมด 9 บท แต่ละบทมีจ านวนข้อสอบ
ทั้งหมด 10 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ข้อละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน มี
รายละเอียดดงันี ้

 
1 ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หนา้ 213-214. 
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ตาราง 13 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 1-9 บทของกลุม่เปา้หมาย 

คนที ่

ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
_
𝑿 

ค่าเฉลี่ย 
ของบทที ่

1-9 

บทที ่
1 

บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

บทที ่
9 

1 80 70 80 80 80 70 80 80 70 76.67 

2 80 90 90 80 80 80 70 70 80 80.00 

3 80 90 90 80 80 80 80 90 80 83.33 

4 70 80 70 80 80 80 90 70 80 77.78 

∑ x (คะแนนรวม) 317.78 

E1 79.45 

 
 

 
ภาพประกอบ 10 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 1-9 บท 

ของกลุม่เปา้หมาย 
 

 

80

70

80 80 8080

90 90

80 8080

90 90

80 80

70

80

70

80 80

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5

ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน

คนท่ี 1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 คนท่ี  4
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ภาพประกอบ 11 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 1-9 บท  

ของกลุม่เปา้หมาย  
 

 
ภาพประกอบ 12 คะแนนเฉลี่ยรวมของบทท่ี 1-9 และค่าประสิทธิภาพ E1 
 
ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาจีนโดยใช้เครื่องมือคือหนังสืออ่าน

เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษา

70

80 80

70
76.67

80

70 70

80 8080 80

90

80
83.33

80

90
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ชาวจีนซึ่งมีแบบทดสอบ ผลคะแนนแสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษาแต่ละคนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน
ไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อหาประสิทธิภาพซึ่งตามเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกที่
ก าหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือ E1=75 จากข้อมูลที่แสดงให้เห็นพบว่าค่าเฉลี่ยผลคะแนนของ
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ E1=79.45 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทักษะการอ่านของนกัศึกษาชาวจีน 
สามารถช่วยเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจดา้นผลไม ้เพิ่มประสบการณใ์นการใชภ้าษาไทย
ทางธุรกิจ พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของผูเ้รียนชาวจีน การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้
ผูเ้รียนจะไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเก่ียวกบัผลไมไ้ทย ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัการคา้ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศจีน กระบวนการขอวีซ่าธุรกิจเพื่อเข้าไปด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
ความส าคัญของผลไมท้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลไม้ไทยที่มีความส าคัญในการส่งออก
โดยเฉพาะผลไมไ้ทยที่ส่งออกไปประเทศจีน ความรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป วิธีการขนส่ง
ผลไม้ไทยไปประเทศจีน เส้นทางการขนส่งผลไม้ไทยไปประเทศจีนต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี ้
ผูเ้รียนยงัเรียนรูว้ิธีการติดต่อสื่อสารของคนไทย ลกัษณะของแบบฟอรม์ต่าง ๆ ซึ่งท าใหผู้เ้รียนชาว
จีนเพิ่มประสบการณใ์นการใชภ้าษาไทยธุรกิจ 

จากขอ้มูลดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า บทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจ 
นักศึกษาที่ เข้าร่วมการทดลองได้ผลคะแนนมากที่สุดมีจ านวน 2 คน ได้ 90 คะแนน บทที่  3 
ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไมไ้ทย นักศึกษาที่ไดผ้ลคะแนนมากที่สุดมีจ านวน 2 คน ได ้90 คะแนน  
บทที่  7 สัญญาธุรกิจในการค้าขาย นักศึกษาที่ได้ผลคะแนนมากที่สุดมีจ านวน 1 คน ได้ 90 
คะแนน และบทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้นกัศกึษาที่ไดผ้ลคะแนนมากที่สดุมีจ านวน 1 คน ได ้90 
คะแนน คนที่  3 ได้คะแนนสูงสุด 3 บท และเป็นคนที่ ได้คะแนนเฉลี่ยที่ สูงที่สุดในการท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนคือ 83.33 คะแนน ส าหรบัคนที่ 2 ได้ผลคะแนนสูงสุด 2 บท คะแนน
เฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนคือ 80 คะแนน  

บทที่มีประสิทธิภาพนอ้ยคือ บทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้นกัศึกษาที่ไดผ้ลคะแนนนอ้ย
ที่สุดมีจ านวน 2 คน ได้ 70 คะแนน แต่เมื่อตรวจคะแนนค่าเฉลี่ยทั้ง 9 บท กลุ่มเป้าหมายที่ได้
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือคนที่ 1 ไดค้ะแนนค่าเฉลี่ย 76.67 คะแนน ในทัง้ 9 บทนีม้ี 3 บทไดค้ะแนนนอ้ย
ที่สุด 70 คะแนน และคนที่ 4 ไดค้ะแนนค่าเฉลี่ยน้อยคือ 77.78 คะแนน ในทั้ง 9 บทนีม้ี 3 บทได้
คะแนนน้อยที่สุด 70 คะแนน คะแนนค่าเฉลี่ยของคนที่  1 กับคนที่  4 ใกล้เคียงกัน ซึ่งเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ผูว้ิจยัก าหนด 
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หลงัจากการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดส้มัภาษณ์นักศึกษาที่เขา้
ร่วมการทดลอง เพื่อได้รับความคิดเห็นหรือค าแนะน าเก่ียวกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษาชาวจีน วิเคราะห์
ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองสนใจหรือชอบองคป์ระกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจ
เบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีน โดยการวิเคราะหแ์ละ
สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เข้าร่วมทดลองสนใจเรื่อง “น าเข้าสู่บทเรียน”           
“บทอ่าน” และ ”บทอ่านเสริม” ส าหรบัเนือ้หา “น าเขา้สู่บทเรียน” สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษา “บทอ่าน” สามารถเพิ่มหรือขยายความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจด้านผลไมไ้ทย ส่วน 
“บทอ่านเสริม” นอกจากเพิ่มความรูข้องผูเ้รียนแลว้ ยงัท าใหผู้เ้รียนมองเห็นความสมัพันธข์องความ
รว่มมือดา้นการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน  

ตาราง 14 ความคิดเห็นและความสนใจในการอ่านเนือ้หาบทเรียน และดา้นภาษา 

ส่วนประกอบ 
ของเนือ้หา 

ความคิดเหน็และความสนใจในการอ่านเนือ้หาบทเรียน 

น าเข้าสู่
บทเรียน 

เป็นเนือ้หาเก่ียวการสนทนา กล่าวถึงเนือ้หาที่จะเรียนของแต่ละบท เพื่อสรา้ง
ความสนใจของผูเ้รียน หรือดึงดดูใหผู้เ้รียนอยากคน้หาความรูต่้อไป ตัง้แต่บทที่ 1 
– 9 มีเนือ้หาการสนทนาไม่เหมือนกนั ดงันัน้ “น าเขา้สู่บทเรียน” ท าใหผู้อ่้านรูส้ึก
อ่านหนงัสือตามตวัละคร 

บทอ่าน 

เนือ้หาบทอ่านของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทัง้หมด 9 บทนี ้สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 รูจ้กัผลไมไ้ทย ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของการคา้ระหว่างประเทศไทย
กบัประเทศจีน และเงื่อนไขที่จะเขา้ไปด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ส่วนที่ 2 เรียนรู้
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่าง ๆ 
เนือ้หาในส่วนนีส้ามารถเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจที่ผูเ้รียนยังไม่ไดพ้บ
ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับผู้เรียนชาวจีนเล่มอ่ืน ส่วนบทที่  3 เป็นส่วนที่
เก่ียวกับการใชภ้าษาไทยธุรกิจ ทั้ง 9 บทนีม้ีเนือ้หาประกอบดว้ยรูปภาพ ท าให้
ผูเ้รียนอ่านและเขา้ใจภาษาไทยง่ายขึน้ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ส่วนประกอบ 
ของเนือ้หา 

ความคิดเหน็และความสนใจในการอ่านเนือ้หาบทเรียน 

บทอ่านเสริม 

ท าใหผู้เ้รียนมองเห็นความสมัพันธท์างการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน 
และมองเห็นความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน 
ช่วยส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ของสองประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของสองประเทศ 

 ความคิดเหน็และความสนใจด้านภาษา 

 

เรียนรูค้  าศพัทท์ี่เก่ียวกบัภาษาไทยทางธุรกิจ เรียนรูค้  าศพัทเ์ฉพาะทางธุรกิจผลไม ้
และภาษาไทยธุรกิจที่ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับเนือ้หาบทเรียนดว้ย 
กล่าวถึงวิธีการใชภ้าษาไทย ท าใหผู้เ้รียนเรียนรูค้วามส าคญัและลกัษณะของการ
ใชภ้าษาไทยทางธุรกิจ ภาษาไทยที่ใชต้อ้งถกูตอ้ง เหมาะสมและสภุาพ 

