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ปริญญานิพนธเ์ลม่นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรม

ไทย” ส าหรบัผู้เรียนชาวจีน และเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการสรา้งเครื่องมือวิจัยจ านวน  9 บท ได้แก่  บทที่ 1 อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย  บทที่ 2 เส้นจีน 
เส้นไทย บทที่ 3 เครื่องเทศ เครื่องจิ ้ม เครื่องปรุงจีน-ไทย บทที่ 4 ข้าวจีน ข้าวไทย บทที่ 5 ผักจีน ผักไทย 
บทที ่6 ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย บทท่ี 7 ขนมจีน ขนมไทย บทที ่8 ส ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารวา่งไทย และบทที่ 
9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย แต่ละบทประกอบดว้ย บทอ่าน ค าศพัท ์เกร็ดความรู ้บทอ่าน
เสรมิ กิจกรรมประกอบการเรียน แบบทดสอบระหวา่งเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน ผูว้ิจยัไดน้ าเครือ่งมือวิจยั
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจประเมินคณุภาพ จากนัน้แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลง้จึงน าไปทดลองใชก้บั
กลุม่เป้าหมายผลการวิจยัพบว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน 
เครื่องมือทัง้ 9 บทมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ  ์87.67/83.40 ซึ่งผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว  ้คือ E1/E2 = 75/75 จึง
แสดงใหเ้ห็นวา่ หนงัสอือา่นเพิ่มเติม เรือ่ง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รยีนชาวจีน ช่วยใหผู้เ้รยีนชาว
จีนไดเ้รียนรูภ้าษาและวฒันธรรมผ่านอาหารจีนในวฒันธรรมไทยได้ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นสื่อการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เพราะเนือ้หาตรงกบัความสนใจของผูเ้รยีน สามารถช่วยเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้อาหารจึงเป็นสื่อการเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมที่ท  าใหผู้เ้รียนภาษาต่างประเทศไดรู้จ้ัก
ประเทศไทย และเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมไทย 
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This objective of this research is to create a supplementary reading book titled 

“Chinese Food in Thai Culture” for Chinese learners and to find the performance value of this book, 
with the criteria of 75/75. The researcher conducted the research tools into nine units, which are as 
follows: Unit 1: Chinese Food in Thai Culture, Unit 2: Chinese Noodles, Unit 3:  Spices, Sauces, 
Chinese and Thai garnishes, Unit 4: Chinese and Thai Rice, Unit 5: Chinese and Thai Vegetables, 
Unit 6: Chinese and Thai Fruits, Unit 7: Chinese and Thai Desserts, Unit 8: Chinese and Thai Snack 
Sets, and Unit 9:  Chinese and Thai Food Idioms. Each unit consists of reading articles, vocabularies, 
useful knowledge, supplementary reading, learning activities, tests during study, and post-tests. The 
researcher brought the tools to the specialists to evaluate the quality and then improved and edited 
according to their suggestions. Then, the tools were implemented with the targeted group. The 
results revealed that the supplementary reading book titled “Chinese Food in Thai Culture” for 
Chinese learners and the nine tools had a performance value of 87.67/83.40, which passed the 
designated criteria of E1/E2 = 75/75. This shows that the supplementary reading book titled “Chinese 
Food in Thai Culture” for Chinese learners allows Chinese learners to be able to learn language and 
culture through the topic of Chinese food in Thai culture. This supplementary reading book is a self-
study medium because the contents match the interest of the learners, and help to increase the 
knowledge and skills of the learners efficiently. Therefore, food is a learning medium of language and 
culture, which make students, who study foreign language, know about Thailand and understand 
Thai language and culture. 

 
Keyword : Supplementary Reading book, Chinese food in Thai culture, Chinese learners 
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ภินันทว์ัฒนา และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวกร ฉัตรบ ารุงสุข ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูตอ้งเหมาะสมของเครื่องมือ พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน าแกไ้ขเครื่องมือใหม้ีความถกูตอ้ง และยงัช่วยตรวจสอบ
คณุภาพของเครื่องมือจนงานวิจยันีเ้สรจ็อย่างสมบรูณ ์

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย ท่ีใหค้วามเมตตาแก่ผูวิ้จยัเขา้ไปทดลองเก็บขอ้มลู จนท าใหก้ารทดลองผ่านไปไดด้ว้ยดี 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ เวศรภ์าดา อาจารยผ์ูเ้ป็นท่ีรกัและเคารพของ
ผูวิ้จัย ท่ีใหค้  าแนะน าในการเรียนต่อปริญญาโท และเป็นธุระในการจัดหาหนังสือต าราเรียนต่าง ๆ มาให้
ผูวิ้จยัไดเ้ป็นขอ้มลูสืบคน้ และขอขอบคณุอาจารยจ์กัรพนัธ ์ศรีสินธราดล และอาจารยช์ยานนัต ์

จีนสมบูรณพ์านิช ท่ีคอยเป็นธุระหาหนงัสือ ต ารา ภาษาจีนใหแ้ก่ผูวิ้จยั อีกทัง้ยังช่วยแปลภาษา
ในเนือ้หาท่ีผูวิ้จยัตอ้งใชใ้นการท าเครื่องมือ ตลอดจนคอยใหก้ าลงัใจแก่ผูวิ้จยัอยู่เสมอ ๆ จนท าใหป้ริญญา
นิพนธเ์สรจ็อย่างสมบรูณ ์

เหนือสิ่งอ่ืนใด ผูวิ้จยักราบขอบพระคณุมารดาท่ีคอยเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูวิ้จยั คอยช่วยเตรียมและ
จดัหาอาหารใหผู้วิ้จยัไดถ้่ายรูป เพ่ือมาใชใ้นเครื่องมือวิจยั ขอบพระคณุส าหรบัทุนทรพัยแ์ละแรงสนนัสนนุท่ี
คอยอยู่เคียงขา้งจนผูวิ้จยัส  าเรจ็การศกึษาระดบัมหาบณัฑิตไดด้ว้ยดี 

และทา้ยท่ีสดุ ขอขอบคณุกลัยาณมิตรรว่มรุน่ปริญญาโทรหสั 60 ทกุคนท่ีใหก้ าลงัใจใหซ้ึง่กนัและ
กนั โดยเฉพาะอย่างย่ิง นางสาวพลอยปภสั อปุพรพงศ ์และนางสาวชมพูนุช ประชาญสิทธ์ิ เพ่ือนผูค้อยให้
ความช่วยเหลือแนะน า และเป็นก าลงัใจใหผู้วิ้จยัในทกุ ๆ เรื่องดว้ยความปรารถนาดีตลอดมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศไทยเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศจีนตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยซึ่งอยู่ในช่วงของ

ราชวงศห์ยวน ซึ่งสมยันัน้ประเทศจีนเป็นศนูยก์ลางของอ านาจและอารยธรรมโลก โดยประเทศจีน
ใหค้วามช่วยเหลือคุม้ครองดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ความสมัพนัธข์องทัง้สองประเทศจึงเนน้ใน
ดา้นธุรกิจการคา้ซึ่งอยู่ภายใตค้วามสมัพนัธแ์บบระบบบรรณาการ ต่อมาพฒันาความสมัพนัธใ์น
ดา้นธุรกิจการคา้ยิ่งขึน้ ท าใหช้าวจีนหลั่งไหลเขา้มาท าการคา้และตัง้รกรากในแผ่นดินไทยเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนส่งผลใหช้าวจีนจ านวนมากต่าง
อพยพไปเริ่มตน้ชีวิตใหม่ท่ีต่างประเทศ1 ซึ่งประเทศไทยมีชาวจีนโพน้ทะเลจ านวนมากอพยพทาง
เรือส าเภามา ตัง้รกรากอาศยัอยูต่ามจงัหวดัท่ีตดิกบัทะเล ชาวจีนไดน้  าวฒันธรรมของตนเองเขา้มา
เผยแพรใ่นประเทศไทย ท าใหว้ฒันธรรมไทย-จีนเกิดการหลอมรวมวฒันธรรมจนกลมกลืนเป็นสว่น
หนึ่งของกนัและกนั 

ภาษาและวฒันธรรมไทยท่ีไดร้บัอิทธิพลจากจีนมีอยูห่ลายดา้น หนึ่งในนัน้คือดา้นอาหาร 
เห็นไดจ้ากภาษาท่ีไทยยืมมาใช ้ท่ีเรียกวา่ “ค ายมืจีน” ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นค ายืมจากภาษาจีนแตจ้ิ๋ว 
เชน่ การเรียกช่ืออาหาร ชนิดของอาหาร การใหค้วามหมายของอาหาร เป็นตน้ สว่นดา้นวฒันธรรม
ท่ีไดร้บัมา เช่น อุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบอาหาร กรรมวิธีการปรุงอาหาร ขอ้ก าหนดอาหารในพิธี
ส  าคญัตา่ง ๆเป็นตน้  

นอกจากอาหารจีนแตจ้ิ๋วท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากแลว้ยังมีอาหารจีนกวางตุง้ เช่น บะหม่ี
เก๊ียวหมูแดง เป็ดย่าง ติ่มซ า ส่วนรา้นอาหารจีนกวางตุง้จะลงทา้ยช่ือรา้นดว้ย “…กี” เช่น ทองก่ี 
หมั่นก่ี จิ๊บก่ี ส่วนอาหารจีนไหหล าท่ีคนไทยคุน้เคยจะมีเพียงขา้วมนัไก่กับเนือ้อบซึ่งขายคู่กับขา้ว
มนัไก่2 ในหนงัสือ บ่บ๊ัดบ่ย้งก้ง วัฒนธรรมไทยจีน : ไม่รู้ต้องแสวง ไดบ้รรยายถึงกรรมวิธีการ
ปรุงอาหารจากชาวไทยเชื ้อสายจีน อุปกรณ์ และวัตถุดิบท่ีเป็นของชาวจีนไวอ้ย่างละเอียด ซึ่ง
ขอ้มลูไดม้าจากการท าอาหารของ “เด” ชาวไทยเชือ้สายจีน ดงันี ้

 

                                                           
  1 แสงอรุณ กนกพงศช์ยั.  (2550).  วถิจีีน-ไทย ในสงัคมสยาม.  หนา้ 25-27. 

   2 แสงอรุณ กนกพงศช์ยั.  (2547).  บ่บัด๊บ่ยง้กง้ วฒันธรรมไทยจีน : ไม่รูต้อ้งแสวง.  หนา้  206-208. 
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...พระเอกของเรื่องคือวุน้เสน้ เอามาแช่น า้ไม่ตอ้งตัดสัน้ เห็ดหูหนูด าแช่น า้ใหนุ้่ม เฉือนไตแข็ง ๆ ออก 
ดอกไม้จีนแช่น ้า ตัดปลายแข็งออก ผูกขมวดเข้า ฟองเต้าหู้แช่น ้า ใบขึน้ฉ่ายตัดเป็นท่อน 

กุง้แหง้ลา้งน า้ผึง่ไว ้กุง้สดปอกเปลอืกชกัเสน้ด าทิง้ ตบัเหลก็ เซง่จี ๊(เอาสว่นเหม็น ๆ ออกเสยีก่อน) และหมู
เนือ้แดง เอากระทะใบใหญ่ตัง้ น า้มนัใส่ โหมไฟใหแ้รง ตีกระเทียมกับน า้มนั ใหห้อมฟุ้งจรุงใจ 
แต่อย่าใหถ้ึงกบัไหม ้ใสกุ่ง้สด กุง้แหง้ ตบัเหล็ก เซ่งจี๊ เนือ้หม ูวุน้เสน้ เห็ดหหูนู ดอกไมจี้น ฟอง
เต้าหู ้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ผัดเขา้ด้วยกันใหด้ีก่อนยกลง โรยพริกไทยป่น ใบขึน้ฉ่าย ผัดอีก
เลก็นอ้ย เป็นอนัเสรจ็สรรพ1 

 
อาหารไทยท่ีไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมไดร้บัการสืบทอดจากรุน่สู่รุน่ ยงัรวมถึงวิถีชีวิต 

ประเพณี ความเช่ือ และวฒันธรรมอ่ืน ๆ เช่น การไหวเ้ทพเจา้ในวนัตรุษจีน วนัสารทจีน เทศกาล
ถือศีลกินเจ พิธีแตง่งานแบบยกน า้ชา เป็นตน้ ซึ่งลว้นตอ้งมีอาหารอยู่ในนัน้เสมอ การน าอาหารแต่
ละชนิด แตล่ะประเภทมาประกอบในพิธีลว้นมีความหมายและสะทอ้นวฒันธรรมอย่างชดัเจน เช่น 
ประเพณีงานแต่งงาน จะมีอาหารจ าพวกปลา ปลาในภาษาจีนกลาง ออกเสียงว่า “鱼” (หยู)  
ซึ่งพอ้งเสียงกับค าว่า หย ูท่ีแปลว่า ร  ่ารวย เหลือกินเหลือใชไ้ม่ขดัสน จึงเป็นสญัลกัษณข์องความ
อดุมสมบรูณ ์เป็นตน้ ซึ่งชาวไทยเองก็น าความเช่ือนีม้าใชเ้ชน่กนั เห็นไดจ้ากงานแตง่งานจะจดัเป็น
โต๊ะจีน อาหารบนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นอาหารจ าพวกปลา เสน้ ของหวาน จะมีความหมายมงคลแบบ
ชาวจีนทัง้สิน้ 

อาหารเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีมนุษยท์ุกคนตอ้งแสวงหาเพ่ือตอบสนองความอยู่รอดของ
ตนเอง ทัง้ยงัมีบทบาทต่อวฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ อาหารจึงเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งหลายดา้นใน
สงัคม เช่น ศาสนา ความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตประจ าวนั ดงัท่ี พัทยา สายหู กล่าวถึง 
วฒันธรรมอาหารไวว้่า หมายถึงธรรมเนียมประเพณี วิธีการต่าง ๆ ท่ีคนในชุมชนหรือสังคมหนึ่ง
ยึดถือปฏิบัติกันมาเก่ียวกับขั้นตอนการท าอาหาร เลือกสรรวัตถุดิบ มีการก าหนดค าและ
ความหมายของอาหาร มีความเช่ือหรือเง่ือนไขขอ้หา้มตา่ง ๆ เป็นตน้2  

อาหารไทยสะทอ้นความหลากหลายของวฒันธรรมตา่งชาตทิัง้แขก ฝรั่ง จีน มีเอกลกัษณ ์
และรสชาตเิฉพาะตวั อาหารไทยจงึไดร้บัอิทธิพลจากหลากหลายประเทศ ในบทความ อาหารไทย 
: มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ไดก้ล่าวถึงอาหารในสมยัอยุธยาว่ามีการน าเขา้เหลา้องุ่นจาก
สเปน เครื่องเทศจากอินเดีย ของหวานจากโปรตเุกส รวมทัง้อาหารจีน ท าใหเ้กิดการผสมผสานของ

                                                           
   1 แสงอรุณ กนกพงศช์ยั.  (2547).  บ่บัด๊บ่ยง้กง้ วฒันธรรมไทยจีน : ไม่รูต้อ้งแสวง. หนา้  210. 
   2 พทัยา สายห.ู  (2523)  กลไกของสงัคม.  หนา้ 10. 
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วฒันธรรมการกินท่ีหลากหลาย1 เช่นเดียวกับ Suree Nanasombat และ N. Teckchuen กล่าวถึง
การผสมผสานของอาหารไทยและความส าคัญอาหารไทยในสายตาชาวต่างชาติท่ีมองเห็นถึง
ความมีเอกลกัษณร์สชาติของอาหารไทย อีกทัง้มีความหลากหลายดา้นเครื่องปรุงไดร้บัอิทธิพล
จากหลายชาติ ชาวไทยสามารถหาวตัถดุิบท่ีน ามาประกอบอาหารไดจ้ากพืชผกัสมนุไพรท่ีปลกูเอง  
ท าใหอ้าหารไทยรสชาตดีิและมีประโยชนต์อ่รา่งกาย2 