 
ความคิดเห็นและความสนใจจากการสมัภาษณ์กบักลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีนที่

เขา้รว่มการทดลองหนงัสืออ่านเพิ่มเติมครัง้นี ้สรุปรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 15 ความคิดเห็นและความสนใจจากการสมัภาษณค์นที่ 11 

บทที ่
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านเนือ้หา 

1 

ไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ รูจ้กักิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ มีการซือ้
ขาย การขนส่งสินคา้ การเคลื่อนยา้ยสินคา้ขา้มพรมแดน การประกนัภยั การช าระเงินขา้ม
ประเทศ และการค้าบริการ การคา้ระหว่างประเทศมีข้อก าหนดต่าง ๆ ต้องระมัดระวัง 
ขอ้ก าหนดในการส่งออกผลไมไ้ปประเทศจีน ชนิดผลไมไ้ทยที่ไดอ้นุญาตสง่ออกไปประเทศ
จีน ความรว่มมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน 

 
 

 
1 Wei Binglei. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

บทที ่
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านเนือ้หา 

2 

เรียนรูค้วามส าคญัของวีซ่า เป็นหลกัฐานชนิดหนึ่งที่ไดย้อมรบัจากประเทศเป้าหมาย ตอ้ง
ไปขอที่สถานกงสุล หรือสถานเอกอคัรราชทูต เขา้ใจวีซ่ามีหลายประเภทตามจุดมุ่งหมาย
ของผูข้อวีซ่า เขา้ใจขัน้ตอนการขอวีซ่า และถ้าพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตอ้งรูร้ะเบียบ
เก่ียวกบัรายงาน 90 วนั 

3 

ไดค้วามรูว้่าภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไม้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เก่ียวขอ้งกบัผลไมข้อง
มนุษย ์มีการผลิต การซือ้การ การแปรรูป การคา้ระหว่างประเทศเป็นตน้ ผูท้ี่ปลกูผลไมจ้ะ
มีฐานะดีกว่าผูท้ี่ท  าเกษตรอ่ืน เพราะการปลูกผลไมช้่วยเพิ่มก าไรของชาวสวน ผลไมท้าง
เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย เข้าใจส่วนประกอบของตลาดผลไม้
ภายในและภายนอกประเทศ  

4 

ไดค้วามรูค้วามส าคัญของผลไม ้เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ส  าคญั พืน้ที่การปลูกผลไม้
จากนอ้ยถึงมากคือ ภาคเหนือ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคกลาง – ภาคใต ้เรียนรู้
เสน้ทางการขนส่งผลไมไ้ทยไปประเทศจีน ไดแ้ก่ ไทย – พม่า – จีน  ไทย – ฮ่องกง – จีน  
ไทย - ลาว – จีน นอกจากนีย้ังมีวิธีการขนส่งผลไม้ต่าง ๆ ได้แก่ การขนส่งทางบก การ
ขนสง่ทางเรือ การขนสง่ทางอากาศ อนาคตอาจจะมีการขนสง่ทางรถไฟ  

5 

คนปัจจุบนันีน้ิยมรบัประทานอาหารธรรมชาติ เพราะอาหารจากธรรมชาติไม่มีสารพิษ น า้
ผลไมเ้ป็นชนิดหนึ่งของอาหารจากธรรมชาติ ผลไมไ้ทยมีปริมาณมากมายหลายชนิด  หา
ด่ืมไดง้่าย ราคาไม่แพง การด่ืมน า้ผลไมม้ีประโยชนต่์อสขุภาพร่างกาย ช่วยรกัษาและปรบั
สมดลุของรา่งกายได ้

6 

เรียนรูว้่าผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปเชื่อมโยงกบัวิถีชีวิตคนไทย สมยัก่อนเพื่อเก็บรกัษาผลไม้
ไวไ้ดน้าน คนไทยน าผลไมม้าท าเป็นกบัขา้ว ผสมกบัแป้งท าเป็นขนมหวานต่าง ๆ และท า
เป็นน า้ผลไม ้การพฒันาผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปมีประโยชนช์่วยท าใหผ้ลไมเ้กิดการเน่าเสีย
นอ้ยลง รกัษาราคาของผลไมส้ด ช่วยเพิ่มรายไดข้องคนที่เก่ียวขอ้ง นอกจากผลไมส้ดแลว้ 
ผลไมแ้ช่แข็งและผลไมอ้บแหง้เป็นผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปที่ส  าคญัของประเทศไทย 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านเนือ้หา 

7 

เรียนรูค้วามส าคัญของสญัญาธุรกิจ สญัญาธุรกิจเป็นหลกัฐานเพื่อป้องกันประโยชนข์อง
บุคคลที่มีความร่วมมือกัน คู่สัญญาตอ้งปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข การตั้งชื่อสัญญาเป็น
เรื่องที่ยาก เพราะชื่อสญัญาจะท าใหม้ีความหมายชดัเจน ผูอ่้านเขา้ใจจุดมุ่งหมายของการ
ท าสญัญาไดง้่าย โครงสรา้งส าคญัที่ตอ้งปรากฏในสญัญา ไดแ้ก่ ชื่อสญัญา ชื่อคู่สญัญาวนั
เวลาและสถานที่ในการท าสญัญา พยาน ลายมือชื่อของคู่สญัญา 

8 

เรียนรู้ว่าแบบฟอร์มทางธุรกิจเป็นเอกสารที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ผู ้ใช้ใช้ได้สะดวก 
ประหยัดเวลาการของผูใ้ช ้รูจ้ักองคป์ระกอบของแบบฟอรม์ ไดแ้ก่ ชื่อแบบฟอรม์ เนือ้หา 
ช่องเลือกเช็ค ช่องเลือก ช่องยืนยนั ช่องอธิบาย ช่องรายการ นอกจากนีแ้ลว้ยงัรูจ้กัประเภท
ของแบบฟอรม์ที่พบบ่อย  

9 

ไดค้วามรูว้่าวิธีการติดต่อสื่อสารดว้ยจดเป็น เป็นวิธีที่เก่าสดุ และถ่ายทอดมาจนถึงปัจจบุนั
นี ้ปัจจุบนัมีวิธีการติดต่อสื่อสารหลากหลาย ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันทันสมัย ส าหรบัประเทศ
ไทยกบัประเทศจีนคนที่นิยมใช ้ไดแ้ก่ โทรศพัท ์อีเมล ์Wechat Weibo QQ Line Facebook 
Instagram แอพพลิเคชนัแต่ละอย่างมีลกัษณะเฉพาะ  

 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านภาษา 

 

เรียนรูค้  าศัพทท์ี่เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเป็นจ านวนมาก ได้แก่ค าศัพท์ที่เก่ียวกับการค้า
ระหว่างประเทศ การส่งออกผลไมไ้ทย ภาษาเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจ ค าศัพทเ์ก่ียวกับชื่อ
ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ ภาษาไทยที่ใช้ในแบบฟอรม์และเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลไม ้
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ตาราง 16 ความคิดเห็นและความสนใจจากการสมัภาษณค์นที่ 21 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านเนือ้หา 

1 

เรียนรูว้ิธีการช าระเงินขา้มประเทศมี CIF และ FOB เขา้ใจการคา้บริการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการคา้ระหว่างประเทศ องคก์ารการคา้โลกก าหนดว่าการคา้บริการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการค้าระหว่างประเทศ ได้ความรูเ้ก่ียวกับข้อก าหนดการส่งออกผลไม้ไทยไป
ประเทศจีน เช่น ผูน้  าเขา้ตอ้งมีใบอนุญาตจากรฐับาลจีน ผูส้่งออกตอ้งเป็นบริษัทที่คน
จีนถือหุน้ดว้ยกัน ตอ้งมีใบรบัรองการตรวจโรค รูว้่าผลไมไ้ทยที่ไดอ้นุญาตส่งออกไป
ประเทศจีนมีทัง้หมด 23 ชนิด ที่ส  าคญัมี ทเุรียน มงัคดุ ล าไย  

2 

เรียนรูบ้ทบาทส าคัญของวีซ่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ วีซ่าสามารถแบ่งเป็น 7 
ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ การตรวจลงตาราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจกัร การตรวจ
ลงตราประเภทนักท่องเที่ยว การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว การตรวจลงตรา
ประเภททูต การตรวจลงตราประเภทราชการ การตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวเพื่อ
การพ านักในราชอาณาจักรระยะยาว การตรวจประเภทอัธยาศัยไมตรี ส่วนวีซ่าธุรกิจ
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เขา้ใจขั้นตอนการขอวีซ่า 
เรียนรูว้ิธีการรายงานตวั 90 วนั และระเบียบรายงานตวั 

3 
เขา้ใจความส าคญัของผลไมก้บัคนไทย เนื่องจากผลไมร้สชาติอร่อย คณุภาพดี ไดร้บั
ความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ และประเทศไทยเหมาะสมกับการปลูก
ผลไม ้จึงท าใหพ้ืน้ที่การปลกูผลไมข้องประเทศไทยเพิ่มมากขึน้  

4 

เขา้ใจว่าการปลกูผลไมม้ีก าไรสงู จึงท าใหพ้ืน้ที่การปลกูผลไมข้องไทยเพิ่มมากขึน้ทุกปี 
สมัยก่อนนักธุรกิจชาวจีนจะขนส่งผลไมผ้่านฮ่องกงก่อนเขา้สู่ประเทศจีน เพราะราคา
การขนส่งถูกกว่า ผลไมไ้ทยที่ส่งออกไปประเทศจีน 5 อันดับแรก ไดแ้ก่ ทุเรียน มังคุด 
ล าไย มะม่วงและเงาะ  

 
 
 
 

 
1 Chen Rongqing. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านเนือ้หา 

5 

ไดค้วามรูว้่าผลไมคื้อการน าผลไมส้ดมาท าเป็นเครื่องด่ืม มีคณุค่าทางอาหารสงู เพราะ
มีสารอาหารต่าง ๆ ที่ร่างกายของเราตอ้งการ การด่ืมผลไม้ นอกจากใหพ้ลังงานแก่
ร่างกายแล้ว ยังมีคุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ที่ ร่างกาย
ตอ้งการ ช่วยปอ้งกนัสารก่อมะเร็งได ้โดยปกติแลว้น า้ผลไมจ้ะแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ 
คือ น า้ผลไมเ้ขม้ขน้ น า้ผลไมพ้รอ้มดื่ม น า้ผลไมส้  าเรจ็รูปชนิดผง  

6 

ไดค้วามรูว้่าผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูปเป็นการน าผลไมม้าแปรรูปเป็นสินคา้ต่าง ๆ เช่น 
ผลไมแ้ช่อิ่ม แยมผลไม ้หรือเยลลี่ การแปรรูปผลไมช้่วยสง่เสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม
ของประเทศไทยดว้ย และผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลไมไ้ดร้บัความนิยมจากชาวต่างประเทศ  
มีการส่งออกไปต่างประเทศมาก โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจีน มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ ผลไมแ้ช่แข็งกบัผลไมอ้บแหง้เป็นผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปที่ส  าคญัในการส่งออก 

7 
ได้ความรูว้่าก่อนเซ็นสัญญา คู่สัญญาต้องเขา้ใจรายละเอียดของของสัญญา และ
คู่สญัญาตอ้งมีสญัญาคนละหนึ่งชุดเพื่อเป็นหลกัฐาน การก าหนดเวลาสญัญาเพื่อระบุ
ว่าสญัญาฉบบันีจ้ะเริ่มบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัไหน  

8 

ไดค้วามรูเ้ก่ียวกับการใชแ้บบฟอรม์ทางธุรกิจ ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียเวลาท าแบบฟอรม์ใหม่ 
เพียงแค่กรอกขอ้มูลที่ตอ้งการ มีประโยชนช์่วยประหยดัเวลา และบางแบบฟอรม์ผูใ้ช้
สามารถแก้ไขขอ้มูลตามความต้องการของตนเองได้ แต่บางแบบฟอรม์ไม่สามารถ
แกไ้ขขอ้มลูได ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของประเภทแบบฟอรม์ 

9 
แอพพลิเคชันต่าง ๆ มีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โทรศัพทแ์ละอีเมลเ์ป็นวิธีการ
ติดต่อสื่อสารทางการ ส่วนที่เหลือเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารไม่เป็นทางการ แต่สามารถ
ใชใ้นการติดต่อสื่อสารกนัได ้และคนปัจจบุนัก็นิยมใช ้เพราะใชไ้ดส้ะดวก 

 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่1 

ด้านภาษา 

 

เรียนรูภ้าษาไทยเฉพาะทางซึ่งเป็นภาษาไทยใชส้  าหรบัการด าเนินธุรกิจ เช่นการลงทนุ 
การขนสง่สินคา้ การเคลื่อนยา้ยสินคน้ขา้มพรมแดน การส่งออกผลไม ้เศรษฐกิจ แปร
รูป การคา้ เป็นตน้ นอกจากยงัยงัมีภาษาไทยธุรกิจที่ใชส้  าหรบัติดต่อสื่อเพื่อด าเนิน
ธุรกิจ 
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ตาราง 17 ความคิดเห็นและความสนใจจากการสมัภาษณค์นที่ 31 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่3 

ด้านเนือ้หา 

1 

ได้ความรูเ้ก่ียวกับการคา้ระหว่างประเทศ วิธีการขนส่งจะรวมการขนส่งทางบก การ
ขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ กฎเกณฑ์และขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับการค้า
ระหว่างประเทศ เหตุผลที่ประเทศจีนก าหนดการน าเขา้ชนิดผลไม ้เพื่อป้องกันตลาด
ผลไมข้องประเทศจีน เพื่อป้องกนัประโยชนข์องคนจีน ทเุรียน มงัคดุ ล าไยเป็นผลไมท้ี่มี
ชื่อเสียงที่สามารถสง่ออกไปประเทศจีนได ้

2 
วีซ่าจะแบ่งเป็นหลายประเภทตามจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน เรียนรูข้ัน้ตอนการขอวีซ่า 
และเอกสารที่ตอ้งเตรียมไวก้่อนไปขอวีซ่า คนต่างดา้วที่อยู่ประเทศไทยเกิน 90 วนั ตอ้ง
ไปรายงานตวัที่ส  านกังานตรวจคนเขา้เมือง และตอ้งเสียค่าปรบั 2000 บาท  

3 
เรียนรูว้่าภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกบัการปลูกผลไม ้และผลไมไ้ทยรสชาติ
อร่อย คุณภาพดี ท าใหผ้ลไมไ้ดร้บัความนิยมมาก Jack Ma มาลงทุนในประเทศไทย
เพื่อช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

4 

เรียนรูว้ิธีการขนส่งผลไมไ้ทยไปประเทศจีนมีการขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ และ
การขนส่งทางอากาศ อนาคตอาจจะมีการขนส่งทางรถไฟด้วย วิธีการขนส่งแต่ละ
ประเภทมาขอ้ดีและขอ้เสีย ผูใ้ชต้อ้งเลือกใหถ้กูตอ้งเหมาะสมตามความตอ้งการของแต่
ละคน  

5 

เรียนรูว้่าน า้ผลไมเ้ป็นอาหารธรรมชาติ การด่ืมน า้ผลไมม้ีประโยชนช์่วยรกัษาสุขภาพ
รา่งกาย ช่วยลา้งสารพิษและของเสียในอวยัวะของร่างกาย ขัน้ตอนการขนส่งน า้ผลไม้
ไปถึงตลาด การน าผลไมม้าท าเป็นน า้ผลไมท้ าใหผ้ลไมเ้กิดการเน่าเสียนอ้ยลง ท าให้
การเก็บรกัษาผลไมน้านกว่า 

6 
ไดค้วามรูว้่าการพฒันาการผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป ช่วยแกไ้ขปัญหาของผลไมเ้กิดการ
เน่าเสียนอ้ยลง ช่วยรกัษาราคาผลไมส้ด ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการคา้ สามเหลี่ยมปาก
แม่น า้ไข่มกุมีความส าคญัต่อการคา้ขายผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน 

 
 

 
1 Wang Jingjing. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่3 

ด้านเนือ้หา 

7 

เรียนรูว้่าการสัญญาธุรกิจต้องสอดคล้องกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย       
ต้องยุติธรรมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ในสัญญาต้องระบุที่อยู่ของคู่สัญญา เพื่อ
ติดต่อสื่อสารกนัไดส้ะดวก เพื่อรบัจดหมายหรือรบัพสัด ุ 

8 

เรียนรูล้กัษณะของแบบฟอรม์แต่ละประเภทไม่เหมือนกนั ถา้ตอ้งการใชแ้บบฟอรม์ ผูใ้ช้
ตอ้งเลือกแบบฟอรม์ที่เหมาะสม อย่างเช่น แบบฟอรม์เหมาะสมกับตัวเลข แบบฟอรม์
ตารางสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลได้ง่ายเป็นต้น การออกแบบฟอร์มต้องตาม
จดุมุ่งหมายในการใช ้ 