ในบรรดาอาหารไทยท่ีไดร้บัการผสมผสานอย่างหลากหลายขา้งตน้ อาหารจีนนับว่ามี
อิทธิพลอย่างมากด้านการทูตและการค้า ในสมัยอยุธยาตอนปลายการค้าขายด้านอาหาร
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพการขยายตวัของระบบทนุนิยมมากขึน้ เพราะตา่งชาตเิขา้มาคา้ขายมาก
ขึน้โดยเฉพาะชาวจีนไดน้  าสินคา้หลากหลายเขา้มาคา้ขายในไทยเป็นจ านวนมาก ทั้งนีช้าวจีน
นับว่าเป็นผู้คา้ท่ีมีบทบาทส าคัญดา้นการค้าอาหาร การขายจากแบบหาบเร่จนไปถึงการเปิด
รา้นอาหารท่ีเรียนกว่า “เหลา” หรือตกึขายอาหารจีน ส่วนภาษาไทยเรียกว่า “ภตัตาคาร” ไม่เพียง
ชาวจีนจะคา้ขายอาหารเทา่นัน้ ชาวจีนอีกสว่นหนึ่งเป็นแรงงานในการผลิตทางการเกษตรอีกดว้ย3 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีนกัศกึษาชาวจีนเขา้มาศกึษาต่อในสาขาภาษาไทยระดบัปริญญา
ตรีตามมหาวิทยาลัยทั่ วประเทศ หลักสูตรการเรียนการสอนจึงมีเนื ้อหาเก่ียวกับภาษาและ
วฒันธรรมไทย เพ่ือใหน้กัศกึษาชาวจีนไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
อีกทัง้สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในขณะท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในประเทศไทยตลอดจนเม่ือจบการศกึษาไป
แลว้ก็สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวัน นักศึกษาชาวจีนท่ีเขา้มาศึกษาต่อในประเทศไทยใช้
ภาษาจีนกลาง (แมนดารนิ) เป็นภาษาแม่ จึงท าใหไ้ม่คอ่ยเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมไทยท่ีเป็นค า
ยืมจีน อาทิ ภาษาแตจ้ิ๋ว ภาษาฮกเกีย้น ภาษาไหหล าและอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะพบไดใ้นหมวดอาหาร
มีทัง้การเรียกอาหารเป็นภาษาจีนดัง้เดิมตรงตวั บา้งก็แปลความหมายเป็นภาษาไทยเพ่ือใหก้าร
ส่ือสารไดง้่าย เชน่ เตา้ปัง “豆方” (dòufāng) แปลเป็น ถั่วตดั ผดัโป๊ยเซียน “八宝菜” (bābǎocài) 
แปลเป็น ผดัวุน้เสน้ น า้เตา้หู ้“豆浆” (dòujiāng) แปลเป็น นมถั่วเหลือง เป็นตน้ ท าใหน้ักศึกษา
ชาวจีนมักสับสน ไม่เข้าใจหรือเลือกใช้ค  าในการส่ือสารได้ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ก๋วยเต๋ียว
เย็นตาโฟ “酿豆腐” (yòng theu fú) นกัศึกษาชาวจีนเรียกว่าก๋วยเต๋ียวสีชมพ ูดงันัน้ผูเ้รียนชาว

                                                           
   1 ศรุดา นิติวรการ.  (2557, เมษายน-พฤศจิกายน).  อาหารไทย : มรดกทางวฒันธรรมของชาติ.  วารสารสถาบนัวิจยั
และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร.  5(1):  หนา้ 171-179. 
   2 Nanasombat, Suree, & N. Teckchuen. (2009). Antimicrobial, antioxidant and anticancer activities of Thai 
local vegetables. Journal of Medicinal Plants Research, 3(5):443-449. 
   3 โดม ไกรปกรณ.์  (2556, มปป.).  วารสารประวตัศิาสตร ์ฉบบัครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารยพ์เิศษขจร สขุ
พานชิ หนา้ 81-97. 
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จีนควรศกึษาทัง้ภาษาและวฒันธรรมควบคูก่นั เพ่ือสามารถส่ือสารและเขา้ใจภาษาและวฒันธรรม
ไทยมากขึน้ อีกทั้งยังเป็นประโยชนใ์นการใชชี้วิตระหว่างอยู่ในประเทศไทยเช่นผูเ้รียนสามารถ
สั่งซือ้อาหารเองได ้ 

การเรียนภาษาต่างประเทศควรใหค้วามสนใจดา้นวฒันธรรมของชาวต่างประเทศนั้น 
เพราะจะส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศรู้สึกสนใจศึกษาภาษาของประเทศนั้น ๆ การเรียน
ภาษาต่างประเทศไม่สามารถท่ีจะเรียนเฉพาะดา้นภาษาอย่างเดียวโดยไม่ท าความเขา้ใจหรือ
ศึกษาวฒันธรรมของเจา้ของภาษา ซึ่งจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความผิดพลาดหรือเขา้ใจผิดในการ
ติดต่อส่ือสารกบัเจา้ของภาษา หากผูเ้รียนไดศ้ึกษาวฒันธรรมของเจา้ของภาษาจะท าใหเ้ขา้ใจซึ่ง
กนัและกนั ดงันัน้การท าความเขา้ใจวฒันธรรมควบคูไ่ปกบัการเรียนภาษาจะยิ่งช่วยใหผู้เ้รียนไปสู่
เปา้หมายตามท่ีตัง้วตัถปุระสงคไ์ว ้ดงัท่ี ธนานนัท ์ตรงดีและคณะ กลา่ววา่ 
 

 การศกึษาวฒันธรรมเป็นศาสตรท์ี่กวา้ง สามารถศกึษาตามประเด็นตา่งๆ ดงันี ้วิถีการ
ด าเนินชีวิตสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้ เพื่อใชใ้นการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ การท ามาหากิน อาหาร เสือ้ผา้ 
ยารกัษาโรค และการปลกูบา้นเรือน การอยู่รว่มกนัในสงัคม ไดแ้ก่ กฎระเบียบในสงัคม กติกา
ตา่ง ๆ ที่คนยอมรบัรว่มกนั การศึกษาคณุธรรม จรยิธรรม ศีลธรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความดี
งาม ศกึษาสนุทรยีศาสตร ์เช่น การรอ้งเพลง การเลน่ดนตร ีรูปทรงสถาปัตยกรรมตา่งๆ ท่ีส  าคญั
ที่สุด คือ การศึกษาภาษาซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรม เมื่ อทราบประเด็นใน
การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมแลว้ ควรจะก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอน
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน1 

 
การสอนภาษาไทยส าหรบัชาวตา่งชาติควรสอนภาษาและวฒันธรรมควบคูก่นัไป และอีก

สิ่งหนึ่งท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญั คือ “สือ่” เพ่ือน ามาเป็นส่ือการเรียนรูใ้หเ้กิดประสิทธิผลสงูสดุตอ่
ผูเ้รียน ประโยชนข์องส่ือการเรียนรู ้คือ ท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ช่วยส่งเสริม
ทกัษะในการเรียนมากย่ิงขึน้ สง่ผลใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเนือ้หาไดเ้รว็ขึน้ 

การเสรมิความรูใ้นรูปแบบของหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรม
ไทย” ให้กับผู้เรียนชาวจีนจะช่วยส่งเสริมใหผู้้เรียนไดพ้ัฒนาทักษะการอ่านและมีความรูค้วาม
เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมไทย-จีนมากยิ่งขึน้ เน่ืองดว้ยหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท าใหผู้เ้รียนศกึษาหา
ความรูเ้พิ่มเติมตามความเหมาะสมกบัตนเอง สรา้งนิสยัรกัการอ่านและไดฝึ้กทกัษะการอ่าน ดงัท่ี 
บนัลือ พฤกษะวนั กล่าววา่ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นวสัดกุารอา่นประเภทหนึ่งท่ีไมใ่ช่แบบเรียน แต่

                                                           
   1 ธนานนัท ์ตรงดีและคณะ.  (2551).  วฒันธรรมการใชภ้าษา.  หนา้ 19. 
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เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกอ่านไดท้ัง้ในและนอกเวลาเรียน ผูเ้รียนอาจใชไ้ด้
หลายลกัษณะ เช่น อ่านเพ่ือคน้ควา้หาค าตอบ อ่านเพ่ือหาประสบการณใ์หล้ึกซึง้เฉพาะเรื่อง อ่าน
เพ่ือความเพลิดเพลินหรือเพ่ือใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์1 

ในงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรม
ไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน เพ่ือใหน้กัศกึษาชาวจีนไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมไทยท่ีเก่ียวกบัอาหารควบคู่
ไปกับการเรียนภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและเรียนรู ้เข้าใจ ด้าน
วฒันธรรมไทย-จีนมากยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือสรา้งหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน 
2.เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย”  

ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีนอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์75/75 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดห้นังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบั

ผูเ้รียนชาวจีนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด อีกทั้งจะเป็นประโยชนต์่อผูเ้รียนชาวจีนได้
พฒันาทกัษะการอา่นและสรา้งการเรียนรู ้และเขา้ใจดา้นวฒันธรรมไทย-จีนมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้

1.1 กลุม่เปา้หมายท่ีใชใ้นการวิจยั 
นักศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปี ท่ี  3 วิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศกวางสี (广西外国语学院) แลกเปล่ียนเรียนท่ี คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เลือกจากประชากรโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงและสมคัรใจยินดี
เขา้รว่มกิจกรรม 
 
 
 
 

                                                           
   1 บนัลือ พฤกษะวนั.  (2536). วรรณกรรมกบัเดก็. หนา้ 56. 
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2.ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเนือ้หา ดังนี ้ 
การศกึษาครัง้นีมุ้ง่คน้ควา้ ศกึษา ภาษาและวฒันธรรม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรม

ไทย” เพ่ือน ามาสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยใชเ้กณฑ ์“ค ายืมจีน” ท่ีปรากฎอยู่ในอาหาร จาก
หนังสือและงานวิจัยจ านวน 6 เล่ม ไดแ้ก่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541  

หนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 ค า การสร้างค าและการยืมค า2 หนงัสือทัง้สองเล่มนีไ้ด้
ผ่านการตรวจสอบกระบวนการทางภาษาเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้และเป็นท่ียอมรบัในการใชค้น้ควา้
ค าศัพท์ต่าง ๆ และเป็นตัวแทนของหนังสือระดับชาติ หนังสือค าจีนสยาม 3 เป็นตัวแทน
นกัวิชาการท่ีไดร้บัการยอมรบัดา้นจีนศึกษา หนังสือค ายืม : แขกขอมจีน4 เป็นหนงัสือดา้นค า
ยืมตีพิมพใ์น พ.ศ. 2562 และมีค าศพัทใ์หม่เพิ่มเติมท่ีใชอ้ยู่ในปัจจบุนั หนังสือเยาวราช เก๋า เก๋ 
เท่ อร่อย5 เป็นหนังสือท่องเท่ียวท่ีเป็นตวัแทนอาหารกับการท่องเท่ียว รวบรวมรา้นอาหารและ
อาหารในเยาวราชไวท้ัง้หมด ซึ่งส านกัพิมพมี์ความเช่ียวชาญในการจดัท าหนงัสือท่องเท่ียว และ 
วิทยานิพนธ ์เร่ือง พัฒนาการของค ายืมภาษาจีนที่ปรากฎในพจนานุกรมไทย6 เป็นตวัแทน
ของงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของค ายืมจีนในพจนานุกรมไทยแต่ละเล่ม ถือว่าเป็น
วิทยานิพนธท่ี์สามารถรวบรวมค ายืมจีนจากพจนานกุรมไทย  

จากหนังสือท่ีไดค้น้ควา้มานัน้ ผูว้ิจัยสามารถแบ่งบทออกมาทัง้หมด จ านวน 9 บท 
ดงันี ้

บทท่ี 1   อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 
บทท่ี 2   เสน้จีน เสน้ไทย 
บทท่ี 3   เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย  
บทท่ี 4   ขา้วจีน ขา้วไทย 
บทท่ี 5   ผกัจีน ผกัไทย 
บทท่ี 6   ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย 
บทท่ี 7   ขนมจีน ขนมไทย 

                                                           
   1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554. 
   2 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ.  (2545).  หนงัสอือเุทศภาษาไทย ชดุบรรทดั
ฐานภาษาไทย.  หนา้ 235-244. 
   3 วรศกัดิ ์มหทัธโนบล.  (2555).  ค าจีนสยาม.  หนา้ 518-537. 
   4 ธเนศ เวศรภ์าดา.  (2562).  ค ายมื : แขกขอมจีน.  หนา้ 103-108, 148-152. 
   5 บีวาว แฟมิลี่.  (2556).  หนงัสอืเยาวราช เก๋า เก๋ เท่ อร่อย.  หนา้ 44, 47, 51, 54, 57, 61-71, 108, 110, 119, 186. 
   6 ศุภกร เลิศอมรมีสุข.  (2556).  พฒันาการของค ายืมภาษาจีนที่ปรากฎในพจนานุกรมไทย. กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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บทท่ี 8   ส  ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารวา่งไทย 
บทท่ี 9   ส  านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย  หมายถึง อาหารจีนท่ีมีช่ือเรียกอาหารเป็นเสียง

ภาษาจีน (ท่ีไม่ใช่ภาษาจีนกลาง) มีรสชาติ หน้าตา รวมทัง้มีช่ือเรียกท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
เพ่ือใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมไทย 

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง หนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับอาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย โดยมีเนือ้หา 9 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 อาหารจีนในวฒันธรรมไทย บทท่ี 2 เสน้จีน เสน้
ไทย บทท่ี 3 เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย บทท่ี 4 ขา้วจีน ขา้วไทย บทท่ี 5 ผกัจีน ผกัไทย 
บทท่ี 6 ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย บทท่ี 7 ขนมจีน ขนมไทย บทท่ี 8 ส ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารว่าง
ไทย และบทท่ี 9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

บทที ่2 
อาหารจนีในวัฒนธรรมไทย 

และการสร้างหนังสืออ่านเพิม่เตมิส าหรับชาวต่างประเทศ 

ช่ืออาหารไทยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมจีนท่ีมีต่ออาหารไทย เช่น อาหาร
ประเภทเสน้ มีช่ือเรียกหลายอย่าง ก๋วยเต๋ียว กวยจั๊บ บะหม่ี เป็นตน้ การศึกษาเรื่องอาหารจีนใน
วฒันธรรมไทยจงึจะเป็นประโยชนใ์หน้กัศกึษาชาวจีนเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมเรื่องอาหารยิ่งขึน้  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมไทยให้ผูเ้รียนชาว
ตา่งประเทศ อาหารจีนในวฒันธรรมไทยและการสรา้งหนงัสืออา่นเพิ่มเติมส าหรบัชาวตา่งประเทศ 
โดยน าเสนอตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1.การจดัการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมส าหรบัผูเ้รียนชาวตา่งประเทศ 
2.อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 
3.การสรา้งหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิส าหรบัผูเ้รียนชาวตา่งประเทศ 

1.การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
การเรียนภาษาต่างประเทศจ าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งเรียนวัฒนธรรมของชาติท่ีเรียน

ภาษานัน้ดว้ย เน่ืองจากภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิดของคนใน
ชาติ ภาษาและวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์กัน ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบั
ผู้เรียนชาวต่างประเทศจึงควรจัดการเรียนการสอนภาษาควบคู่กับวัฒนธรรม จะท าให้ผู้เรียน
สามารถเขา้ใจภาษานัน้ไดเ้รว็ขึน้ และใชถ้กูตอ้งตามบรบิท 

1.1 ความส าคัญของการเรียนการสอนวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอนภาษา โดยเฉพาะการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ดงัท่ี สุภัทรา อักษรานุเคราะห ์กล่าวว่า ความรูท้างวัฒนธรรมเป็นสิ่งจ  าเป็น
ส าหรบัผูเ้รียนภาษา ครูผูส้อนจะตอ้งสอนวฒันธรรมควบคูก่นัไปดว้ย เพราะการไม่สอนวฒันธรรม
ก็เหมือนกับการสอนสญัลกัษณท่ี์ไม่มีความหมาย1 การเรียนรูว้ฒันธรรมของเจา้ของภาษาจะช่วย
พฒันาผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ท่ีแตกตา่งไปจากวฒันธรรมเดมิของตน ท าใหผู้เ้รียนเป็น
คนใจกวา้ง มองโลกในแง่ดียอมรบัสิ่งแปลกใหม่ เขา้ใจสงัคมและวิธีคิดของเจา้ของภาษาท่ีผูเ้รียน
ก าลังเรียน เช่นเดียวกับศรีวัย สุวรรณกิติ  กล่าวว่า การเรียนรูค้วามหมายของค าแต่ละค าใน
ภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้อง ผู้เรียนต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น ๆ เพราะ
                                                           