9 

เรียนรูค้วามแตกต่างของแอพพลิเคชัน เขา้ใจขอ้ดีและขอ้เสียของแอพพลิเคชันแต่ละ
ประเภท มีบางอย่างสามารถช าระเก็บเงินได้ บางอย่ างนิยมใช้ในการลงข่าวหรือ
โฆษณา การติดต่อสื่อสารดว้ยจดหมาย มีส่วนประกอบที่ตอ้งมีคือ ที่อยู่ วนัเดือนปี ค า
ขึน้ตน้ เนือ้หาจดหมาย ค าลงทา้ย ลายมือชื่อ 

 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่3 

ด้านภาษา 

 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรูค้  าศัพทท์ี่เก่ียวกับผลไมไ้ทย เช่น ชื่อผลไม ้คุณภาพ รสชาติ ปริมาณ 
ก าไร เพาะปลกู เรียนรูภ้าษาไทยธุรกิจที่เก่ียวกบัการส่งออก เช่น การขนสง่ทางบก การ
ขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ นอกจากนีย้ังมีภาษาธุรกิจที่
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ เช่น ชื่อน ้าผลไม้ ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบแห้ง การ
ติดต่อสื่อสารดว้ยภาษาไทยธุรกิจ ตอ้งใชค้  าศพัทใ์หเ้หมาะสมสถานการณต่์าง ๆ ใชค้  า
สภุาพ ถกูตอ้ง 
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ตาราง 18 ความคิดเห็นและความสนใจจากการสมัภาษณค์นที่ 41 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่4 

ด้านเนือ้หา 

1 
ได้ความรูเ้ก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศไทย ราคา FOB เป็นราคาออกจากท่าเรือ
ประเทศต้นทาง และ CIF เป็นราคาถึงท่าเรือปลายทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ระหว่างเดินทาง และความรูเ้ก่ียวกบัการสง่ออกผลไมไ้ทยไปประเทศจีน  

2 
เรียนรู้วีซ่าเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่บันทึกข้อความลงในหนังสือเดินทาง และเป็น
หลกัฐานว่าผูข้อวีซ่าไดอ้นุญาตเดินทางไปประเทศเป้าหมายแลว้ เขา้ใจขัน้ตอนการขอ
วีซ่า และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัรายงาน 90 วนั  

3 
ไดค้วามรูว้่าผลไมไ้ทยจะแบ่งเป็นผลไมท้างเศรษฐกิจและผลไมท้ั่วไปตามมูลค่าของ
ผลไม ้เพราะผลไมท้างเศรษฐกิจสามารถสรา้งก าไรสงู ผลไมท้างเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง
คือ ทเุรียน มงัคดุ ล าไย มีการสง่ออกไปต่างประเทศจ านวนมาก 

4 

เรียนรูว้่าภาคใต้คือพื ้นที่การปลูกผลไม้มากที่สุด ภาคกลางคือพื ้นที่การปลูกผลไม้
ล  าดับมา ภาคเหนือคือพืน้ที่การปลูกผลไมน้้อยที่สุด และเรียนรูล้ักษณะของวิธีการ
ขนส่งแต่ละประเภท เช่น การขนส่งทางบกเหมาะสมกับระยะทางใกล ้การขนส่งทาง
เรือเหมาะสมกบัระยะทางไกล และราคาถูก การขนส่งทางอากาศเหมาะสมกบัสินคา้ที่
มีคุณค่าสูง เวลาขนส่งนอ้ยที่สดุ การขนส่งรถไฟเหมาะสมกับสินคา้จ านวนมาก ระยะ
ทางไกล ตรงเวลา 

5 
นักศึกษาเข้าใจประโยชน์ของการด่ืมน ้าผลไม้ ช่วยรักษาร่างกายได้ การท าธุรกิจ
เครื่องดื่มจากผลไม ้ช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สรา้งมลูค่าเพิ่มในการผลิต 

6 

ได้ความรูว้่าสาเหตุที่น าผลไมม้าแปรรูปเป็นสินคา้ต่าง ๆ คือเพื่อเก็บผลไมไ้วไ้ดน้าน 
ช่วยลดการเน่าเสียของผลไม ้ปัจจุบันผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูปของประเทศไทยไดร้บั
ความนิยมมาก นอกจากตอบสนองความตอ้งการของตลาดประเทศไทยแลว้ ยงัส่งออก
ไปต่างประเทศดว้ย โดยเฉพาะประเทศจีน  

 
 
 

 
1 Qin Lanyue. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

บทที่ 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่4 

เนือ้หา 

7 

เรียนรูว้่าสัญญาธุรกิจเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันประโยชน์ของคู่สัญญา เมื่อมีคนไม่
ปฏิบัติหน้าที่สัญญา หรือท าใหค้นอ่ืนเกิดการสูญเสีย ตอ้งเรียกค่าชดเชยคนที่ท าผิด
หนา้ที่ การลงนามของคู่สญัญาหมายความว่าคู่สญัญาทกุคนเขา้ใจเนือ้หาสญัญา เห็น
ดว้ยกบัเงื่อนไขทกุขอ้ และภาษาที่ใชใ้นการลงนามเป็นภาษาราชการ 

8 
ไดค้วามรูว้่า จุดมุ่งหมายการใชแ้บบฟอรม์คือ เพื่อใหก้ารด าเนินงานไดส้ะดวก และผูใ้ช้
สามารถก าหนดรายละเอียดของแบบฟอรม์ได้ เพียงแค่เพิ่มข้อมูลที่ต้องการ และ
แบบฟอรม์ไม่มีรูปแบบที่ก าหนดไวแ้น่ สามารถปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

9 

เรียนรูว้่า การติดต่อสื่อสารดว้ยจดหมายมีคนใชน้้อยมากในปัจจุบัน คนส่วนมากจะ
นิยมใชแ้อพพลิเคชันต่าง ๆ เพราะการติดต่อสื่อสารสะดวกกว่า ในการด าเนินธุรกิจ 
การติดต่อสื่อสารดว้ยภาษาไทยเป็นเรื่องที่ส  าคัญ ผูใ้ชต้อ้งใชภ้าษาไทยทางธุรกิจได้
เหมาะสม สภุาพ ท าใหผู้อ่้านรูค้วามเคารพของผูเ้ขียน 

 
ความคิดเหน็และความสนใจจากการสัมภาษณค์นที ่4 

ด้านภาษา 

 

ผูเ้รียนนอกจากเรียนรูภ้าษาไทยที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้ ยังเรียนรูภ้าษาไทยเฉพาะ
ทางซึ่งเป็นภาษาไทยธุรกิจ มีภาษาที่เก่ียวการคา้ระหว่างประเทศ ภาษาไทยที่เก่ียวกบั
ผลไม้ ภาษาไทยธุรกิจที่ เก่ียวกับการส่งออกผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม ้
ภาษาไทยธุรกิจที่ใชใ้นเอกสารต่าง ๆ  
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ตาราง 19 สรุปความคิดเห็นและความสนใจจากการสมัภาษณก์บักลุม่เปา้หมาย1 

 
สรุปความคิดเหน็ด้านเนือ้หาตามความเข้าใจและความสนใจ 

จากการสัมภาษณ ์

บทที ่1 

ได้ความรูเ้ก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ รูจ้ักวิธีการช าระเงินของการค้าระหว่าง
ประเทศ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกับการคา้ผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน 
รูจ้กัผลไมไ้ทยที่อนญุาตไดส้ง่ออกไปประเทศจีนแต่ละชนิด 

บทที ่2 

เรียนรูค้วามหมายของวีซ่า รูจ้ักประเภทวีซ่าต่าง ๆ และเขา้ใจบทบาทส าคญัของวีซ่า 
แต่ละประเภท รูจ้ักเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการขอวีซ่าต่าง ๆ  ขัน้ตอนในการขอวีซ่า รูจ้ัก
ขอ้ก าหนดการพกัอาศยัในประเทศไทย วิธีการรายงานตวัเมื่ออยู่เมืองไทยเกิน 90 วนั  

บทที ่3 

เรียนรูค้วามส าคญัทางเศรษฐกิจของผลไมก้บัคนไทย ตามมลูค่าของผลไม ้ผลไมไ้ทย
จึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือผลไมท้างเศรษฐกิจกบัผลไมท้ั่วไป สว่นผลไมท้างเศรษฐกิจ
ที่เห็นไดช้ัดที่สุดคือ ทุเรียน มังคุดและล าไย และความรูเ้ก่ียวกับการจ าหน่ายผลไม้
ไทยในจีน จ าหน่ายผลไมไ้ทยผ่านเว็บไซต ์Tmall.com ของบรษิัทอาลีบาบา 