   1 สภุทัรา อกัษรานเุคราะห.์ (2532). การสอนทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม. หนา้ 17. 
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วัฒนธรรมเป็นเครื่องก าหนดแนวทางการแสดงออกทางภาษาของคน ความสัมพันธ์ระหว่าง
วฒันธรรมและภาษาเป็นสิ่งจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนภาษาต่างประเทศจะตอ้งท าความเขา้ใจ และ
ภาษาเป็นส่ือส าหรบับนัทึกประสบการณแ์ละวฒันธรรมของคนในชุมชนเจา้ของภาษา ดงันัน้ใน
การสอนภาษาต่างประเทศจึงจ าเป็นตอ้งเนน้การเรียนรูว้ฒันธรรมของภาษานัน้ ๆ ควบคู่กันไป 1 
และ วิไลพร ธนสวุรรณ กลา่ววา่ ภาษาและวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีคูก่นัมาโดยตลอด เพราะวฒันธรรม
เป็นบอ่เกิดของภาษา ในขณะเดียวกนัภาษาก็เป็นส่ือท่ีใชแ้สดงออกซึ่งวฒันธรรม เราจงึไม่สามารถ
แยกค าสองค านีอ้อกจากกนัได้2 

การเรียนวัฒนธรรมมีความส าคญัต่อการเรียนภาษาเป็นอย่างมาก เพราะมีความ
เช่ือมโยงถึงกัน การเรียนวฒันธรรมของภาษานัน้จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษาท่ีก าลังศึกษาไดเ้ร็ว
และดียิ่งขึน้ ในการสอนภาษาและวัฒนธรรม ผู้สอนจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคหรือกลวิธีการสอนท่ี
น่าสนใจเพ่ือดงึดดูผูเ้รียนไม่ใหเ้บื่อ การแทรกวฒันธรรมลงไปในบทเรียนจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธี
คิด การปฏิบัติและทัศนคติของเจ้าของภาษา ดังท่ี สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ สรุปว่า ควรตั้ง
จุดประสงคใ์นการสอนใหช้ัดเจน ควรสอนองคป์ระกอบของภาษา เช่น การใชศ้พัท ์รูปประโยค 
ส านวน เป็นตน้ ควรเลือกหนังสือเรียนท่ีมีเนือ้หาวฒันธรรมและทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผูส้อน
สามารถเสรมิหรือปรบัเปล่ียนเนือ้หาไดต้ามความเหมาะสมและควรน าส่ือมาจดัใหส้ภาพแวดลอ้ม
น่าสนใจ เช่น จัดภาพสีสวย ศิลปะต่าง ๆ และสิ่งส าคญัท่ีผูส้อนควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรืออคติเก่ียวกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ไม่ควรน าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามา
เปรียบเทียบใหเ้ห็นขอ้ดีขอ้เสีย3 

การสอนวัฒนธรรมควรแทรกกับการสอนภาษา เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการส่ือสาร
ความหมายทางวัฒนธรรม เขา้ใจบริบทวัฒนธรรม ดงัท่ี นวลทิพย ์เพิ่มเกษร กล่าวถึงการสอน
ภาษาและวฒันธรรมใหแ้ก่ชาวตา่งประเทศจะตอ้งสอนควบคูก่นัไปโดยไม่จ  าเป็นตอ้งสอนทีละเรื่อง
หรือสอนแยกเรื่อง เพ่ือใหผู้้เรียนเกิดการพัฒนาทกัษะดา้นภาษาและการส่ือความหมายไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง รวมไปถึงการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสภาพแวดลอ้มใหผู้เ้รียนไดบ้รรยากาศทาง
วฒันธรรมทางตรงและทางออ้ม เช่น การแสดงศิลปะตา่ง ๆ การจดังานสงกรานต ์งานลอยกระทง 

                                                           
   1 ศรวียั สวุรรณกิตติ.  (2522).  วธิีการสอนภาษาองักฤษ.  หนา้ 49. 
   2 วิไลพร ธนสวุรรณ.  (2537).  วฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ. เชียงใหม:่ ภาควิชา มธัยมศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร.์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
   3 สภุทัรา อกัษรานเุคราะห.์ (2532). การสอนทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม.  หนา้ 36-46.  
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เป็นตน้ ผูส้อนไมค่วรเปรียบเทียบทางวฒันธรรมท่ีจะท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิด ควรชีใ้หท้ราบถึงความ
แตกตา่งหรือความคลา้ยคลงึกนั1 

ภัทรพร หิรญัภัทร ์กล่าวว่าปัจจัยท่ีเก่ียวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ส่งผล
กระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง จึงเป็นหนา้ท่ีของทัง้ผูเ้รียนและ
ผู้สอนในการเช่ือมภาษาเข้ากับวัฒนธรรม การท าความเข้าใจและยอมรบัความแตกต่างทาง
วฒันธรรมก็เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนภาษาท่ีสองประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุ2 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า การสอนภาษาและวัฒนธรรมต้องสอนควบคู่กันไป 
ผูส้อนควรจดัเตรียมเนือ้หาท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารสอน พรอ้มทัง้น  า
ส่ือมาใชใ้นการสอนหรือจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนใหดู้สมจริง เพ่ือใหผู้เ้รียนไม่เบื่อ
และเขา้ใจเนือ้หาไดเ้ร็ว และควรระมดัระวงัการเปรียบเทียบวฒันธรรมของผูเ้รียนกบัเจา้ของภาษา
ในทางไมดี่ ซึ่งมีผลตอ่ทศันคตขิองผูเ้รียน 

1.2 วัฒนธรรมเร่ืองอาหารส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
การน าวฒันธรรมมาเป็นเนือ้หาในการเรียนการสอนตอ้งค าถึงความเหมาะสมกับ

กลุม่ผูเ้รียนชาวตา่งประเทศ เรื่องท่ีส าคญัท่ีควรรู ้อาทิ วฒันธรรมในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย 
การสนทนา ศาสนา ประเพณี ฯลฯ ดงัท่ี ปรียา หิรญัประดษิฐ์ กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศมกัประสบปัญหา คือ ผูเ้รียนไม่สามารถน าความรูจ้ากชัน้เรียนไปใชไ้ด้
ในชีวิตจริง เพราะภาษาท่ีเรียนในหอ้งเรียนเป็นภาษาระดบัทางการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัภาษาท่ีใช้
ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั3 การสอนชาวต่างชาติเรียนรูภ้าษาไทยจึงควรให้
เรียนรูส้งัคมและวฒันธรรมไทยพรอ้มกบัการเรียนภาษาดว้ย เพราะสงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพล
ต่อความคิด ความรูส้ึกซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง สังคมและ
วฒันธรรมกบัภาษาจงึมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้

การสอนวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนชาวต่างประเทศควรค านึงปัจจัยในการ
ส่ือสารกับผูเ้รียนชาวต่างประเทศใหเ้ขา้ใจตรงกับสิ่งท่ีผู้สอนตอ้งการส่ือสาร ดงัท่ี บุญรอด โชติ
วชิรา วิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ

                                                           
   1 นวลทิพย ์เพิ่มเกษร. (2547, พฤศจิกายน). การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ.  วรรณวิทัศน์. 
4(12): 268-278. 
   2 ภัทรพร หิรญัภัทร.์  (2548, มกราคม-มิถุนายน).  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ภาษาที่สอง.  
วารสารภาษาและวฒันธรรม. 24(1):  หนา้ 86-90. 
   3 ปรยีา หิรญัประดิษฐ์.  (2545). รายงานการวจิยัเรือ่ง สถานภาพการเรยีนและการสอนภาษาไทย ใหแ้ก่ชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย.  นนทบรุ:ี สาขาวิชาศลิปศาสตรม์หาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช. 
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ภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กล่าวไวว้่า ผูส้อนควรสรา้งความเขา้ใจในวฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี 
คา่นิยมหรืออ่ืน ๆ ใหถู้กตอ้งและถ่ายทอดความรูต้ามความเป็นจริง ไม่ตดัแตง่หรือเพิ่มเติม เพ่ือให้
ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีต่อวฒันธรรมนัน้ ๆ อีกทั้งผูส้อนควรศึกษารายละเอียดของ
ผูเ้รียน เช่น เชือ้ชาติ อาย ุเพศ วฒันธรรม วา่เหมือนหรือตา่งจากวฒันธรรมผูส้อนมากนอ้ยเพียงใด 
เพ่ือเตรียมขึน้ตอน เนือ้หา กลวิธีการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมกับผูเ้รียนชาวต่างประเทศไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง1 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจยั 4 ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มทัง้ทางธรรมชาติและทาง
สงัคม อาหารท าใหเ้ห็นความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและผูค้นซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ดว้ยเหตนีุอ้าหารจึงมีการเปล่ียนแปลงและรบัวฒันธรรมของชาติ
อ่ืนมาผสมจนกลายมาเป็นอาหารของชาติตน ดงัท่ี นกัรบ นาคสวุรรณ กล่าวว่า การรบัวฒันธรรม
อ่ืนโดยการเปล่ียนจากวฒันธรรมหนึ่งไปสู่อีกวฒันธรรมหนึ่ง เกิดการยอมรบัเอาวฒันธรรมอ่ืนมา
ปรบัปรุงและมาประยุกตก์ับวัฒนธรรมเดิมของตน อาจจะไดว้ัฒนธรรมหรือนวัตกรรมใหม่ท่ีมี
ประโยชนแ์ก่กลุม่ตน เชน่ การรบัวฒันธรรมอาหารเขา้มาและประยกุตก์บัอาหารของตนเองจนเกิด
เป็นอาหารใหม่2 เช่นเดียวกับอาหารอีกหลายชาติท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่ออาหารไทย วัฒนธรรม 
ประเพณี และความเช่ือของไทย 

ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่รูจ้ักอาหารไทยจากการไดม้าท่องเท่ียวประเทศไทย ใน
งานวิจัยเรื่อง ความส าคัญและกิจกรรมส่ือสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยว “อาหาร” ส าหรับ

นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย พบว่านกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ
ช่ืนชอบวฒันธรรมดา้นอาหารไทยจนเกิดเป็นกระแสการทอ่งเท่ียวดา้นอาหาร (Food Tourism)3 

สรุปไดว้่า อาหารไทยเป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจส าหรบัชาวตา่งชาติ เพราะ
สามารถดงึดดูความสนใจจากชาวตา่งชาติไดแ้ละในขณะเดียวกนัยงัสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถี

                                                           
               1 บญุรอด โชติวชิรา.  (2559).  เรือ่งรูปแบบการจดัการศกึษาขา้มวฒันธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัในประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต.้  กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรดษุฏบีณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

   2 นกัรบ นาคสวุรรณ.  (2559, มกราคม-มิถนุายน).  วฒันธรรมการบรกิาร.  วารสารวทิยาลยัดสุติธาน.ี  10(1): หนา้ 
283-295. 
   3 พิมพร์ะวี โรจนรุ์ง่สตัย.์  (2556, มกราคม-มิถนุายน).  ความส าคญัและกิจกรรมสื่อสารเรยีนรูจ้ากการทอ่งเที่ยว 
“อาหาร” ส  าหรบันกัทอ่งเที่ยวกลุม่ตลาดผูห้ญิงชาวตา่งประเทศของไทย.  วารสารการบรกิารและการท่องเทีย่วไทย.  8(1): หนา้ 61-
72. 
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ชีวิตของชาวไทยไดอี้กดว้ย ทั้งเอกลักษณของรสชาติ วัตถุดิบ และวัฒนธรรมอันหลากหลายท่ี
ผสมผสานอยูใ่นอาหารไทย 

2.อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย 
อาหารท่ีอยู่ในประเทศไทยมีจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากชาวจีน อาหารแต่ละ

ประเภทล้วนมีภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแฝงอยู่ด้วย ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลา
ยาวนานจนกลายเป็น “วฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีน” โดยผูว้ิจยัแบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
วฒันธรรมจีนในสงัคมไทย และอาหารจีนในไทย  

2.1 วัฒนธรรมจีนในสังคมไทย 
จากการอพยพของชาวจีนเขา้มาอาศยัในไทยจึงเกิดการหลอมรวมวฒันธรรมของทัง้

สองชาติไวด้ว้ยกนั ตวัอย่างเช่น ดา้นศิลปกรรม เห็นไดจ้ากเครื่องชามสงัคโลกในสมยัสโุขทยั ดา้น
สถาปัตยกรรม ตวัอย่างเช่น พระอุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญ พรอ้มทัง้ประดบัดว้ยเครื่อง
กระเบือ้งเคลือบลวดลายแบบจีน ดงัท่ีปรากฏท่ีวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร วดั
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเทพธิดาราม เป็นต้น ส่วนด้านวรรณกรรม ชาวไทยได้เริ่มแปล
วรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยในสมัยรชักาลท่ี 1 แห่งกรุงรตันโกสินทร ์ไดแ้ก่ สามก๊ก แปลโดย 
เจา้พระยาคลัง (หน) ซึ่งเป็นวรรณกรรมท่ีไดร้บัความนิยมมากในไทยจนมีบางตอนอยู่ในหนังสือ
เรียนภาษาไทยส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาอีกดว้ย และดา้นนาฏกรรม-คีตกรรม การรอ้งร  าท า
เพลงหรือมหรสพท่ีไทยไดร้บัอิทธิพลมา ไดแ้ก่ การแสดงงิว้ เชิดสิงโต กลองจีน เป็นตน้1 

ดา้นภาษาท่ีไทยไดร้บัอิทธิพลจากจีนจนกลายเป็น “ค ายืม” แบง่ออกเป็น 1. ทบัศพัท ์
2. ทบัศพัทแ์ต่เสียงเปล่ียนไป 3. ใชค้  าไทยแปลค าภาษาจีน 4. สรา้งค าใหม่หรือความหมายใหม ่ 
5. ความหมายกลายไป เริ่มแรกค ายืมจีนเป็นภาษาในวงการคา้ นกัธุรกิจไทยเรียนรูภ้าษาจีนไวเ้พ่ือ
ตดิตอ่คา้ขาย ส่วนชาวไทยท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นวงการคา้จะรูภ้าษาจีนเพ่ือตอ่รองราคากบัพ่อคา้ชาวจีน ค า
จีนท่ีอยู่ในภาษาไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดอาหาร เครื่องด่ืม และเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็น
ค าศัพท์ท่ีคนทั่ วไปใช้และไม่ใช้ค  าจีนในภาษาราชการ2 ค  ายืมจีนแต้จิ๋ วมีจ  านวนมากท่ีสุด 
ยกตวัอย่าง ก๋วยเต๋ียว โอเลีย้ง โอยัวะ เตา้เจีย้ว ขึน้ฉ่าย เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าชาวจีนแตจ้ิ๋วน า

                                                           
  1 พิมพร์ะวี โรจน์รุ่งสัตย.์  (2556, มกราคม-มิถุนายน).  ความส าคัญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรูจ้ากการท่องเที่ยว 

“อาหาร” ส  าหรบันกัทอ่งเที่ยวกลุม่ตลาดผูห้ญิงชาวต่างประเทศของไทย.  วารสารการบรกิารและการท่องเทีย่วไทย.  8(1): หนา้ 99-
107. 