บทที ่4 

เขา้ใจว่าความส าคัญของการปลูกผลไมส้  าหรบัคนไทย ช่วยสรา้งก าไรใหก้ับคนไทย 
และเนื่องการส่งออกผลไมไ้ทยไปต่างประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศจีน  
ท าใหค้นไทยการปลูกผลไมเ้พิ่มมากขึน้เช่นกัน นอกจากนีแ้ลว้ยังไดค้วามรูเ้ก่ียวกับ
การขนสง่ผลไมไ้ปประเทศจีนต่าง ๆ รูจ้ดัขอ้ดีและขอ้เสียของวิธีการขนสง่ต่าง ๆ  

บทที ่5 

ไดเ้รียนรูค้วามส าคัญและประโยชนข์องอาหารธรรมชาติ เครื่องด่ืมจากผลไมก้็เป็น
อาหารธรรมชาติชนิดหนึ่ง น า้ผลไมม้ีสารอาหารต่าง ๆ ที่ร่างกายของมนุษยต์อ้งการ 
การด่ืมน า้ผลไมส้ามาระช่วยรกัษาสขุภาพรา่งกาย ช่วยปรบัสมดลุของรา่งกาย   

บทที ่6 

เขา้ใจเหตผุลของคนไทยน าผลไมม้าท าเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปต่าง ๆ ช่วยแกไ้ขปัญหา
เกิดการเน่าเสียของผลไม้ ช่วยรกัษาราคาของการส่งออกผลไม้ไทย ขณะเดียวกัน
ผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูปก็เป็นวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส  าคัญ ช่วยสรา้งก าไรใหก้ับ     
คนไทย สามารถมองเห็นความส าคัญของของผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป ไดแ้ก่ ผลไม้
อบแหง้และผลไมแ้ช่แข็ง  

 
1 Wei Binglei. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
Chen Rongqing. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
 Qin Lanyue. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

     Wang Jingjing. (20 พฤศจิกายน 2563). สมัภาษณโ์ดย Lu Dong ที่หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 
สรุปความคิดเหน็ด้านเนือ้หาตามความเข้าใจและความสนใจ 

จากการสัมภาษณ ์

บทที ่7 
เรียนรูบ้ทบาทส าคัญของการท าสัญญาธุรกิจ รูจ้ักโครงสรา้งของการท าสัญญาธุรกิจ 
เมื่อท าสญัญาธุรกิจตอ้งระบรุายละเอียดใหช้ดัเจน  

บทที ่8 

เรียนรูป้ระโยชนข์องการใชแ้บบฟอรม์ สามารถช่วยประหยัดเวลาของผูใ้ช ้ท าใหผู้ใ้ช้
ใชไ้ดส้ะดวก รูจ้ักลักษณะของแบบฟอรม์แต่ละประเภท เมื่อต้องใชแ้บบฟอรม์จริง ๆ 
สามารถเลือกใชไ้ดถ้กูตอ้ง  

บทที ่9 

รูจ้กัวิธีการติดต่อสื่อสารที่เก่าแก่และวิธีการติดต่อสื่อสารปัจจุบนั ขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการ
ติดต่อสื่อสารสองประเภท เข้าใจลักษณะเด่นของวิธีการติดต่อสื่อสารปัจจุบัน รูจ้ัด
สว่นประกอบของการเขียนจดหมาย เรียนรูภ้าษาที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตอ้ง
ชดัเจน ถูกตอ้ง เหมาะสมและสภุาพ และการติดต่อสื่อสารตอ้งมีมารยาท เพราะแสดง
ความเคารพของผูติ้ดต่อสื่อสาร 

 สรุปความคิดเหน็ด้านภาษาและการใช้ภาษาจากการสัมภาษณ ์

 

ภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนบทเรียน อ่านเข้าใจง่าย ส่วนค าศัพท์เฉพาะทางซึ่งเป็น
ภาษาไทยธุรกิจ จะมีค าอธิบายเป็นภาษาจีนอยู่ดา้นขา้ง ช่วยเพิ่มจ านวนค าศัพทข์อง
นกัศึกษา ท าใหผู้เ้รียนไดค้วามรูภ้าษาไทยดา้นธุรกิจผลไมไ้ทยมากขึน้ เรียนรูว้ิธีการใช้
ภาษาไทยทางธุรกิจ ตอ้งใชใ้หถ้กูตอ้ง เหมาะสมสถานการณ ์และสภุาพ  

 สรุปความคิดเหน็ด้านรูปแบบจากการสัมภาษณ ์

 

หนังสืออ่านเล่มนีจ้ัดการรูปแบบเป็นอย่างดี แต่ละบทประกอบด้วยน าเขา้สู่บทเรียน   
บทอ่านหลัก และบทอ่านเสริม น าเขา้สู่บทเรียนช่วยดึงดูดความสนใจของนักศึกษา   
บทอ่านหลักยังมีค าศัพท์อธิบายเป็นภาษาจีน ท าให้ผู ้เรียนเข้าใจเนื ้อหามากขึ ้น 
หลงัจากนัน้จะมีเนือ้หาเก่ียวกับประเทศไทยกับประเทศจีน ท าใหผู้เ้รียนรูจ้กัเศรษฐกิจ
สองประเทศเป็นอย่างดี 

 
กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นทัง้หมดเก่ียวกบัหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจ

เรื่อง “ผลไม้ไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีน ตรงกันว่าได้รบัความรูเ้ก่ียว
ภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทย และไดร้บัประโยชนใ์นการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีค้วามคิด
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เห็นและความสนใจที่ผูว้ิจยัได้จากการสมัภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการ
เรียนของแต่ละบท 

 
2. วิเคราะหข์้อมูลจากผลคะแนนการทดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ E2 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนมีขอ้สอบจ านวนทัง้หมด 50 ขอ้ แต่ละขอ้เป็นขอ้สอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ขอ้ละ 2 คะแนน คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ผลคะแนนจากการทดลอง
กบักลุม่เปา้หมาย มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 20 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนของกลุม่เปา้หมาย 

คนที ่
ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์หลงัเรียน 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1 74 

2 80 

3 82 

4 76 

∑ 𝐹  312 
_
𝑿 78.00 

E2 78.00 

 
ขอ้มลูจากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า ค่าเฉลี่ยผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์   

หลงัเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีนคือ  E2=78.00 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลังที่ผู ้วิจัย
ก าหนดไว ้E2=75  ซึ่งหมายความว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้ เรื่อง 
“ผลไม้ไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีนผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลังที่
ก าหนดไว ้

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยพบว่า คนที่  1 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิ์หลังเรียน ได ้74 คะแนน เป็นผลคะแนนที่นอ้ยที่สุดของการทดลองครัง้นี ้หมายความว่า
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นกัศึกษาอ่านเขา้ใจเนือ้หาบทเรียนนอ้ยกว่าคนอ่ืน และอาจจะเพราะระยะเวลาในการทดลองนาน 
นกัศกึษาจ าเนือ้หาบทเรียนไม่ได ้จึงท าใหผ้ลคะแนนนอ้ย 

คนที่ 2 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน ได ้80 คะแนน เป็นคน
ที่ไดค้ะแนนในอนัดบัที่ 2 หมายความว่านกัศกึษาจ าเนือ้หาบทเรียนมากกว่าคนอื่น  

คนที่ 3 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน ได ้82 คะแนน เป็นคน
ที่ไดค้ะแนนสูงสุดในการทดลองครัง้นี ้หมายความว่านักศึกษาไดค้วามรูจ้ากการใชห้นังสืออ่าน
เพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไม้ไทย เป็นคนที่จ  าเนื ้อหาได้มากที่สุด  แต่เนื่องจาก
ระยะเวลาในการทดลองนาน ท าใหจ้ าเนือ้หาบางสว่นไม่ได ้ 

คนที่ 4 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน ได ้76 คะแนน เป็นคน
ที่ไดค้ะแนนอยู่ในอันดบัที่ 3 อยู่ใกลก้ับคนที่ 1 ได ้74 คะแนน เป็นเพราะระยะเวลาในการทดลอง
นาน นักศึกษาจ าเนือ้หาที่อ่านแลว้ไม่ได ้หรือภาษาไทยของนึกศึกษาอ่อน จึงท าใหค้ะแนนที่ไดไ้ม่
สงูมาก 

ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณน์ักศึกษาที่เขา้ร่วมทดลองสรุปไดว้่า เนือ้หาบทเรียนทัง้ 9 บทนีไ้ม่ยาก 
ความยาวของเนือ้หาบทเรียนแต่ละบทก็พอสมควรส าหรบันกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 ถึงแมเ้นือ้หาบางบท
รูส้ึกยากเล็กนอ้ย เป็นเพราะไม่เคยมีความรูเ้ก่ียวกับดา้นนีม้าก่อน ไดแ้ก่ บทที่ 1 กฎหมายธุรกิจ
เก่ียวกับผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกับจีน นักศึกษาไม่เคยมีความรูเ้ก่ียวกฎหมายการคา้ระหว่าง
ประเทศ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของการคา้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน จึงท าใหรู้ส้ึกบทความ
ยากหน่อย บทที่ 7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย และบทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้สองบทนีเ้นือ้หา
ไม่ยากไม่ง่าย อยู่ระดับปานกลาง อ่านเข้าใจง่าย แต่เนื ้อหามีรายละเอียดมาก ตอนที่ท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน ยงัจ าเนือ้หาได ้รอถึงเวลาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน เวลา
ผ่านไปนานเกิน มีเนือ้หาที่ตอ้งจ าตัง้แต่บทที่ 1 – 9 และนกัศึกษาไม่เคยมีความรูท้ี่เก่ียวขอ้งมาก่อน 
นกัศึกษาจ าเนือ้หารายละเอียดไม่ครบถว้น จึงท าใหผ้ลคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

หลงัเรียนไม่สูงมาก ส่วนคนที่ไดร้บัคะแนน 76 คะแนนกับคนที่ไดร้บัคะแนน 74 คะแนน สองคน
บอกว่าเนือ้หาบทเรียนยากเล็กนอ้ย แต่ปัญหาคือภาษาไทยของสองคนอ่อน จ าความหมายของ
ค าศัพทไ์ม่ได ้และเป็นเนือ้หาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน จ าเนือ้หาบทเรียนที่อ่านแลว้ไม่แน่ชัด จึงท า
ใหผ้ลคะแนนการทดแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนไม่ดีพอ 

ผูว้ิจัยสรุปการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดร้บัจากนกัศึกษาที่เขา้ร่วมการทดลองไดว้่าหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษา  
ชาวจีน มีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวคื้อ E1/E2 = 75/75 คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของ
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การท าแบบทดสอบระหว่างเรียน E1=79.45 คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน E2 = 78.00 แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน E1/E2=79.45/78.00 
อาจเป็นเพราะตอนที่ท าแบบทดสอบระหว่างเรียน อ่านเนือ้หาบทเรียนเสร็จแลว้ท าแบบทดสอบ
ทันที ซึ่งยังมีจ าเนือ้หาได้และกลับไปหาค าตอบในบทเรียนได้ แต่ตอนที่ท าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิ์หลงัเรียน นักศึกษาจ าเนือ้หาท่ีอ่านแลว้ไม่ได ้และเนือ้หาบางบทมีรายละเอียดมาก จึงท า
ใหค้ะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ปรญิญานิพนธเ์ล่มนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจ

เบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านส าหรบันกัศึกษาชาวจีน ช่วยใหน้ักศึกษาชาว
จีนมีโอกาสเรียนรูเ้รื่องภาษาไทยธุรกิจดา้นผลไม ้เรียนรูค้  าศัพทเ์ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิ จมากขึน้ 
โดยการหาประสิทธิภาพเของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 
ผูว้ิจยัจะสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงันี ้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การท าปริญญานิพนธ์เล่มนี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับภาษาไทย
ธุรกิจได้แก่ ได้แก่ การสนทนาภาษาไทยธุรกิจพื ้นฐาน (商务泰语会话教程) โดย โหล ยี่หยวน  
(Luo Yiyuan - 罗奕原) มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง (Guangdong 
University of Foreign Studies) สนทนาภาษาไทย (泰语会话) โดย เหอ ตงเหมย (He Dongmei - 
何冬梅) มหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล (Yunnan Normal University) งานวิจัยที่ได้ศึกษาได้แก่ 
การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยธุรกิจส าหรับนักศึกษาชาวจีนที่ เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศและแบบเรียนภาษาไทยสนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ 
นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดไ้ปเก็บขอ้มลูกบัชาวสวนที่สวนผลไมท้ี่จงัหวดัจนัทบรุี หลงัจากการเก็บขอ้มลู
ส าเร็จ จึงเริ่มสรา้งเครื่องมือของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไม้
ไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีน มีจ านวนทั้งหมด 9 บท ได้แก่ บทที่  1 
กฎหมายธุรกิจเก่ียวกับผลไม้ระหว่างประเทศไทยกับจีน  บทที่ 2 วีซ่าธุรกิจ บทที่ 3 ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจผลไมไ้ทย บทที่ 4 ผลไมเ้ศรษฐกิจ 4 ภาค บทที่ 5 การขายเครื่องด่ืมผลไม ้บทที่ 6 การ
ส่งออกผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป บทที่ 7 สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย บทที่ 8 แบบฟอรม์ธุรกิจผลไม ้
บทที่ 9 สื่อออนไลน์และจดหมายธุรกิจผลไม้ แต่ละบทยังมีแบบทดสอบระหว่างเรียน  10 ข้อ 
ขอ้สอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก นอกจากนีย้ังมีแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัเรียน ทัง้หมด 50 ขอ้ 
เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เมื่อผู้วิจัยท าเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว น าเครื่องมือไปส่ง
ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อใหห้าคุณภาพของเครื่องมือ สรุปขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญคือ แก้ไข
ภาษาในการเขียนเนือ้หาบทเรียน แกไ้ขจุดมุ่งหมายของแต่ละบท ใหร้ะบุไวเ้ป็นพฤติกรรม ปรบับท
สนทนาของน าเขา้สู่บทเรียนใหส้ั้น แก้ไขค าถามและค าตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนและ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพื่อใหน้ักศึกษาอ่านเขา้ใจง่ายขึน้ ปรบัรูปภาพท่ีปรากฏใน
เนือ้หาชดักว่านีอี้กเป็นตน้ หลงัจากผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงเครื่องมือ
ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านและค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์แลว้น า
เครื่องมือไปทดลองกบักลุม่ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ หลงัการทดลองเสรจ็ผูว้ิจยัได้
สมัภาษณ์กลุ่มทดลอง เพื่อทราบความคิดเห็นและค าแนะน าเก่ียวกับหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้
และเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้รบัจากกลุ่มทดลอง 
ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงเครื่องมือใหเ้รียบรอ้ย แลว้น าเครื่องมือไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

การทดลองใช้เครื่องมือ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง นักศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองคือ
นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่สอง ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวนทั้งหมด 3 คน มีผลการเรียนอยู่ในระดับแก่ง ปาน
กลาง และอ่อน เพราะจากผลการทดลองสงัเกตไดว้่า นกัศกึษาที่ เขา้รว่มการทดลองยงัไม่มีความรู้
เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทย เมื่อนักศึกษาอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทย
ธุรกิจเบือ้งต้นเรื่อง “ผลไม้ไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีนแลว้ ไดค้วามรู้
เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทยมากขึน้ จึงท าให้ผลคะแนนของการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนสูงขึน้ ค่าเฉลี่ยคะแนนคือรอ้ยละ 74.67 โดยค่าเฉลี่ยของแต่ละบทสังเกตไดว้่า บทที่ 2 วีซ่า
ธุรกิจ บทที่ 5 การขายเครื่องด่ืมผลไม ้บทที่ 6 การส่งออกผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป และบทที่ 9 สื่อ
ออนไลนแ์ละจดหมายธุรกิจผลไม ้4 บทนีค้ะแนนค่าเฉลี่ยของนักศึกษาเขา้ร่วมการทดลองอยู่ใน
ระดับ ดีมาก บทที่  2 นักศึกษาที่ ได้ผลคะแนนสูงสุดมี  1 คน ได้ผลคะแนน 90 คะแนน                  
บทที่ 5 นักศึกษาที่ไดผ้ลคะแนนสงูสุดมี 1 คน ไดผ้ลคะแนน 90 คะแนน บทที่ 6 นกัศึกษาที่ไดผ้ล
คะแนนสูงสุดมี 1 คน ได้ผลคะแนน 90 คะแนน ผลคะแนนที่ต  ่าที่สุดคือ บทที่ 1 กฎหมายธุรกิจ
เก่ียวกับผลไมร้ะหว่างประเทศไทยกบัจีน กบับทที่ 4 ผลไมเ้ศรษฐกิจ 4 ภาค นกัศึกษาที่ไดค้ะแนน
ต ่าที่สุดคือ 60 คะแนน ซึ่งเป็นคนเดียวกัน อาจจะเป็นเพราะนักศึกษามีความรูเ้ก่ียวข้องกับ