  2 ยพุิน คลา้ยมนต.์  (2540, สิงหาคม-ตลุาคม).  อิทธิพลวฒันธรรมจีนที่มีต่อไทย.  จุลสารไทยคดีศึกษา.  14(1): หนา้ 
26-40. 
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วฒันธรรมการกินอยู่มาเผยแพรใ่หช้าวไทย ซึ่งชาวไทยไดน้  าค ายืมจีนมาใชจ้นกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตดา้นอาหาร 

นอกจากนีย้งัมีอาหารในพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากจีนซึ่งไดร้บัการสืบทอด
โดยชาวไทยเชือ้สายจีน ตวัอย่างวฒันธรรม อาทิ “วฒันธรรมการไหวเ้ทพเจา้และสิ่งศกัสิทธิ์” จะ
ประกอบพิธีในวันส าคัญ เช่น วันขึน้ปีใหม่หรือวันตรุษจีน วันไหว้พระจันทร ์วันไหว้บ๊ะจ่าง 
เช่นเดียวกับ “วฒันธรรมทางความเชื่อ” จะประกอบพิธีในวนัสารทจีนหรือประเพณีทิง้กระจาด 
เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นตน้ “วฒันธรรมการแต่งงาน” จะมีสิ่งท่ีแสดงถึงวฒันธรรมคือพิธียกน า้ชา
ใหแ้ก่ผูใ้หญ่ สีมงคลภายในงาน อาหารและขนมท่ีมีความหมายมงคล และ “วฒันธรรมอาหาร” ใน
พิธีกรรมแบบจีนปรากฎอยู่ในอุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบอาหาร กรรมวิธีปรุงอาหาร ค าเรียกช่ือ
อาหาร เป็นตน้ 

จากการศึกษางานวิจัยของมัลลิกา เรืองระพี เรื่อง บทบาทของชาวจีนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์
ชาวจีนท่ีเขา้มาอาศยัในประเทศไทยในสมยัรชักาลท่ี 1 ถึงรชักาลท่ี 4 มีบทบาทในดา้นเศรษฐกิจ
การคา้กบัตา่งประเทศและเศรษฐกิจภายในประเทศไทย รวมทัง้ดา้นศลิปกรรมไทย จงึสง่ผลใหไ้ทย
ไดร้บัอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนในเกือบทุกดา้น 1 เช่นเดียวกับศุภวรรณ ชวรตันวงศ ์หัวข้อ 
บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร ์พ.ศ. 2172-2394 ชาวจีนท่ีเดินทางมาประเทศไทย มีความรู ้ความสามารถและมี
วฒันธรรมต่าง ๆ ติดตวัมาเพ่ือเป็นใบเบิกทางใหส้ามารถด ารงชีวิตในสงัคมไทยต่อไปได ้ชาวจีน
เขา้มามีบทบาทในสงัคมไทยโดยเฉพาะดา้นคา้ขายเป็นหลกั นอกจากนีว้ฒันธรรมท่ีชาวจีนน าติด
ตวัมา เกิดการรวมเขา้กบัสงัคมไทยไปโดยปริยาย เช่น การแตง่งานระหว่างคนไทยกับคนจีน จึงมี
การจดังานแบบพิธีไทย-จีน2 

อิทธิพลวฒันธรรมจีนในสังคมไทยนัน้บางอย่างคนรุ่นหลังรบัรูไ้ดจ้ากการบอกเล่า 
หนังสือ บันทึกทางประวัติศาสตรห์รือส่ือต่าง ๆ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Qiang Ma หัวข้อ 
วิเคราะหภ์าพสะท้อนคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทัศนไ์ทย กลา่วถึงคนไทยเชือ้สายจีนแต่
ละยุคสมัย โดยถ่ายทอดมาเป็นละคร เช่น เรื่องหงสเ์หนือมังกร เสน่หน์างงิว้ และมงกุฎดอกสม้ 
เป็นตน้ เนือ้หาในละครสะทอ้นภาพวิถีชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนในดา้นครอบครวั การประกอบ

                                                           
   1 มลัลิกา เรอืงระพี.  (2518).  บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและศิลปกรรมไทย สมยัรชักาลที ่1 ถงึรชักาล
ที ่4 แห่งกรุงรตันโกสนิทร.์  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
   2 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์.  (2540).  บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์พ.ศ. 2172-2394.  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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อาชีพ ความเช่ือ การอบรมลูกหลาน ประเพณีและพิธีกรรม รวมไปถึงคา่นิยมของอ านาจ เงินทอง 
และความซ่ือสตัย ์ซึ่งสิ่งท่ีละครถ่ายทอดออกมาลว้นเป็นอิทธิพลจากคนจีนรุน่บุกเบิกในไทยและ
ลกูหลานยงัคงสืบทอดตอ่ไปไมว่า่จะยคุไหน ๆ ก็ตาม1 

จากขา้งตน้ การอพยพของชาวจีนท าใหว้ฒันธรรมจีนแพรห่ลายสู่สงัคมไทยในดา้น
ต่าง ๆ อาทิ ดา้นสถาปัตยกรรม ดา้นศิลปกรรม ดา้นวรรณกรรม ดา้นนาฎกรรม -คีตกรรม ดา้น
ภาษาและวฒันธรรม รวมถึงวฒันธรรมดา้นอาหารท่ีไทยไดร้บัอิทธิพลจากจีนตัง้แตอ่ปุกรณท่ี์น ามา
ประกอบอาหาร เชน่ กระทะ ตะหลิว เป็นตน้ ดา้นกรรมวิธีปรุงอาหาร เชน่ ตม้ ตุน๋ ทอด ผดั เป็นตน้ 
รวมไปถึงภาษาท่ีเป็นค าเรียกช่ืออาหารตา่ง ๆ 

2.2 อาหารจีนในไทย 
ความหมายของอาหารใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

หมายถึง ของกิน เครื่องค า้จุนชีวิต และเครื่องหล่อเลี ้ยงชีวิต2 ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 

2522 ใหค้วามหมายวา่ 
 

 อาหาร หมายถึง ของกินหรอืเครือ่งค า้จุนชีวิต ไดแ้ก่ (1) วตัถทุกุชนิดที่คนกิน ดื่ม อม 
หรอื น าเขา้สู ่ รา่งกาย ไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ หรอืในรูปลกัษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถอุอกฤทธ์ิต่อ
จิตและ ประสาท หรือยาเสพติดใหโ้ทษ ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ แลว้แต่กรณี (2) วตัถุที่มุ่งหมาย
ส าหรบั ใชห้รอืใชเ้ป็นส่วนผสมใน การผลิตอาหารรวมถึงวตัถเุจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่น
รส3  

 

สรุปว่าค าว่า อาหาร หมายถึง สิ่งท่ีรบัประทานเขา้ไปและแปรเปล่ียนเป็นพลงังานให้
รา่งกาย เพ่ือด ารงชีวิตตอ่ไป 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวฒันธรรมดา้นอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีไดร้บั
อิทธิพลมาจากจีนถือว่าเป็นอาหารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไทยเม่ือเทียบกบัอาหารจากชาติอ่ืน ๆ อาหารท่ี
ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีนจะมีลกัษณะเป็นตม้แกงน า้ใส และผดัต่าง ๆ ท่ีผดัดว้ยกระทะเหล็ก โดยมี
หลกัฐานเป็นซากกระทะเก่าอายุอยู่ในช่วงสมยัตน้กรุงศรีอยธุยา ท่ีเกาะคราม อ. สตัหีบ จ. ชลบุรี 
ซึ่งเป็นในช่วงเดียวกบัเจิง้เหอเดินเรือมาไทย อีกทัง้ยงัพบหลกัฐานจาก ลาลแูบร ์ราชทูตจากส านกั

                                                           

   1 QIANG MA.  (2555).  วเิคราะหภ์าพสะทอ้นคนไทยเชือ้สายจีนในละครโทรทศันไ์ทย.  สมทุรปราการ: มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

  2 ราชบณัฑิตยสถาน (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554.  หนา้ 1,412. 
  3 ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ.  (2522, 8 พฤษภาคม).  พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 

2522 พรอ้มกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัปรบัปรุงปี 2556). 
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ฝรั่งเศส บนัทึกไวว้่า “ราชส านกัพระนารายณ์ ทีอ่ยธุยา เลีย้งรบัรองคณะทูตดว้ยส ารบักบัขา้วไทย
มากกวา่ 30 ชนดิ ทีป่รุงตามต ารบัจีน” 1  

ชาวไทยรบัอิทธิพลวฒันธรรมดา้นอาหารจากชาวจีนจงึน ากรรมวิธีการปรุง อปุกรณท่ี์
ใชป้รุง วิธีการรบัประทาน และคณุประโยชนจ์ากอาหาร มาปรบัใชใ้นวิถีชีวิตของคนไทย “อาหาร
ไทยเป็นเครื่องสะทอ้นใหเ้ห็นถึงชีวิต ความคิด จิตใจของคนไทยไดอ้ย่างแจ่มชดั ดว้ยกรรมวิธีต่าง 
ๆ ที่ถูกคิด เลือกสรร และประดิษฐ์ใหม้ีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ของแต่ละทอ้งถิ่น และยงั
ผสมผสานวัฒนธรรมจากชาติต่าง ๆ เช่น อินเดีย จีน มอญ พม่า เป็นตน้ ”2 การปรับปรนให้
วัฒนธรรมจีนอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยจึงนับเป็นความ “ชาญฉลาด” ของคนไทยท่ีรูจ้ักผสมผสาน
ปรบัเปล่ียน “ของด”ี ใหอ้ยูใ่นวิถีชีวิตของตนเอง 

ผูว้ิจยัไดสื้บคน้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” เพ่ือน ามา
สรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิ โดยใชเ้กณฑ ์“ค ายืมจีน” ท่ีปรากฎอยูใ่นอาหาร จากหนงัสือและงานวิจยั 
จ านวน 6 เล่ม ไดแ้ก่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25543 หนังสือ บรรทัดฐาน
ภาษาไทย เล่ม 2 ค า การสร้างค าและการยมืค า4 หนังสือค าจีนสยาม5 หนังสือค ายมื : แขก
ขอมจีน6 หนังสือเยาวราช เก๋า เก๋ เท่ อร่อย7 และ วิทยานิพนธ ์เร่ือง พัฒนาการของค ายืม

ภาษาจีนที่ปรากฎในพจนานุกรมไทย8 ซึ่งผูว้ิจัยจะอธิบายในบทท่ี 3 อย่างละเอียด จากนั้น
น ามาแบง่หมวดหมูพ่บวา่ค าศพัทห์มวดของอาหารมีจ านวนมากท่ีสดุ ผูว้ิจยัแบง่ได ้9 หมวด ดงันี ้ 

1.หมวดต้ม ตุ๋น ผัด แกง ทอด มีค  าศพัทเ์ก่ียวกับอาหาร เช่น เลง้ คากิ พะโล้ 
จบัฉ่าย บะฉ่อ แป๊ะซะ แกงหองหม ูไขเ่จียว กนุเชียงทอด ออสว่น ออลั่วะ เปาะเป๊ียะ 

2.หมวดข้าว มีค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร เชน่ ขา้วเฉโป ขา้วตม้กุ๊ย โจ๊ก 

                                                           
  1 สจุิตต ์วงษเ์ทศ.  (2560).  อาหารไทย มาจากไหน?.  หนา้ 186-187, 196. 
  2 ว ศิ น า  จั น ท ร ศิ ริ .   ( 2 5 5 6 ) .   วั ฒ น ธ ร ร ม อ า ห า ร ไท ย  : อี ก ห นึ่ ง พ ลั ง สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น .  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
   3 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554.   
   4 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ.  (2545).  หนงัสอือเุทศภาษาไทย ชดุบรรทดั
ฐานภาษาไทย.  หนา้ 235-244. 
   5 วรศกัดิ ์มหทัธโนบล.  (2555).  ค าจีนสยาม.  หนา้ 518-537. 
   6 ธเนศ เวศรภ์าดา.  (2562).  ค ายมื : แขกขอมจีน.  หนา้ 103-108, 148-152. 
   7 บีวาว แฟมิลี่.  (2556).  หนงัสอืเยาวราช เก๋า เก๋ เท่ อร่อย.  หนา้ 44, 47, 51, 54, 57, 61-71, 108, 110, 119, 186. 
   8 ศุภกร เลิศอมรมีสุข.  (2556).  พฒันาการของค ายืมภาษาจีนที่ปรากฎในพจนานุกรมไทย. กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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3.หมวดเส้น  มีค  าศัพท์เก่ียวกับอาหาร เช่น ก๋วยเต๋ียว บะหม่ี  เย็นตาโฟ  
ก๋ วย เต๋ี ยวแคระ  ผัด ซี อิ๊ ว  โกย ซีห ม่ี  ผัดห ม่ี ซั่ ว  ผัดห ม่ี ซอสแดง  กวยจั๊ บ  เกี ้ยม อ๋ี  เ ก๊ี ย ว 
บะหม่ีเป๊าะ 

4.หมวดซอสปรุงรส น ้าจิม้ ส่วนผสม มีค  าศพัทเ์ก่ียวกับอาหาร เช่น เตา้เจีย้ว 
เตา้หู ้(เหลือง ขาวและยี)้ ซีอิว๊ (ด  า ขาวและหวาน) น า้จิม้บ๊วย จิก๊โฉ่ว 

5.หมวดติม่ซ า มีค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร เชน่ ซาลาเปา หมั่นโถว ปาทอ่งโก๋ 
6.หมวดผัก มีค  าศพัทเ์ก่ียวกับอาหาร เช่น กุยช่าย ตัง้โอ๋ กวางตุง้ คะนา้ ไชโป๊  

(ผกักาดหวั) กะหล ่า ขึน้ฉ่าย เกีย้มไฉ่ 
7.หมวดขนม มีค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร เช่น จนัอบั เฉาก๊วย ขนมโก๋ ขนมกยุช่าย 

เตา้ฮวย บะหม่ีหวาน เตา้ส่วน ขนมเข่ง เตา้ทึง แปะก๊วยน า้ขิง โบ๊ยเกีย้ ขนมเป๊ียะ ขนมเป๊ียะ ขนม
ไหมฟ้า (ขนมหนวดมงักร) จุ๊ยก๊วย 

8.หมวดผลไม้ ธัญพชื มีค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร เชน่ บ๊วย เกาลดั สาล่ี ลกูทอ้ 
9.หมวดเคร่ืองดืม่ มีค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร เชน่ โอยวัะ โอเลีย้ง เก๊กฮวย  

สรุปไดว้่า มีค  ายืมจีนปรากฎอยู่ในหมวดอาหารมากท่ีสุด ผูว้ิจัยจึงน าขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดน้ัน้มาเป็นเกณฑใ์นการแบง่ชดุการสอน 

ในกรรมวิธีการประกอบอาหารไทยท่ีไดอิ้ทธิพลมาจากจีน เช่น ผดั ทอด นึ่ง เจียว ท า
ให้อาหารไทยมีวิธีการท าอาหารหลากหลายวิธี1 อย่างเช่นอาหารท้องถ่ินของทางภาคใตไ้ดน้  า
กรรมวิธีประกอบอาหารท่ีไดร้บัอิทธิพลจากจีนมาใช ้ดงัท่ี ทรงสิร ิวิชิรานนทแ์ละคณะ วิจยัเรื่อง วิถี
ชีวิตและความม่ันคงทางอาหารท้องถิ่นใต้ พบว่า ชาวใตใ้ชก้รรมวิธีการประกอบอาหาร อาทิ 
การต้ม แกง ต า ผัด ทอด นึ่ ง ป้ิง ย่าง และย า ชาวใต้บริโภคอาหารท่ีมีอยู่ในท้ องถ่ินและ
เพาะปลกูใครวัเรือน อีกทัง้ยงัหาแหลง่วตัถดุบิจากแหลง่ธรรมชาตเิพ่ือน ามาปรุงเป็นอาหารและยา2 
ณฏัฐิรา ทบัทิมและคณะ ไดศ้กึษาเรื่อง การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการบริโภคใน

จังหวัดพิษณุโลกกับวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน  กล่าวว่า คนในพืน้ท่ี
จงัหวดัพิษณุโลกไดร้บัวฒันธรรมการบริโภคอาหารจากหลายชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจีน
เองก็มีอิทธิพลดา้นวฒันธรรมอาหาร แฝงอยู่ในความเช่ือ ประเพณี ซึ่งวฒันธรรมเหล่านีก้ลายเป็น

                                                           
   1 พลศร ีคชาชีวะ.  (2553).  อาหารจีนยอดนยิม.  หนา้ 8. 
   2 ทรงสิริ วิชิรานนทแ์ละคณะ. (2555).  วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารท้องถิ่นใต้.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
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ส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิตของคนในพืน้ ท่ีไปแล้ว1 ส่วน ยุทธนา วรุณปิติกุล วิจัยเรื่อง 
พธีิกรรมกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต้ : กรณีศึกษาชาวจีนใน อ าเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
พบว่า เทศกาลกินเจของทางภาคใตถื้อว่าเป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ส าหรบัชาวไทยเชือ้สายจีน ซึ่งถือ
ไดว้่าเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เทศกาลกินเจไดเ้ขา้มาเป็นวฒันธรรมท่ีส าคัญ
ส าหรบัชาวไทยเชือ้สายจีน อีกทัง้ยังคงมีการสืบทอดหลายสิ่ง เช่น ภาษาพืน้ถ่ิน อาหารการกิน 
ระบบความคิด ความเช่ือ เป็นตน้2 และ สมบรูณ ์สขุส าราญ วิจยัเรื่อง ความเชื่อทางศาสนาและ
พิธีกรรมของชุมชนชาวจีน พบว่า ในทางศาสนาและพิธีกรรมชาวไทยเชือ้สายจีนจีนถ่ายทอด
วฒันธรรมลงไปโดยผ่านรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวนั ภาษาพูด การท าอาหารและพิธีกรรม
ตา่ง ๆ ใหล้กูหลานไดเ้รียนรูแ้ละสืบทอดตอ่ไป3  

ชาวไทยเชือ้สายจีนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนจากรุ่นสู่รุ่น ดังท่ี Li 
Peilian กล่าวไวใ้นวิจยัเรื่อง วิเคราะหส์ารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนันท
เกียรติ ว่า ชาวไทยเชือ้สายจีนยังคงสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมต่าง ๆ แก่รุ่นลูกหลานได้
ด  าเนินตอ่ไปเพ่ือใหว้ฒันธรรมเหลา่นีย้งัคงอยูใ่นวิถีชีวิตชาวไทยเชือ้สายจีน4 

อิทธิพลจากจีนในดา้นอาหารสะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในสงัคมไทย
หลากหลาย อาทิ วฒันธรรมการใชอ้ปุกรณเ์ครื่องครวัแบบจีน เช่น กระทะเหล็ก ตะหลิว มีดปังตอ  
เครื่องโม่ เตาอัง้โล่ เขียง เป็นตน้ และอปุกรณท่ี์ใชใ้นการรบัประทานอาหารท่ีส าคญั คือ “ตะเกียบ” 
5ท าจากไมไ้ผน่  ามาเหลาใหไ้ดข้นาดพอดีมือจบั สะทอ้นถึงความเป็นเอกลกัษณข์องชาวจีน 

วัฒนธรรมอาหารท่ีมีความหมายมงคลอย่างเช่นในประเพณีงานแต่งงาน จะมี 
“อาหารจ าพวกปลา” เพราะปลาในภาษาจีนไปพ้องเสียงกับค าว่า หยู แปลว่า ร  ่ารวย เหลือกิน
เหลือใชไ้ม่ขดัสน เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ จะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลดา้น
ความอุดมสมบรูณเ์หลือกินเหลือใช ้รวมไปถึงดา้นความสมปรารถนา “อาหารจ าพวกเสน้” อย่าง

                                                           

   1 ณัฏฐิรา ทับทิมและคณะ.  (2560, มีนาคม-พฤษภาคม).  การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการบริโภคใน
จงัหวดัพิษณโุลกกบัวฒันธรรมการบรโิภคในกลุม่ประเทศอาเซียน.  วารสารมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร.์  10(4):  หนา้ 48. 
   2 ยทุธนา วรุณปิติกุล.  (2541).  พธิีกรรมกินเจในสงัคมชาวจีนภาคใต:้ กรณีศึกษาชาวจีนใน อ าเภอตะกั่วป่า จงัหวดั
พงังา.  วิทยานิพนธส์งัคมวิทยาและมนษุยวิทยามหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
   3 สมบูรณ์ สุขส  าราญ.  (2530).  ความเชื่อทางศาสนาและพธิีกรรมของชุมชนชาวจีน. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
   4 LI PEILIAN.  (2555).  วเิคราะหส์ารคดเีกีย่วกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรต.ิ  วิทยานิพนธศ์ิลปศาสต
รมหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

  5 คึกฤทธ์ิ ปราโมช.  (2532, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม).  การผสานทางวัฒนธรรมไทย -จีน. วารสารศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  13(1):  หนา้ 54. 
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ผดัหม่ีสีแดง หมายถึงความสุขสมหวงั เก่ียวกับความรกัก็คือความหลงใหล รกัใคร่ยาวนาน และ
การมีอายยืุนยาวเหมือนเสน้หม่ี “อาหารจ าพวกขนม” อาทิ โอนีแปะก๊วย ส่ือถึงใหมี้ลกูมีหลานเต็ม
บา้นเต็มเมือง และการเกือ้หนนุกนัใหเ้จริญรุง่เรือง อาหารเหล่านีจ้ะถูกจดับนโต๊ะอาหารท่ีเรียกว่า 
“โต๊ะจีน” นั่ งรบัประทานด้วยกัน 8-10 คน ซึ่งชาวไทยเองก็ไดร้ับวัฒนธรรมจัดงานแต่งงานใน
รูปแบบกินเลีย้งโต๊ะจีนเป็นจ านวนมาก1 เพราะอาหารท่ีมีความหมายเป็นมงคลและการจดัสรรท่ีนั่ง
แบบโต๊ะจีนกลมท าใหท้กุคนสามารถมองเห็นซึ่งกนัและกนั เปรียบเสมือนไดร้บัประทานอาหารกบั
ครอบครวั อีกทัง้คนไทยยงัจดังานเลีย้งโต๊ะจีนในประเพณีอ่ืน ๆ ของไทย เช่น งานบวช งานท าบุญ
ขึน้บา้นใหม่ เป็นตน้ จากงานวิจยัของ นารีรตัน ์วฒันเวฬ ุสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การจดังานแตง่แบบโต๊ะ
จีน อาหารทุกอย่างเน้นเรื่องความเป็นสิริมงคล จากการใช้วัตถุดิบและอาหารท่ีมี ช่ือมงคล  
และความเช่ือตวัเลขท่ีเป็นมงคลของจ านวนคนท่ีนั่งท่ีโต๊ะ2 

จากอาหารในงานแต่งงานท่ีตอ้งมีอาหารจ าพวกเสน้นัน้ ถือไดว้่าขาดไม่ ไดใ้นงาน
ประเพณีของชาวจีนและชาวไทยเองก็ตาม ดว้ยความหมายท่ีดีเป็นมงคลจึงท าให ้“วฒันธรรมกิน
เสน้” เกิดการพัฒนา ดดัแปลงใหเ้ป็นอาหารไทยจนกลายเป็นอาหารประจ าชาติไทยท่ีคนทั่วโลก
รูจ้กัดี นั่นคือ ผดัไทยเสน้จนัทน์3  

อาหารในวิถีชีวิตชาวจีนมีความเช่ือในเรื่องกินอาหารเป็นยา เพราะจะช่วยใหร้า่งกาย
แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย4 ไดแ้ก่ หมูสามชัน้นึ่งขิงกับดอกไมจี้น มีสรรพคุณช่วยขบัลม ลดอาการ
ทอ้งอืดและลดน า้ตาลในเลือด กระเพาะปลา มีสรรพคณุท าใหธ้าตใุนรา่งกายสมดลุตามหลกัหยิน 
(เย็น) หยาง (รอ้น) ใหดี้ขึน้ ส่วนชาวไทยน า เก๋ากี ้เห็ดหอม เครื่องเทศของจีนมาตม้เป็นน า้แกง กิน
ก่อนกินอาหารมือ้หลกัหรือกินตอนไม่สบายจะช่วยลดอาการเบื่ออาหาร และเรียกน า้ย่อยใหกิ้น
อาหารไดม้ากขึน้5 

ชาวไทยในภาคใตไ้ดร้บัอิทธิพลวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวจีนเก่ียวกบัอาหารว่าง 
คือ การด่ืมชา หรือเรียกว่า “หย าฉ่า” การไปด่ืมน า้ชาท่ีโรงน า้ชา เพ่ือพูดคุยกันในชุมชนโดยจะมี
อาหารว่างของจีน คือ “ติ่มซ า” เป็นอาหารท่ีอยู่ในเข่งไม้ไผ่ ปรุงด้วยกรรมวิธีการนึ่ง จ  าพวก

                                                           
  1 ธันนิกานต ์ชยนัตราคม.  (2556, มกราคม-ธันวาคม).  การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ : การศึกษาประเพณีแต่งงาน

ไทย.  วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  16:  หนา้ 89-98. 
   2 นารรีตัน ์วฒันเวฬ.ุ  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  วฒันธรรมอาหารจีนในงานฉลองมงคลสมรสของชาวไทยเชือ้สาย
จีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา.  วารสารการศกึษา.  8(2):  หนา้ 145-171. 

  3 อรอนงค ์นยัวิกลุและคณะ.  (2536).  ก๋วยเตี๋ยวเสน้ใหญ่กึ่งส  าเรจ็รูป.  วารสารเกษตรศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร.์  27:  
หนา้ 74-78. 

  4 กรมศิลปากร.  (2558).  อาหารทีเ่กีย่วกบัความเชือ่และพธิีทีเ่กีย่วเนือ่ง.  หนา้ 20. 
  5 ปลายจวกั.  (2562).  (ละคร). 
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ซาลาเปา ขนมจีบ ฮะเก๋า เก๊ียวซ่า1 “ติ๋มซ า” มีความหมายแปลว่า สมัผสัใจ หรือ เจาะใจ ซึ่งถือว่า
เป็นการเช่ือมโยงผูค้นท่ีมาพบปะสงัสรรคแ์ลกเปล่ียนความคิดกนั ติ๋มซ  าถือเป็นอาหารวา่งของจีนท่ี
ชาวไทยรบัเขา้มาเป็นวฒันธรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะจังหวดัท่ีมีช่ือเสียง
ของรา้นติ่มซ า ไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี่ และตรงั เพราะจงัหวดัท่ีติดทะเลจะมีชาวไทยเชือ้
สายจีนอยู่จ  านวนมาก ปัจจุบันติ๋มซ าได้พัฒนากลายเป็นอาหารจานด่วนท่ีมักจะแทรกอยู่ใน
ภตัตาคารจีนส าหรบัรบัประทานระหว่างรออาหารจานหลกั 

วฒันธรรมการกินและเลีย้งหมขูองชาวจีน มกัจะน ามาประกอบอาหารในพิธีการเซ่น
ไหวเ้ทพเจา้และบรรษบุรุษ หรือน าไปเป็นของฝาก เช่น เนือ้หมูมอบแก่ผูห้ญิงท่ีเพิ่งคลอดลูกเ พ่ือ
บ ารุงรา่งกาย ขาหมูมอบแก่แม่ฝ่ายหญิง เพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีเลีย้งดฝู่ายหญิงมาตัง้แต่เด็กจน
โตและไดแ้ต่งงานเป็นสามีภรรยากัน2 การเลีย้งหมูเป็นอาชีพของชาวจีนสมัยก่อน คนไทยเริ่มกิน
หมเูพราะคนจีนใชห้มทู  าอาหารสว่นใหญ่แลว้น าไปเป็นของฝากใหแ้ก่คนรอบ ๆ บา้นท่ีเป็นคนไทย 

กล่าวไดว้่า อาหารเป็นตวัสะทอ้นภาษา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และวิถีชีวิต
ของชาวจีนออกมาอย่างชัดเจน อาหารของชาวจีนลว้นแฝงไปดว้ยความหมายมงคล และยังมี
คณุสมบตัิเป็นยา นอกจากนีก้รรมวิธีการปรุงอาหาร ทอด ผดั ตุน๋ อปุกรณเ์ครื่องครวั กระทะเหล็ก 
ตะหลิว มีดปังตอ และตะเกียบ รวมถึงวฒันธรรมส าคญัต่าง ๆ อาทิ การไหวเ้ทพเจา้ วนัขึน้ปีใหม ่
ประเพณีแตง่งาน และอ่ืน ๆ สิ่งเหลา่นีช้าวไทยไดร้บัอิทธิพลมาจากชาวจีนและสืบทอดกนัมารุน่ตอ่
รุน่ เป็นการผสมผสานระหว่างไทย-จีนไดอ้ย่างลงตวัและยากท่ีจะแยกออกจากกัน จนกลายเป็น
วฒันธรรมของ “ชาวไทยเชือ้สายจีน” 

2.2.1 อาหารกับเทศกาลและงานมงคลแบบจีน 
จากเอกสารและงานวิจยัของนกัวิชาการ สามารถสรุปความหมายของเทศกาลได ้

ดงันี ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค  าว่า เทศกาล หมายถึง คราวสมัยท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นประเพณีเพ่ือท าบญุและการรื่นเรงิในทอ้งถ่ิน เช่น ตรุษ สงกรานต ์เขา้พรรษา สารท 3 
ในภาษาจีน ค าว่า “เทศกาล” เรียกว่า “เจี๋ย” ความหมายเดิมแปลว่า ข้อ ปล้อง ขอ้ต่อ จังหวะ 
(เพลง) ความหมายใหม่แปลว่า เทศกาลซึ่งมีเวลาท่ีแน่นอน 4 สรุปไดว้่า เทศกาล หมายถึง งาน
ประเพณีท่ีจดัขึน้เพ่ือเป็นศริมิงคลซึ่งมีวนั เวลาเป็นตวัก าหนดอยา่งชดัเจน 

                                                           
  1 จฑุารตัน ์ศรจีนัทรท์พั. (2547).  ความคาดหวงัและแนวโนม้พฤติกรรมการบรโิภคติ่มซ าของผูบ้รโิภคอ าเภอพนสันคิม 

จงัหวดัชลบรุ.ี  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
   2 เสี่ยวจิว.  (2556).  ทีเ่รยีกว่า ‘แตจ๋ิ้ว’.  หนา้ 73-75. 

  3 ราชบณัฑิตยสถาน (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554.  หนา้ 582-583. 
  4 ถาวร สิกขโกศล.  (2555).  เปิดต านานเทศกาลจีน.  หนา้ 10. 
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เทศกาลและงานมงคลตา่ง ๆ ท่ีไทยไดร้บัอิทธิพลจากจีนและชาวไทยเชือ้สายจีน
ยงัคงปฏิบตัิสืบทอดกันมานัน้เรียงล าดบัตามปฏิทินจ านวน 6 เทศกาล ไดแ้ก่ เทศกาลวนัตรุษจีน
หรือวันขึน้ปีใหม่ เทศกาลเช็งเมง้ เทศกาลไหวบ้๊ะจ่าง วันสารทจีน เทศกาลไหวพ้ระจันทร ์และ 
เทศกาลกินเจ ซึ่งในแตล่ะเทศกาลจะมีอาหารประจ าเทศกาลอยูด่ว้ย 

เทศกาลตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่ เป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญ่มีเวลาเฉลิมฉลอง
กันยาวนาน เพราะถือเป็นเทศกาลขึน้ปีใหม่ เริ่มตัง้แต่วนั 8 ค  ่า เดือน 12 ถึง วนั 30 ค  ่า เดือน 12 
แตล่ะครอบครวัอยู่รบัประทานอาหารพรอ้มหนา้พรอ้มตา อาหารประจ าเทศกาล ไดแ้ก่ เนือ้สตัว์มี
ปลา เป็ด ไก่ หม ูอาหารจ าพวกเสน้ เช่น เสน้หม่ีซั่วผดัเห็ดหอมเพราะมีความเช่ือว่าอายจุะยืนยาว  
ผลไมม้งคล เช่น สม้ สาล่ี แอปเป้ิล องุ่น กลว้ย แกว้มงักร เป็นตน้ ขนมมงคล เช่น ขนมถว้ยฟู ขนม
เขง่ ขนมเทียน และขนมกุ่ยฉ่าย1 พิธีไหวเ้ทพเจา้ในเทศกาลตรุษจีนนัน้ชาวไทยเชือ้สายจีนยงัคงสืบ
ทอดมาอย่างต่อเน่ือง ส่วนชาวไทยจะถือว่าเทศกาลนีเ้ป็นเทศกาลท่ีดีจึงจดัโต๊ะไหวเ้จา้ท่ีประจ า
บา้น โดยอาจจะเพิ่มอาหารบางอย่างตามความสะดวกของเจา้บา้น2 เช่นเดียวกับ ชนาภา เมธี
เกรียงไกร กล่าวว่าวนัตรุษจีนเป็นวนัท่ีส าคญัถือเป็นการเริ่มตน้ปีใหมเ่พ่ือเปิดรบัสิ่งมงคลเขา้มาใน
ชีวิต ชาวไทยเชือ้สายจีนสว่นใหญ่ยงัคงรกัษาประเพณีไวอ้ยูถ่ึงแมอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพสงัคมบา้ง เชน่ การเลือกอาหารตามความสะดวกเพ่ือน ามาใชใ้นพิธี3 

เทศกาลเช็งเม้ง หรือ วันไหว้บรรพบุรุษ เป็นเทศกาลใหล้กูหลานแสดงความ
กตญัญูตอ่ผูล้่วงลบัไปแลว้ โดยท าความสะอาดหลมุศพ ไหวข้อพรและน าอาหารมาเซ่นไหว ้ไดแ้ก่ 
หม ูไก่ เป็ด ผลไมม้งคล เช่น สม้ สาล่ี แอปเป้ิล กลว้ย ฯ เป็นตน้ ขนมมงคล เช่น ขนมเป๊ียะ ขนมอี ๊
ซาลาเปา4 จากงานวิจัยของ พงษ์ชัท จิตวิบูลย์ หัวข้อ ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าต่อสังคม

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเมืองหาดใหญ่ พบว่า สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อ
ประเพณีไปดว้ย ชาวไทยเชือ้สายจีนรุน่ใหม่ เขา้ไปสู่ระบบทนุนิยมมากขึน้จนลดทอนความเช่ือเดิม

                                                           
  1 แหลง่เดิม.  หนา้ 16-30. 
  2 ศรีมหาโพธ์ิ.  (2541).  ประเพณีธรรมเนยีมจีน : พธิีแต่งงาน เทศกาลตรุษจีน วนัสารทจีน วนัเช็งเมง้ เทศกาลกินเจ 

งานทิง้กระจาด พธิีงานศพจีน ความเชือ่โชค ลาง.  หนา้ 17-22. 
   3  ชนาภา เมธีเกรยีงไกร  (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม).  กระบวนการสบืทอดประเพณีทางสงัคมของชาวไทยเชือ้สาย
จีน ชมุชนตลาดบา้นใหม ่จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน.์ 11(22):  หนา้ 90-98. 