ภาษาไทยธุรกิจเรื่อง ผลไมไ้ทยนอ้ย และความสามารถทางทกัษะการอ่านภาษาไทยของนกัศึกษา
อ่อน อ่านไม่เขา้ใจเนือ้หาบทเรียน จึงท าใหผ้ลคะแนนต ่า  เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขหนังสืออ่านเพิ่มเติม
อย่างดี นอกจากขอ้มูลที่นักศึกษาท าแบบทดสอบแลว้ ผูว้ิจัยยังสมัภาษณ์กับนักศึกษาที่เขา้ร่วม
การทดลองเพื่อทราบความคิดเห็นและค าแนะน าเก่ียวกับหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้ไดแ้ก่ บทที่ 1 
เนือ้หาไม่ยาก แต่เป็นเนือ้หาที่ไม่เคยมีความรูม้าก่อน ซึ่งท าใหอ่้านเขา้ใจยากหน่อย แต่ช่วยท าให้
เขา้ใจความรูเ้ก่ียวกับการคา้ระหว่างประเทศและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกับการคา้ผลไมร้ะหว่าง
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ประเทศไทยกับประเทศจีน ควรอธิบายค าศพัทเ์พิ่มเติมเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเนือ้หามากขึน้ บทที่ 2 
ผูเ้รียนไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัวีซ่า ขัน้ตอนการขอวีซ่าและรูจ้กัประเภทวีซ่าต่าง ๆ บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 
บทท่ี 6 ผูเ้รียนไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัผลไมไ้ทย ผลไมม้ีความส าคญัทางเศรษฐกิจกบัคนไทย มีมลูค่าสงู 
ช่วยสรา้งก าไรใหก้บัคนไทย ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูปต่าง ๆ การพฒันาอตุสาหกรรม
ผลไมแ้ปรรูป นอกจากแกไ้ขปัญหาเกิดการเน่าเสียแลว้ ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ดว้ย ส่วนบทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 เป็นเนือ้หาเก่ียวกับการใชภ้าษาไทยธุรกิจ เนือ้หาไม่ยากแต่มี
รายละเอียดมาก ท าใหจ้ าเนือ้หาไม่ได ้ควรเลือกวิธีการเขียนเพื่อใหน้ักศึกษาจ าเนือ้หาไดง้่ายขึน้ 
ผูว้ิจัยไดน้ าความคิดเห็นและค าแนะน าไปปรึกษากับอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปรบัปรุง
แกไ้ขหนงัสืออ่านเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ แลว้น าเครื่องมือไป
ทดลองกบักลุม่เปา้หมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  

เวลาในการทดลองของแต่ละบทไม่เท่ากัน บทที่ 1 ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 10 นาที บทที่ 2 ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที บทที่ 3 ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง บทที่ 4 ใชเ้วลา 50 นาที บทที่ 5 ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 
10 นาที บทที่ 6 ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 5 นาที บทที่ 7 ใชเ้วลา 40 นาที บทที่ 8 ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง บทที่ 9 
ใชเ้วลา 50 นาที ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลองมากที่สดุคือ 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะเวลาที่ใชใ้นการ
ทดลองนอ้ยสดุคือ 40 นาที การสมัภาษณก์บันกัศึกษาทราบว่า การใชเ้วลานานเป็นเพราะเพิ่งเริ่ม
เรียนเนือ้หาเก่ียวภาษาไทยธุรกิจ เมื่อก่อนไม่ค่อยอ่านหนังสือแบบนี ้จึงใชเ้วลานานหน่อย และมี
ค าศัพทม์ากที่ไม่เคยเรียนรู ้ส  าหรบัเวลาที่ใชน้้อยเป็นเพราะในบทนั้นเนือ้หาอ่านเขา้ใจง่าย และ
แบบทดสอบก็ไม่ยาก สามารถหาค าตอบในเนือ้หาได ้

การทดลองน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาที่เขา้ร่วมการทดลองคือนกัศึกษาจีนระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่สอง ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จ านวนทัง้หมด 4 คน คะแนนค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่สูงที่สุดคือ 83.33 คะแนน 
คะแนนค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได ้80 คะแนน เป็นนักศึกษาที่อยู่ในอันดบัที่ 2 ส่วนนกัศึกษาที่อยู่
ในอนัดบัที่ 3 คะแนนค่าเฉลี่ยที่ไดคื้อ 77.78 คะแนน สดุทา้ยคือนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนค่าเฉลี่ยนอ้ย
ที่สดุคือ 76.67 คะแนน และหลงัการทดลอง ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณก์ลุ่มเป้าหมายเรื่องความสนใจของ
เนือ้หาบทเรียนพบว่า นกัศึกษาชอบเนือ้หาเก่ียวกบัวีซ่า เพราะในฐานะเป็นชาวต่างประเทศ ควรมี
ความรูเ้ก่ียวกับวีซ่าต่าง ๆ เพราะพักอยู่อาศัยในประเทศไทย ตอ้งเขา้ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เพื่อใหอ้ยู่
ประเทศไทยไดถู้กตอ้ง สนใจเนือ้หาเก่ียวกับเศรษฐกิจผลไม ้เรียนรูค้วามส าคัญของผลไมก้ับคน
ไทย เขา้ใจสภาพการส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศบ้าง โดยเฉพาะประเทศจีน สนใจเนือ้หา
เก่ียวกบัเครื่องด่ืมจากผลไม ้เพราะเป็นสิ่งของที่สามารถพบในชีวิตประจ าวนับ่อย เขา้ใจประโยชน์
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ของการด่ืมน า้ผลไม ้สนใจเนือ้หาเก่ียวกับผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป ท าใหน้ักศึกษารูจ้ัดวิธีการเก็บ
รกัษาผลไมส้มยัก่อนและปัจจุบนั ผลไมแ้ช่แข็งกบัผลไมอ้บแหง้เป็นผลิตภณัฑท์ี่ส  าคญัส าหรบัการ
สง่ออกของประเทศไทย เพราะช่วยท าใหผ้ลไมไ้ทยเกิดการเน่าเสียนอ้ยลง ยงัช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
การคา้ดว้ย สนใจเนือ้หาเก่ียวกับการสื่อสารภาษาไทย เรียนรูว้ิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการการใช้
ภาษาไทยทางธุรกิจตอ้งถกูตอ้ง เหมาะสม และสภุาพ 

ผลการทดลองพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไม้
ไทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศกึษาชาวจีนมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 79.45/78.00 โดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดไวต้ัง้แต่ตอนแรก E1/E2 = 75/75 แสดงใหเ้ห็นว่าหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเล่มนีม้ีค่าประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของวิจยัคือ
สรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านของนกัศึกษาชาวจีน หมายความว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีส้ามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
ของผูเ้รียนชาวจีน ช่วยขยายความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทย เพิ่มประสบการณก์าร
ใชภ้าษาไทยธุรกิจของนกัศกึษาชาวจีนได ้

สรุปได้ว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบื ้องต้นเรื่อง “ผลไม้ไทย” เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีน มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 79.45/78.00 ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้E1/E2 = 75/75 แสดงว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีส้ามารถน าไปใชก้บันกัศึกษาชาวจีน
ได ้สามารถพฒันาทักษะการอ่าน เพิ่มความรูภ้าษาไทยธุรกิจดา้นผลไม ้เพิ่มประสบการณก์ารใช้
ภาษาไทยของนกัศกึษาชาวจีนได ้

จากการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาทุกคนบอกว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษา  ชาวจีน
เหมาะสมกบันกัศกึษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพราะการใชห้นงัสือเล่ม
นีน้อกจากช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้รียนแลว้ ยังช่วยเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ
ดา้นผลไมด้ว้ย คนที่ไดร้บัคะแนนน้อยที่สุดบอกว่า เนือ้หาบทเรียนน่าสนใจ โดยปกติไม่ไดเ้รียน
เนือ้หาเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจ การใชห้นงัสือเล่มนีไ้ดพ้ฒันาความสามารถทางทกัษะการอ่าน ได้
เรียนรูค้  าศัพทใ์หม่ที่เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจจ านวนมากมาย แต่ภาษาไทยของตัวเองอ่อนท าให้
อ่านไม่เขา้ใจเนือ้หาบทเรียนอย่างสมบรูณ ์ท าใหไ้ม่เขา้ใจรายละเอียดของบทเรียน เพราะฉะนัน้ท า
ใหผ้ลคะแนนการท าแบบทดสอบต ่า ส่วนคนอ่ืนบอกว่าเนือ้หาบทเรียนดูน่าสนใจ เพราะในขณะที่
พฒันาทักษะการอ่าน ยงัช่วยขยายความรูท้างภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมข้องตนเองดว้ย ปัจจุบนั
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีนอย่างใกลช้ิด ส่งเสริมการคา้ระหว่างสองประเทศ
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อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการค้าขายผลไม้ ดังนั้นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ
เบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีนจึงสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของตลาดปัจจบุนั 
 