  4 ศรีมหาโพธ์ิ.  (2541).  ประเพณีธรรมเนยีมจีน : พธิีแต่งงาน เทศกาลตรุษจีน วนัสารทจีน วนัเช็งเมง้ เทศกาลกินเจ 
งานทิง้กระจาด พธิีงานศพจีน ความเชือ่โชค ลาง.  หนา้ 58-59. 
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ในการรว่มพิธีในวนัเซง้เมง้ สูก่ารปรบัเปล่ียนความเช่ือ พิธีกรรม วตัถใุนการประกอบพิธี เวลา และ
อาหารเครื่องเซน่ไหว้1 

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เป็นเทศกาลระลึกถึง คกุงว้น หรือ ชีหยวน กวีผูร้กัชาติแห่ง
รฐัฉู่ ในเทศกาลนีมี้อาหารเพียงอย่างเดียว คือ บ๊ะจ่าง อาหารคาวชนิดนีท้  าดว้ยขา้วเหนียวน ามา
ผดักับน า้มนั มีไสเ้ค็มหมูหรือไสพ้ะโล ้กนุเชียง ไข่แดงเค็ม กุง้แหง้ เห็ดหอม เป็นตน้ ห่อดว้ยใบไผ่
แลว้น าไปนึ่งใหสุ้ก เหตท่ีุตอ้งไหวบ้๊ะจ่างเพราะในช่วงเทศกาลนีเ้ป็นฤดรูอ้น อาหารมกัเน่าเสียได้
ง่ายจึงน าขา้วเหนียวมานึ่งเป็นบ๊ะจา่งเพ่ือยืดอายขุองอาหารใหน้านยิ่งขึน้2 มีต  านานเล่าว่า ในสมยั
ชนุชิว-จัน้กั๋ว แควน้ฉู่เป็นแควน้ท่ีถกูแควน้ฉินกดข่ีข่มเหง “ชวีหยวน” ซึ่งเป็นขนุนางตงฉินแตถ่กูขุน
นางกงัฉินใสร่า้ยปา้ยสีตอ่องคฮ์่องเตเ้สมอ พระองคท์รงหลงเช่ือค ายยุงของเหล่าขนุนางกงัฉินพวก
นัน้ ในท่ีสดุจึงมีพระบรมราชโองการใหเ้นรเทศชวีหยวนออกจากแควน้ฉู่ ชวีหยวนเศรา้โศกเสียใจ
มาก หลงัจากเดินทางรอนแรมมาถึงแม่น า้เปาะล่อกงั (บางต าราวา่เป็นแม่น า้แยงซีเกียง) ชวีหยวน
จงึตดัสินใจกระโดดน า้ตาย เพ่ือแสดงออกถึงความรูส้กึจงรกัภกัดีตอ่ประเทศชาตแิละความคบัแคน้
ใจท่ีมีต่อสังคม เม่ือชาวแคว้นฉู่ รู ้ข่าวการฆ่าตัวตายของชวีหยวน ต่างพากันมายังริมแม่น ้า 
ชาวประมงก็ออกพายเรือหาเพ่ือหวงัว่าจะงมเขาขึน้มาได ้ในขณะท่ีคน้หาศพบางคนก็น าขา้วป้ัน
กบัไข่ตม้ท่ีเตรียมไวใ้หช้วีหยวนโยนลงแม่น า้ เพ่ือหวงัว่าปลา ป ูกุง้ หอยในน า้จะกินอาหารพวกนี้
แลว้ไม่ไปกัดกินร่างของชวีหยวน จากนัน้ทุกปีเม่ือครบรอบวนัตายของชวีหยวน ชาวบา้นจะน า
อาหารไปโปรยลงแมน่ า้เปาะลอ่กงั จงึเป็นท่ีมาของเทศกาลไหวบ้๊ะจา๋ง3 

สารทจีน หรือ งานทิง้กระจาด เป็นเทศกาลการเซ่นไหวบ้รรพชนและผูล้่วงลบั 
ตลอดจนอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผีเร่ร่อน ในวันงานจะแจกอาหารให้ผู้ยากไร้ เช่น ข้าวสาร 
อาหารแหง้ เครื่องด่ืม เป็นตน้4 ไม่วา่จะเป็นชาวไทยหรือชาวไทยเชือ้สายจีนก็สามารถเขา้ไปรบัของ
บริจาคได ้ส าหรบัการไหวข้นมเข่งขนมเทียนในเทศกาลสารทจีนนี ้จะเป็นขนม 5 อย่าง เรียกว่า
“โหงวเป้ีย” หรือ เรียกช่ือเป็นชุดว่า ปัง เป้ีย หม่ี มั่ว กี ปัง คือขนมทึงปังเป็นขนมท าจากน า้ตาล 
ไดแ้ก่ เป้ีย คือ ขนมหนึงเป้ีย คลา้ยขนมไข่ หม่ี คือ ขนมหม่ีเทา้ ท าจากแปง้ขา้วเจา้ ขา้งในไสเ้ตา้ซา 
มั่ว คือ ขนมทึงก่ี เป็นขนมขา้วพองสีแดง ตรงกลางมีไสเ้ป็นแผ่นบาง และกี คือ ขนมทึงกี เป็นขนม

                                                           
   1 พงษช์ทั จิตวิบลูย ์ (2558).  ประเพณเีชง็เมง้ : คณุค่าต่อสงัคมท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของเมอืงหาดใหญ่.  
สงขลา: มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร.์ 

  2 ธีรเชษฐ์ พนารงัสรรค.์  (2561).  โครงการจดัตัง้ธุรกิจคา้ส่งบ๊ะจ่างแห่งประเทศไทย (อาม่าบ๊ะจ่าง 4.0).  กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

  3 ถาวร สิกขโกศล.  (2555).  เปิดต านานเทศกาลจีน.  หนา้ 59-60. 
  4 แหลง่เดิม.  หนา้ 88-89. 
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ชิน้ใหญ่ยาว เวลากินตอ้งตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ1 ดงัท่ี Qin Hua กล่าวว่า ประเพณีสารทจีนของชาว

ไทยเชื้อสายจีนมีความเช่ือเรื่องเทพเจ้าและวิญญาณหลังความตาย และประเพณียังให้
ความส าคญักบัความเช่ือเรื่องอาหารมงคลแบง่ออกเป็น 3 ชดุ ไดแ้ก่ อาหารไหวเ้ทพเจา้ อาหารไหว้
บรรพบรุุษ และอาหารไหวต้น้ตระกลู2 

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ไดอิ้ทธิพลของศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ีเช่ือกันว่า
พระจนัทรมี์พระโพธิสตัว ์หรือเจา้แม่กวนอิม มีอาหารประจ าเทศกาล คือ ขนมไหวพ้ระจนัทร ์ขนม
โก ้ขนมเป๊ียะ อาหารแหง้ยังไม่ไดป้รุง 5 อย่าง ไดแ้ก่ วุน้เสน้ เห็ดหูหนู ดอกไมจี้น ฟองเตา้หู และ
เห็ดหอม จากงานวิจัยของ เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ พบว่า ครอบครวัไทยเชือ้สายจีนสืบทอด
เทศกาลนีเ้พียง 20% อีก 80% ยกเลิกไหวพ้ระจันทรเ์พราะมีมนุษยข์ึน้ไปเหยียบดวงจันทรแ์ละ
บางส่วนใหเ้หตผุลว่า เพราะรุน่พ่อแม่ไม่ไดมี้ประเพณีดงักล่าว จึงไม่ไดสื้บสานตอ่ 3 ในเทศกาลนีมี้
นิยายปรัมปราท่ีบันทึกอยู่ในคัมภีรโ์บราณว่า ฉางเอ๋อ เป็นภรรยาของโฮ่ว -อวี ้ ขโมยกินยา
อายวุฒันะท่ีโฮ่ว-อวีไ้ดม้าจากเจา้แมซี่หวางหมู่แห่งเขาคนุลุน้จงึถกูสาปใหก้ลายเป็นคางคกอยูท่ี่วงั
เย็นบนดวงจนัทร ์สว่นชาวไทยจะมีเพลงกลอ่มเดก็ท่ีเก่ียวกบัพระจนัทรคื์อ “จนัทร์เอย๋ จนัทร์เจา้” 

เทศกาลถือศีลกินเจ  เป็นเทศกาลแห่งการลด ละ เลิก การท าบาปทั้งปวง 
ปัจจุบันชาวไทยเชือ้สายจีนจัดขึน้ทุกปี แม้เทศกาลนี้จะได้รับความสนใจน้อยลงจากชาวจีน
แผ่นดินใหญ่แลว้ก็ตาม เทศกาลถือศีลกินเจ คือ การงดกินของเครื่องสดคาวต่าง ๆ คนจีนเรียกว่า 
“อาหารชอ” ตลอดจนการถือศีลไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต การแตง่กายชดุขาว แยกจาน ชาม หมอ้ กระทะ 
อปุกรณท์ าอาหารไม่ใชป้นกบัอปุกรณท่ี์ผ่านการใชม้าแลว้ อาหารเจส่วนใหญ่ป็นจ าพวกถั่ว ผลไม ้
ผกัต่าง ๆ แต่มีบางชนิดหา้มกิน เช่น หอมแดง หอมใหญ่ กระเทียม กุ่ยช่าย ใบยาสูบ หลักเกียว 
เพราะมีกลิ่นแรงและเช่ือว่าผกัจ าพวกนีก้ระตุน้ใหค้นเกิดความก าหนดัท าใหเ้กิดกิเลส และซอสท่ี
ท ามาจากถั่วเทา่นัน้ โดยเทศกาลจะตรงกบัขึน้ 1 ค  ่า เดือน 11 ของไทย ผูกิ้นเจจะมีระยะเวลา 7-10 
วนั แลว้แต่บุคคล ตามศาลเจา้จีนจะจดัโรงทานส าหรบัผูท่ี้กินเจหรือบุคคลอ่ืน สามารถเขา้มากิน
อาหารได ้ถือเป็นการท าทาน ผูท่ี้กินเจเช่ือว่าการกินเจถือเป็นการสรา้งบญุอย่างหนึ่ง ไดล้ด ละ การ
ฆา่สตัวแ์ละถือศีล ท าใหจ้ิตใจผอ่งใส4 เชน่เดียวกบั รจิต สิทธิศาสตรส์กลุ กล่าววา่ การกินอาหารเจ

                                                           
   1 ส านกัศิลปวฒันธรรมและพฒันาชมุชน.  (ม.ป.ป.).  วนัสารทจีน.  (ออนไลน)์. 
   2 QIN HUA  (2559, พฤษภาคม-สิงหาคม).  การศกึษาประเพณีสารทจีนของชาวไทยเชือ้สายจีน ในเขตเทศบาลเมือง
ชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ.ี วารสารวชิาการมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์ 24(45):  หนา้ 125-137. 

  3 เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ.  (2554).  การศึกษาสืบทอดความเป็นจีนผ่านการท าความเข้าใจในความหมายและ
สญัลกัษณท์างศาสนา ของชาวจีนนส่ลูกหลานในสงัคมไทย.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

  4 ส. พลายนอ้ย.  (2542).  ประเพณจีีน.  หนา้ 35-37. 
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เป็นการกินตามแนวทางหลกัศาสนา ท่ีผูถื้อศีลกินเจตอ้งละเวน้จากการฆา่สตัว ์ท าจิตใจใหส้งบ อีก
ทัง้ตอ้งไม่กินจากอาหารจ าพวกผกัท่ีมีกลิ่นแรงเพราะมีความเช่ือวา่ผกัเหล่านีมี้คณุสมบตัิกระตุน้ใน
กิเลส1 

หลายเทศกาลส าคัญของจีนมักมีขนมเป็นส่วนประกอบส าคัญในเทศกาล  
อาจารยเ์ศรษฐพงษ์ จงสงวน ในหวัขอ้ ขนมกับเทศกาลจีน โดยชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 
ของสถาบนัไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สามารถสรุปเนือ้หาท่ีส าคญัไดด้งันี ้“ขนมเข่ง” 
ถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความยากล าบาก เน่ืองจากสมยัชาวจีนอพยพมาใหม่ ๆ น าขนมเข่งติดมา
เพ่ือเป็นเสบียง “ขนมเทียน” เป็นขนมท่ีผสมผสานความเป็นจีน-ไทยไดอ้ย่างลงตัว ขนมเทียน
ดัง้เดิมจะมีเพียงไสเ้ค็ม มีรสเผ็ดจากพริกไทย แต่ชาวไทยน ามาประยุกตจ์นมีขนมเทียนไสห้วาน
อย่างปัจจุบนั “ขนมถว้ยฟู” ถือเป็นขนมมงคลในช่วงขึน้ปีใหม่ 15 วนัแรก ควรรบัประทานเพ่ือให้
ชีวิตมีสุขและสมบรูณ ์“ขนมรูปนก” ปรากฏอยู่ในเทศกาลเช็งเมง้ ท าขึน้เพ่ือเป็นสญัญาลกัษณใ์ห้
คนท่ีเสียชีวิตบินกลบับา้นไดถ้กู อีกทัง้ยงัมีความเช่ือว่าหากผูห้ญิงอยากมีลกูชายใหกิ้นตรงหวันก 
หากอยากได้ลูกสาวให้กินตรงส่วนท้อง และ “บ๊ะจ๋าง” เป็นขนมท่ีเช่ือโยงกับวัฒนธรรมข้าว 
เน่ืองจากใหแ้ตล่ะพืน้ท่ีของชาวจีนจะใชข้า้วแตล่ะชนิดไม่เหมือนกนั บ๊ะจ๋างเป็นอาหารท่ีเริ่มต้นใน
เทศกาลฤดูรอ้น รบัประทานเพ่ือบ ารุงก าลงัใหร้่างกายแข็งแรง บ๊ะจ๋างในไทยส่วนใหญ่จะใชข้า้ว
เหนียวสืบทอดกรรมวิธีการท ามาจากกวางตุง้ เม่ือเขา้มาในไทยไดมี้การพฒันารูปรา่งของบ๊ะจ๋าง
ใหเ้ล็กลงเพ่ือสะดวกแก่การรบัประทาน2 