อภปิรายผล 

การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน มีประโยชนใ์นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ ผลไมเ้ป็นเศรษฐกิจทางการเกษตรที่ส  าคญัของประเทศไทย ทุกปีปริมาณการ
ส่งออกผลไมไ้ทยไปต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะการส่งออกผลไมจ้ากประเทศไทยไป
ประเทศจีน และเพื่อส่งเสริมการคา้ระหว่างสองประเทศ ยังมีนโยบายประกาศดว้ย เช่น นโยบาย
การตัง้เขตการคา้เสรีเป็นนโยบายที่ส  าคัญ ท าใหก้ารคา้ขายผลไมส้องประเทศพัฒนามากยิ่งขึน้ 
และดึงดูดนักธุรกิจชาวจีนเขา้มาลงทุนดว้ย จึงเป็นเหตุผลที่ท าใหน้ักศึกษาสนใจเรียนภาษาไทย
ธุรกิจ เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

ระยะเวลาการทดลองของแต่ละบทไม่เท่ากัน เป็นเพราะเริ่มแรกเพิ่มอ่านไดอ่้านหนังสือ
เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทย แต่เมื่อก่อนมีความรูด้า้นภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทย
น้อย ท าให้อ่านเนื ้อหาช้า และมีค าศัพท์เฉพาะทางท าให้เข้าใจเนื ้อหายากขึน้ ดังนั้นจึงท าให้
ระยะเวลาการทดลองไม่เท่ากนั มีบทหนึ่งใชเ้วลานอ้ยเพราะในบทนัน้เนือ้หานอ้ย ค าศพัทไ์ม่ยาก
อ่านเขา้ใจง่าย นกัศึกษาอ่านเรว็และหาค าตอบของแบบทดสอบระหว่างเรียนในเนือ้หาบทเรียนได้
ง่าย จึงท าใหร้ะยะเวลาการทดลองนอ้ย 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ของนักศึกษาชาวจีนเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการเรียนการสอนภาษาไทยธุรกิจ จะช่วยขยายความรู้
เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมข้องผูเ้รียนชาวจีน ไดแ้ก่ กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบัผลไมร้ะหว่าง
ประเทศไทยกับจีน วีซ่าธุรกิจ ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจผลไม้ไทย ผลไม้เศรษฐกิจ 4 ภาค การขาย
เครื่องด่ืมผลไม ้การส่งออกผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูป สญัญาธุรกิจในการคา้ขาย แบบฟอรม์ธุรกิจ
ผลไม ้สื่อออนไลนแ์ละจดหมายธุรกิจผลไม ้ผูว้ิจยัศึกษาหนงัสือที่เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจของไทย
และของจีน ส่วนมากจะเป็นเนือ้หาเก่ียวกับการสนทนาภาษาไทย เนน้ฝึกการพูดภาษาไทยธุรกิจ
ของผูเ้รียนชาวจีน หนังสือเรียนที่เก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน ส่วนมากจะเป็น
เนือ้หาเก่ียวกับการสนทนาภาษาไทย เน้นการพูดเป็นหลัก ส่วนหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ภาษาไทยธุรกิจน้อยมาก ท าให้ผู ้เรียนชาวจีนมีความรูด้้านภาษาไทยธุรกิจน้อยเช่นกัน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อท าให้ผู ้เรียนชาวจีนสามารถค้นหาความรูเ้ก่ียวกับ
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ภาษาไทยธุรกิจได ้ผูว้ิจัยจึงสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจขึน้มา เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาไทยเพิ่มความรูด้้านภาษาไทยธุรกิจของผู้เรียน และสามารถไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ แต่ความแตกต่างของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้คือ เน้นเนื ้อหาการอ่าน
ภาษาไทยธุรกิจของผูเ้รียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในขณะที่พัฒนา
ทกัษะการอ่าน ยงัไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเรื่องผลไมไ้ทยมากยิ่งขึน้ นอกจากนีแ้ลว้ยงัท า
ใหผู้เ้รียนชาวจีนมองเห็นความส าคัญทางเศรษฐกิจของผลไมไ้ทย และการพัฒนาความสมัพันธ์
ทางการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน 

การสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มดา้นภาษาไทยธุรกิจมีประโยชนต่์อผูเ้รียนชาวต่างประเทศ เพราะ
เป็นการใช้ภาษาไทยเฉพาะทางซึ่งอาจจะเน้นทักษะการฟัง การพูด ดังเช่นงานวิจั ยของ              
เหลียง เหยาหลิง (Liang เหยาหลิง) เรื่องการสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยธุรกิจส าหรับ
นักศึกษาจีนทีเ่รียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และ อิมธิรา อ่อนค า เรื่องแบบเรียน
สนทนาภาษาไทยธุรกิจส าหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งช่วยพัฒนาเป็นหนังสือที่ใชใ้นชั้นเรียน 
เนือ้หาเนน้การสนทนาภาษาไทยธุรกิจ เนน้พัฒนาทักษะการพูดของผูเ้รียน ไม่เหมือนกับหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมใหผู้เ้รียนคน้หาความรูด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการของแต่ละคน สามารถใชใ้นชัน้
เรียนหรือนอกหอ้งเรียนก็ได ้เนือ้หาของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเนน้การอ่านเป็นหลกั การอ่านหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมนอกจากพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้รียนแลว้ ยังมีประโยชนใ์นการช่วยเพิ่มความรู้
ให้กับผู้เรียน เพราะฉะนั้นส าหรับผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ของนักศึกษาชาวจีน สามารถพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้รียนชาวจีน และการใชห้นังสือเล่มนี ้
สามารถท าใหผู้เ้รียนไดค้วามรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจดา้นผลไมม้ากยิ่งขึน้ 

อย่างไรก็ตามการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องนี ้ยังมีข้อจ ากัดการใช้ เพราะต้องเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผูเ้รียนชาวจีนที่มีพื ้นฐานทักษะภาษาไทยระดับกลางถึงดี เนื่องจากหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมนีเ้นน้ภาษาไทยธุรกิจเฉพาะทาง จึงตอ้งแตกต่างตามความสนใจของผูอ่้าน และตอ้ง
เขา้ใจธรรมชาติของผูเ้รียนที่แตกต่างตามเพศ อาย ุ 

การเรียนการสอนภาษาไทยธุรกิจส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน นอกจากช่วยพฒันาความสามารถ
ทางทกัษะการพดูและการอ่านภาษาไทยแลว้ ท่ีส  าคญัคือผูเ้รียนไดข้ยายความรูเ้ก่ียวกบัภาษาไทย
ธุรกิจของตนเอง วิชาภาษาไทยธุรกิจต่างกบัวิชาอ่ืน เพราะภาษาไทยธุรกิจเป็นวิชาเฉพาะทาง การ
อ่านหนังสือเล่มนี ้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูค้  าศัพทเ์ฉพาะเก่ียวกับภาษาไทยธุรกิจ ความรูท้ี่เก่ียวกับ
ภาษาไทยธุรกิจในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้ มีความรูเ้ก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศไทย 
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ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการคา้ระหว่างประเทศ วีซ่าธุรกิจ เนือ้หาเก่ียวกับผลไมไ้ทย ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของผลไมไ้ทย ผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูปของประเทศไทย สภาพการส่งออกผลไมส้ดและ
ผลิตภัณฑผ์ลไมแ้ปรรูปของประเทศไทย วิธีการใชภ้าษาไทยทางธุรกิจ ภาษาตอ้งมีความหมาย
ชดัเจน สภุาพ ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ ์

การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ เพราะเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นกัธุรกิจชาวจีนที่เขา้มาท าธุรกิจในประเทศ
ไทยมีเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ต้องการคนจีนที่เรียนรูแ้ละเขา้ใจภาษาไทยธุรกิจมากขึน้ เพื่อช่วยให้การ
ด าเนนิธุรกิจในประเทศไทยไดส้ะดวกสบาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  

 
ข้อเสนอแนะ 

นอกจากเรียนหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจเบือ้งตน้เรื่อง “ผลไมไ้ทย” เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชาวจีน ผู้เรียนควรไปศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับภาษาไทย
ธุรกิจเฉพาะทางเพิ่มขึน้ ซึ่งผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้ 

การสรา้งหนังสือที่มีเพิ่มค าศัพท์เก่ียวขอ้งกับภาษาไทยธุรกิจเฉพาะทางส าหรบัผู้เรียน
ชาวต่างชาติ เมื่อผูเ้รียนเรียนหนังสือที่เก่ียวกบัภาษาไทยธุรกิจจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หามาก
ยิ่งขึน้  
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