เทศกาลและงานมงคลข้างต้นจัดงานตามปฏิทินจันทรคติ ในแต่ละงานจะมี
อาหารประจ าเทศกาล ดงังานวิจยัของจนัทิรา แกมขนุทด ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทย

เชือ้สายจีน ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดท้  าการศกึษา
ประเพณีหรือเทศกาลส าคญั ๆ ไดแ้ก่ ตรุษจีน ไหวเ้ทวดา เช็งเมง้ สารทจีน ไหวพ้ระจนัทร ์และกินเจ 
เป็นตน้ อาหารท่ีน ามาเป็นประจ าเทศกาลและงานมงคลลว้นเป็นมงคลตอ่ผูใ้หแ้ละผูร้บั อาหารแต่
ละอย่างมีการก าหนดจ านวน ก าหนดขัน้ตอนการจดัวางเพ่ือใหทุ้กอย่างเป็นไปตามวฒันธรรมท่ี

                                                           
  1 รจิต สิทธิศาสตรส์กลุ.  (2561, มรกราคม-เมษายน).  กระบวนการสง่เสรมิการบรโิภคอาหารเจตามหลกั
พระพทุธศาสนา.  วารสารบณัฑติศกึษาปรทิรรศน.์  14(1):  หนา้ 37-49 
   2 สถาบนัไทยศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  (2563).  ไทยเชือ้จีนกบัการเปลีย่นแปลง หวัขอ้ ขนมในเทศกาลจีน.  
(ออนไลน)์. 
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ชาวจีนสืบทอดกันมา ซึ่งการถือปฏิบตัิตามประเพณีนีมี้อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและส่งผลต่อ
ความเช่ือของชาวไทยเชือ้สายจีนอีกดว้ย1 

2.2.2 อาหารกับส านวน 
ชาวไทยและชาวจีนมีนิสยัในการอบรมสั่งสอนลูกหลานท่ีคลา้ยกนัอย่างหนึ่งคือ

มักจะน าส านวนต่าง ๆ มาสอนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค าว่า ส านวน หมายความว่า ถอ้ยค าท่ีเรียบเรียง โวหาร บางทีก็
ใช้ว่า ส านวนโวหาร2 ส่วน สง่า กาญจนาคพันธุ์ กล่าวว่า ส านวนเป็นการพูดแบบมีชั้นเชิงไม่
ตรงไปตรงมา แต่มีความหมายในค าพูดนัน้ ๆ หากส านวนนัน้นิยมใชก้ันอย่างแพรห่ลายคนฟังก็
เขา้ใจความหมายทันที บางส านวนไม่ไดน้ิยมใชจ้ึงท าให้คนฟังไม่เขา้ใจ หรือบางส านวนท าให้
เขา้ใจเป็นอย่างอ่ืน ชาวบา้นเขาเรียกกันว่า “พูดส าบดัส านวน” 3 สรุปไดว้่า ส านวนเป็นถ้อยค าท่ี
กล่าวเปรียบเทียบชวนใหค้ิด มีความหมายไม่ตรงตามตวั หรือเป็นความหมายแฝงโดยนัย มีทัง้
ส  านวนเก่า ส านวนใหม ่หากส านวนใดไมไ่ดร้บัความนิยมก็จะคอ่ย ๆ เลือนหายไป 

งานวิจยัของ กรรณิการ ์โกวิทกลุ4 เรื่อง การเปรียบเทียบภาษิต-ค าพังเพยจีน

กับส านวน-ภาษิตไทย สรุปไดว้่า การเปรียบเทียบของส านวน-ภาษิตจีนและไทย สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทท่ีมีความหมายเหมือนหรือคลา้ยกับส านวน-ภาษิตไทย และ
สิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบเหมือนกัน 2. ประเภทท่ีมีความหมายเหมือนหรือคลา้ยกับส านวน-ภาษิต
ไทย และสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบแตกต่างกัน 3.ประเภทท่ีมีความหมายเหมือนหรือคล้ายกับ
ส านวน-ภาษิตไทย แต่ไม่มีการเปรียบเทียบในส านวน-ภาษิตไทย ผลจากการเปรียบเทียบดา้น
ความหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของคนจีนและคนไทยในด้าน
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนทัศนคติและ
แนวคดิตา่ง ๆ 

พิริยา สุรขจร5 เรื่อง ส านวนจีนและส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์ : 
การศึกษาเปรียบเทียบ กล่าวถึง การเปรียบเทียบส านวนจีนและไทย สิ่งท่ีแสดงออกมาทางดา้น

                                                           
1 จนัทิรา แกมขนุทด.  (2544).  ศกึษาประเพณใีนรอบปีของชาวไทยเชือ้สายจีน ในเขตเทศบาทเมอืงภูเกต็ อ าเภอเมือง
ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็.  สงขลา: มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 
  2 ราชบณัฑิตยสถาน (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554.  หนา้ 1,127. 
  3 สงา่ กาญจนาคพนัธุ.์  (2515).  ส านวนไทย.  หนา้ 1-2. 
  4 กรรณิการ ์โกวิทกุล.  (2544).  การเปรียบเทียบภาษิต-ค าพงัเพยจีนกับส านวน-ภาษิตไทย. วิทยานิพนธ์ อ.ม. 

(สาขาวิชาภาษาจีน). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
  5 พิริยา สรุขจร.  (2544).  ส านวนจีนและส านวนไทยทีม่ีค าเกี่ยวกบัสตัว์ : การศึกษาเปรียบเทียบ. วิทยานิพนธ ์อ.ม. 

(สาขาวิชาภาษาจีน). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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วฒันธรรมอาหารการกินของคนจีนและคนไทยมีทัง้เหมือนและตา่งกนัมาก ตามสภาพภมูิภาคและ
สิ่งแวดลอ้ม สิ่งท่ีเหมือนกนั คือ คนจีนและคนไทยกินขา้วและปลกูขา้วเหมือนกนั ท าการประมงจบั
ปลาและกินปลาเหมือนกัน สิ่งท่ีแตกต่างกัน คือ คนจีนนิยมกินเนือ้แพะ เน่ืองจากประเทศจีนมี
อากาศหนาว เนือ้มีไขมันเยอะ ใหพ้ลังงานสูง จะช่วยใหร้่างกายอบอุ่น และบางพืน้ท่ีของจีนจะ
นิยมกินเนือ้สนุขัดว้ย  

 
ตวัอยา่งส านวนท่ีคลา้ยกนั 

 
      ส  านวนจีน     ส านวนไทย 
ถ่ินปลานาขา้ว (yǔ mǐ zhī xiāng)   อูข่า้วอูน่  า้ 
เอาไสเ้ดือนมาหยอ่นลอ่ปลา (yǔmǐzhīxiāng)  เอากุง้ฝอยไปตกปลากระพง 
ภยัพิบตัถิึงบอ่ปลา (yāng jí chí yú)   ปลาตดิหลงัแห 
ดั่งปลาไดน้  า้ (rú yú dé shuǐ)    ปลากระดี่ไดน้  า้ 
ปลาวา่ยในหมอ้ (yú yóu fǔ zhōng)   เนือ้เขา้ปากเสือ 
 

ตวัอยา่งส านวนท่ีตา่งกนั 
 
      ส  านวนจีน      ส านวนไทย 
แขวนหวัแพะ ขายหวัหมา (guà yang yóu,mài gǒu ròu)  ยอ้มแมวขาย 
กระตา่ยสิน้กินสนุขัพราน (tù sǐgǒu pēng)   ถีบหวัสง่ 
สามวนัจบัปลา สองวนัตากแห      ต าขา้วสารกรอกหมอ้ 
(sān tiān dǎ yú liǎng tiān shài wǎng) 
ประชาชนเป็นเนือ้ปลา (yú ròu bǎixìng)   รีดนาทาเรน้ 
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เช่นเดียวกับ วิจัยของ ฉิน หยงหลิน1 เรื่อง ส านวนจีนและส านวนไทย : 
การศึกษาเปรียบเทียบ สรุปไดว้่า ส านวนไทยและส านวนจีนมีลักษณะการเปรียบเทียบทัง้ ท่ี
คลา้ยกนั เชน่ ส านวน“ก่ิงทองใบหยก” เป็นส านวนไทยท่ีมีท่ีมาจากส านวนจีน ชาวไทยและชาวจีน
มีทศันคติหรือค่านิยมในเรื่องของความรกัท่ีตรงกันหรือ ส านวน “เชือดไก่ใหล้ิงดู” ในส านวนจีนใช้
วา่ “ฆ่าไก่ขู่ลงิ” เป็นการใชส้  านวนท่ีใกลเ้คียงกนัมาก เป็นตน้ ไทยและจีนจงึมีลกัษณะความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมท่ีใกลเ้คียงกัน ดงันีก้ารเรียนรูเ้รื่องส านวนไทยจะท าใหน้ักศึกษาชาวจีน มีความรู้
ความเขา้ใจ สามารถมองเห็นความเหมือนและความแตกตา่งของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียนกับ
ภาษาแม่ของตน ช่วยพฒันาใหน้กัศกึษาชาวจีนสามารถเขา้ใจและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดดี้
ขึน้ เพราะเป็นทักษะการส่ือสารท่ีตอ้งฝึกฝนตัง้แต่ระดบัค า วลีประโยค ขอ้ความ จนถึงเรื่องราว 
ส านวนเปรียบเทียบในเรื่องอาหารเบือ้งตน้รวบรวมไดจ้  านวน 18 ส  านวน ดงัตวัอยา่งท่ียกมา 

 
      ส  านวนจีน         ส  านวนไทย 
เอาไขก่ระทบหิน (yǐ luǎn jī (tóu) shí) เอาไขก่ระทบหิน 
ลกูทอ้ไป ลกูหล่ีมา (tóu táo bào lǐ)  น า้ผกับุง้ไป น า้สายบวัมา 
แตงงอมขัว้หลดุ (guā shú dì luò)  สกุก็จะหอม งอมก็จะหลน่ 
ฆา่ไก่เอาไข ่(shā jī qǔ luǎn (dàn)  ฆา่ชา้งเอางา 
เดด็บวัไวใ้ย (ǒu duàn sī lián)   ตดับวัอยา่ใหเ้หลือใย 
หนอ่ไมห้ลงัฝนฤดใูบไมผ้ลิ (yǔ hòu chūn sǔn) เห็ดหนา้ฝน 
เป็นโจรใจหวั่นไปเอง (zuò zéi xīn xū)  กินปนูรอ้นทอ้ง 
ด่ืมน า้แข็งกินอาหารรสขม (yǐn bīng rú bō) กินเกลือ 
ด่ืมน า้คดิถึงแหลง่น า้ (yǐn shuǐ sī yuán)  ขา้วแดงแกงรอ้น 
กระทะวดัผดัไก่ (niú ding pēng jī)  ข่ีชา้งจบัตั๊กแตน 
ขนไก่ เปลือกกะเทียม (jī máo suàn pí)  ขีห้มรูา ขีห้มาแหง้ 
เขา้กนัเป็นปนนมกบัน า้ (shuǐ rǔ jiāo róng) เขา้กนัเป็นป่ีเป็นขลุย่ 
มงักรสู ้เสือรบ (long zhēng hǔ dòu)  ถึงพรกิถึงขิง 
ครึง่ชั่งแปดต าลงึ (bàn jīn bā liǎng)  ขิงก็รา ขา่ก็แรง 
ปลาง่ายอยูใ่นหมอ้ (yú yóu fǔ zhōng)  เนือ้เขา้ปากเสือ ออ้ยเขา้ปากชา้ง 

                                                           
  1 ฉิน หยงหลิน. (2526).  ส านวนจีนและส านวนไทย : การศกึษาเปรยีบเทียบ. วิทยานิพนธ ์อ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทย). 

กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
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ลว้งเอาของในกระเป๋า (tàn náng qǔ wù)  ปอกกลว้ยเขา้ปาก 
ตบแตง่หนา้รา้น (zhuāng huáng mén miàn) ผกัชีโรยหนา้ 
ยุง่เจ็ด แยแ่ปด (luàn qī bā zāo)   ผกัตม้ขนมย า 
ขา้วแพงเหมือนไขม่กุ ฝืนมีราคาเหมือนอบเชย (mǐ zhū xīn guì)    ขา้วยากหมากแพง  
 

เชน่เดียวกบั วิจยัของ กณิกนนัต ์โยธานะ1 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบส านวน
จีนที่มีค าว่า “chī” กับส านวนไทยที่มีค าว่า “กิน” สรุปไดว้่า ส านวนจีนและส านวนไทย เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบแลว้มีความหมายใกลเ้คียงกนั ทางดา้นความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้
เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างกันของชาว จีนและชาวไทยในดา้นสภาพแวดลอ้ม สภาพชีวิต
ความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ทศันคตแิละคา่นิยมต่าง ๆ ดงัตวัอยา่ง 

 
      ส  านวนจีน                   ส  านวนไทย 
 
吃糠咽菜 (chī kāng yàn cài)   กดักอ้นเกลือกิน 
大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米    ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
(dàyú chī xiǎoyú,xiǎoyú chī xiā mǐ) 

吃大锅饭 (chī dàɡuōfàn)    กินขา้วหมอ้ใหญ่ 
饮冰茹檗 (yǐn bīng rú bò)   กินเกลือกินกะปิ 
 

จากงานวิจัยเก่ียวกับส านวนจีน -ไทยท่ีได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยศึกษามุมมอง
ความคิดของชาวจีนและชาวไทยผ่านส านวน รวมทั้งความเหมือนและต่างในการเปรียบเทียบ
ส านวน การเลือกใชส้  านวน เพ่ือเป็นแนวทางสรา้งชดุการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนชาวจีนตอ่ไป 

สรุปได้ว่า ส านวนคือถ้อยค าท่ีไม่ได้พูดแบบตรงไปตรงมา สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม ทศันคติและแนวคดิของคนชาตนิัน้ ๆ ชาวไทยและชาวจีนมกัใชส้  านวน
เป็นค าสั่งสอนลูกหลาน เม่ือน าส านวนไทย-จีนหมวดอาหารมาเปรียบเทียบกันพบว่ามีส านวน
คลา้ยกัน ความหมายเหมือนกัน ความหมายใกลเ้คียงกันและแตกต่างกัน สิ่งท่ีเหมือนกันคือการ
กินขา้วกินปลา สิ่งท่ีแตกต่างกันคือคนไทยไม่กินเนือ้แพะเนือ้สุนัขเหมือนคนจีน ดังนัน้การสอน

                                                           
  1 กณิกนันต ์โยธานะ. (2556, เมษายน ).  การศึกษาเปรียบเทียบส านวนจีนที่มีค  าว่า “chī” กับส านวนไทยที่มีค  าว่า 

“กิน”. ,  วารสารจีนศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  6(6): หนา้ 145-181. 
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ส านวนถือเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัผูเ้รียนตา่งประเทศ เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาอยา่งถกูตอ้งและผูเ้รียนสามารถใชส้  านวนไดอ้ยา่งไมผ่ิดพลาด 

3.การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเตมิส าหรับชาวต่างประเทศ 
ส่ือการเรียนรูมี้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการศกึษาภาษาและวฒันธรรมส าหรบัชาว

ต่างประเทศ เพราะจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดดี้ขึน้ อีกทัง้ช่วยส่งเสริมและพฒันาทักษะการ
อ่านของผู้เรียนอีกด้วย เช่น “หนังสืออ่านเพิ่ม เติม” โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 
ความหมายและความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติม จุดประสงค์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
องคป์ระกอบของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ และประโยชนข์องหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

3.1 ความหมายและความส าคัญของหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Supplementary reader จาก

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย และ ไทย-อังกฤษ  ฉบับทันสมัย ให้ความหมาย ค าว่า 
Supplementary แปลว่า เป็นส่วนเสริม ส่วนค าว่า reader แปลว่า ผู้อ่านหรือคนพิสูจน์อักษร1 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมถือว่าเป็นส่ือการเรียนรูป้ระเภทหนึ่งท่ีมีส่วนช่วยขยายเนือ้หาของหลกัสูตรให้
กวา้งขวางขึน้ส าหรบัใหผู้เ้รียนศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง ตามความเหมาะสมของวยัและ
ความสามารถในการอ่าน ดงัท่ี บนัลือ พฤกษะวนั กล่าวว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นวสัดกุารอ่าน
ประเภทหนึ่งท่ีไม่ใช่แบบเรียน แต่เป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกอ่านไดท้ัง้ในและ
นอกเวลาเรียน ผู้เรียนอาจใช้ได้หลายลักษณะ เช่น อ่านเพ่ือค้นคว้าหาค าตอบ อ่านเพ่ือหา
ประสบการณใ์หล้กึซึง้เฉพาะเรื่อง อา่นเพ่ือความเพลิดเพลินหรือเพ่ือใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์2 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  พบว่ามี
นักวิชาการให้ความหมายไวด้ังนี ้จินตนา ใบกาซูยี กล่าวว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยส่งเสริม
ความรูพ้ัฒนาทกัษะการอ่าน ส่งเสริมสติปัญญาจากเนือ้หาความรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ ไดฝึ้กทกัษะการ
สงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใชเ้หตุผล จ าแนกแจกแจง วิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละประเมินคา่ได ้อีก
ทัง้ส่งเสริมใหผู้้เรียนศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเองน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวันได้3 เช่นเดียวกับ 
ถวลัย ์มาศจรสั กล่าวว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม คือ หนังสือท่ีมีเนือ้หาสาระอิงหลกัสูตรเป็นการน า
เนือ้หาในหลกัสตูรมาเขียนในลกัษณะตา่ง ๆ อาจเขียนในรูปของรอ้ยแกว้หรือรอ้ยกรองก็ได ้เพ่ือให้

                                                           
   1 ฝ่ายวิชาการภาษาองักฤษ.  (2545).  พจนานกุรมภาษาองักฤษ-ไทย และ ไทย-องักฤษ ฉบบัทนัสมยั.  หนา้ 419, 
541. 
   2 บนัลือ พฤกษะวนั.  (2536).  วรรณกรรมกบัเดก็.  หนา้ 56. 
   3 จินตนา ใบกาซยูี. (2542). เทคนคิการเขียนหนงัสอืส าหรบัเดก็.  หนา้ 143-144. 
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เด็กอ่านเข้าใจเนื ้อหาได้ง่ายและผู้เรียนสามารถศึกษาความรูเ้พิ่มเติมด้วยตนเองตามความ
เห ม าะส ม ขอ งวัย แ ล ะค วาม ส าม า รถ ใน ก า รอ่ า น ข อ งแต่ ล ะบุ ค ค ล 1 ด้ า น ไช ย ย ศ  
เรืองสุวรรณ ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นส่ือการ
สอนอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่ือท่ีมีวตัถุประสงคม์ุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนช่วยใน
การคน้ควา้วิชาตา่ง ๆ นอกเหนือไปจากหนงัสือเรียนท่ีก าหนดไวมี้รายละเอียด และเนือ้หาแตกตา่ง
นอกเหนือจากท่ีหลกัสตูรก าหนดไว ้เพ่ือใหผู้เ้รียนศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมตามความเหมาะสมกับ
วัยและความสามารถในการอ่านของผู้เรียน 2 จะเห็นได้ว่าทั้งสามท่านให้ความหมายและ
ความส าคญัท่ีคลา้ยกัน ว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือส่ือการเรียนรูท่ี้ มีเนือ้หาเพิ่มเติมจากหลักสูตร 
เสรมิสรา้งทกัษะการอา่นใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยัและตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

จากการศกึษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ หนงัสืออา่นเพิ่มเติมเป็นส่ือการเรียนรูท่ี้มีเนือ้หาสาระ
สอดคลอ้งกับหลกัสูตร เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสรา้งความรูใ้หก้ับผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ช่วย
เสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่านและเพิ่มพนูทกัษะทางภาษาดา้นการอ่านของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึน้ ดงันัน้หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิของผูว้ิจยั คือ “หนงัสืออ่านเพิ่มเติม” ซึ่งแบง่ออกเป็นบท มีเนือ้หา
เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรูแ้ก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศ 
พรอ้มทัง้กิจกรรมท่ีชว่ยใหก้ารศกึษาไม่นา่เบื่อ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในการเรียนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

3.2 จุดประสงคข์องหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นส่ือการเรียนรูท่ี้ไดร้บัการส่งเสริมจากสถานการศกึษาตา่ง ๆ 

จดัท าขึน้เพิ่มเติมโดยมีเนือ้หาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร เพ่ือใหผู้เ้รียนมีส่ือการเรีนรูท่ี้หลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้หาความรูท่ี้ตนเองสนใจ การสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม
จึงมีจุดประสงคท่ี์แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า นักการศึกษา ณรงค ์ทองปาน3

และส าลี รกัสทุธี4 ไดแ้บง่จดุประสงคข์องหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิออกเป็น ดงันี ้
1. เพ่ือปลกูฝังนิสยัรกัการอา่น 
2. เพ่ือเสรมิเสรา้งจิตนาการ และความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน 
3. เพ่ือความสนกุเพลิดเพลิน 

                                                           
   1 ถวลัย ์มาศจรสั. (2538). เทคนคิและตวัอย่างการเขียนหนงัสอืส่งเสรมิการอา่นและหนงัสอือา่นเพิม่เตมิ. หนา้ 132. 
   2 ไชยยศ เรอืงสวุรรณ. (2526). เทคโนโลยทีางการศกึษา: หลกัการและแนวปฏบิตั.ิ หนา้ 159. 
   3 ณรงค ์ทองปาน.  (2526).  การสรา้งหนงัสอืส าหรบัเดก็.  หนา้ 72-73. 
   4 ส าลี รกัสทุธี. (2553).  คู่มอืการจดัท าสือ่นวตักรรม และแผนประกอบสือ่นวตักรรม.  หนา้ 120-121. 
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4. เพ่ือใหผู้อ้่านไดศ้ึกษาหาความรูใ้นเรื่องท่ีตอ้งการ และเนือ้หาสาระเหมาะกับ 
ระดบัภาษาของผูอ้า่น 

5. เพ่ือสง่เสรมิการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
6. เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมอนัดีแก่ผูเ้รียนเหมาะสมตามวยั 

 
สรุปไดว้่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีจุดประสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งนิสัยรกัการอ่าน สรา้ ง

ความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียน ตอบสนองความต้องการในเรื่องนั้น ๆ ท่ีผู้เรียนอยากรูเ้พิ่มเติม
นอกเหนือหลักสูตร เป็นการศึกาคน้ควา้ดว้ยตนเอง อีกทัง้ช่วยปลูกฝังคณุธรรมค่านิยมอันดีของ
สงัคมและผูเ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจจะสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน
ท่ีอยากจะคน้ควา้ความรูเ้พิ่มเติม พฒันาทักษะการอ่านของตนเอง สรา้งนิสัยรกัการอ่านและใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์อีกทัง้จะเป็นตวัเลือกใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้ลือกศกึษามากย่ิงขึน้ 

3.3 องคป์ระกอบของหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 
ในการสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิมีองคป์ระกอบในการสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิอย่าง

เป็นระบบ มีขัน้ตอน และสมบูรณมี์ประสิทธิภาพ จากการศึกษานกัการศึกษา จินตนา ใบกาซูยี1  
 ณรงค ์ทองปาน2 และฉวีวรรณ คูหาภินันท์3 ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  
ควรมีเนื ้อหาสรา้งสรรค สนุก ให้ความเพลิดเพลิน มีความถูกต้อง และระดับภาษาท่ีใช้ต้อง
เหมาะสมกับผูอ้่าน ในเนือ้หาตอ้งมีเป้าหมาย แนวคิดและวัตถุประสงคท่ี์ชดัเจน รูปเล่มมีความ
น่าสนใจ อาทิ ตวัอกัษรมีขนาดพอดี มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนือ้หาเพ่ือช่วยใหผู้อ้่านเขา้ใจ
เนือ้หาไดง้่ายขึน้ และความยาวของเนือ้หาทัง้เลม่ควรครอบคลมุเก่ียวกบัเรื่องนัน้ ๆ 

จากการศึกษาขา้งตน้ผูว้ิจัยสรุปไดว้่าองคป์ระกอบส าคญัของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
เพ่ือน าไปสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน จะมี
องคป์ระกอบ 5 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  เนือ้หาสาระ ดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีจะสอนผูเ้รียนชาวตา่งประเทศ 
2.  เนือ้หาครอบคลมุและครบถว้น 
3.  บทอา่นเหมาะกบักลุม่เปา้หมาย  

                                                           
   1 จินตนา ใบกาซยูี. (2542). เทคนคิการเขียนหนงัสอืส าหรบัเดก็.  หนา้ 10. 
   2 ณรงค ์ทองปาน (2526).   การสรา้งหนงัสอืส าหรบัเดก็.  หนา้ 61-62. 
   3 ฉวีวรรณ คหูาแยม้แข.  (2527).  บทสครปิตก์ารท าหนงัสอืส าหรบัเดก็.  หนา้ 21. 
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4.  รูปเล่มดนู่าสนใจ ประกอบไปดว้ย บทอ่านท่ีมีเนือ้หากระชบัเขา้ใจง่าย พรอ้ม
รูปภาพประกอบ ท่ีมีสดัสว่นตามความเหมาะสม 

5.  เสรมิสรา้งความรูแ้ละพฒันาทกัษะการอา่นใหแ้ก่ผูเ้รียน 
3.4 ประโยชนข์องหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 

หนงัสืออา่นเพิ่มเติมท าใหผู้เ้รียนสามารถศกึษาคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ทัง้ใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนเน่ืองจากเนือ้หาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีการปรบัใหส้อดคลอ้งกับ
หลกัสตูรของผูเ้รียน อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการอา่นและเสรมิสรา้งความรูเ้ฉพาะ
เรื่องท่ีผูเ้รียนสนใจไดดี้ยิ่งขึน้ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมจึงมีประโยชนต์่อผูเ้รียนชาวต่างชาติ จากการ
ศกึษของจินตนา ใบกาซูยี1 และชณฐัดา ฤทธ์ิแดง2 ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องหนงัสืออา่นเพิ่มเติมไว้
ดงันี ้

1.  หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิชว่ยสง่เสรมิความรู ้เพิ่มทกัษะการอา่นใหแ้ก่ผูอ้า่น 
2.  ชว่ยพฒันาการดา้นสง่เสรมิสตปัิญญา 
3.  ช่วยเปิดโอกาสให้แก่ผู้อ่าน ไดเ้ลือกอ่านหนังสืออ่านเพิ่มไดต้รงตามความ

ตอ้งการ 
4.  ผูอ้า่นสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น 
5.  ส่งเสริมการศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง สรา้งความกระตือรือรน้ในการหา

ความรูใ้หม ่ๆ ใหแ้ก่ตนเอง 
6.  ผูเ้รียนสามารถมีอิสระในการศกึษาเนือ้หาท่ีตอ้งการ และสามารถก าหนดวนั 

เวลาในการศกึษาไดเ้อง ตามความเหมาะสมของผูอ้า่น 
จากการกล่าวถึงประโยชนข์องหนังสืออ่านเพิ่มเติมของสองท่าน ไดมี้ขอ้คิดเห็นท่ี

คลา้ยคลึงกนัอยู่หลายประการ อาทิ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมช่วยส่งเสริมความรูข้ยายเนือ้หาออกมา
จากหลกัสตูรท าใหผู้เ้รียนมีการพัฒนาทกัษะทางภาษาท่ีดีขึน้ เสริมสรา้งจิตนาการดว้ยเนือ้หาและ
ภาพประกอบท่ีสวยงามดงึดดูความสนใจใหผู้เ้รียนอยากอ่าน และเสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่านท าให้
ผูเ้รียนรูจ้กัคน้ควา้หาความรูใ้หม ่ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

ผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยัหนงัสืออ่านเพิ่มเติมส าหรบัชาวตา่งประเทศ เพ่ือใหไ้ดห้นงัสือ
อ่านเพิ่มเติมมีหลักในการพัฒนา ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาจาก หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย
เพื่อการท่องเที่ยว เร่ือง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทย” ส าหรับนักศึกษา
                                                           
   1 จินตนา ใบกาซยูี. (2542). เทคนคิการเขียนหนงัสอืส าหรบัเดก็.  หนา้ 143-144. 
   2 ชณัฐดา ฤทธ์ิแดง.  (2542).   การสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรือ่งประเพณีทอ้งถิ่นสมุทรปราการส าหรบั นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5. วิทยานิพนธ ์กศ. ม. (ประถมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา. 
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ชาวจีน และ หนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเร่ือง รามเกียรติ ์ส าหรับ

ชาวต่างประเทศ เพ่ือศึกษาแนวทางในการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีเนือ้หาดา้นวฒันธรรม
ไทยโดยผ่านการท่องเท่ียว หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษา

ชาวเมียนมา เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบหนงัสืออ่านเมเติมเนน้ดา้นทกัษะการอ่าน และ
ศึกษาแนวทางการออกแบบเนื ้อหาให้มีความเช่ือมโยงกับผู้เรียนต่างประเทศ แบบเรียน
ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เร่ือง “กล้วยกับวิถีชีวิตไทย” ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ และ 
การสร้างชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เร่ืองขนมมงคล
ไทย ผูว้ิจัยน ามาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
อาหาร อีกทัง้เนือ้หาเช่ือมโยงภาษาและวฒันธรรมเขา้ดว้ยกัน โดยวิจยัแต่ละเรื่องมีรายละเอียด 
ดงันี ้

Jiang Yu เรื่อง หนังสืออ่านเพิ่ม เติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว เร่ือง 
“มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวไทย” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีเนือ้หาจ านวน 8 
บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 มารยาททางวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียวไทย บทท่ี 2 มารยาททางวฒันธรรมใน
การท่องเท่ียววดัพระศรีรตันศาสดาราม (วดัพระแกว้) และพระบรมมหาราชวงั (จงัหวดักรุงเทพฯ) 
บทท่ี 3 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเท่ียวโบราณสถาน (จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา) บทท่ี 4 
มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเท่ียวตลาดน า้อมัพวา (จงัหวดัสมทุรสงคราม) บทท่ี 5 มารยาท
ทางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวพัทยา (จังหวัดชลบุรี) บทท่ี 6 มารยาททางวัฒนธรรมในการ
ท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่น า้แคว (จังหวัดกาญจนบุรี ) บทท่ี 7 มารยาททางวัฒนธรรมในการ
ท่องเท่ียวทะเลอนัดามนั (จงัหวดัภูเก็ต) และบทท่ี 8 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเท่ียวถนน
คนเดนิ (จงัหวดัเชียงใหม)่ ซึ่งแตล่ะบทมีเนือ้หาแนะน าสถานท่ี ประวตัคิวามเป็นมา และมารยาทท่ี
นกัท่องเท่ียวควรปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง สถานท่ีท่ียกมาเป็นตวับทนัน้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
ของนักท่องเท่ียวชาวจีน ผูว้ิจยัมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้รียนชาวจีนและนักท่องเท่ียวจีนรุ่นใหม่ได้
เรียนรูแ้ละเข้าใจมารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวไทย อีกทั้งสามารถน าความรูจ้ากใน
บทเรียนไปใช้ได้จริงอีกด้วย หนังสืออ่านเพิ่ ม เติม เล่มนี ้ก าหนดประสิท ธิภาพ 80/80 ผล
ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ ์89.4/95.3 และมีคา่ดชันีประสิทธิภาพ 0.88 แสดงว่าหนงัสืออา่นเพิ่มเติม
เลม่นีช้ว่ยใหน้กัศกึษาจีนมีความเขา้ใจดา้นมารยาททางวฒันธรรมในการท่องเท่ียวไทย และเขา้ใจ
วฒันธรรมไทยมากย่ิงขึน้1 

                                                           
   1 JIANG YU.  (2560).  หนงัสอือา่นเพิม่เตมิภาษาไทยเพือ่การท่องเทีย่วเรือ่ง “มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเทีย่ว
ไทย” ส าหรบันกัศกึษาชาวจีน. ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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อจัฉริยา วสนุนัต ์วิจยัเรื่อง หนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว

เร่ือง รามเกียรติ์ ส าหรับชาวต่างประเทศ การวิจัยมีความมุ่งหมาย เพ่ือสรา้งหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมส าหรบัชาวตา่งชาติ เร่ืองรามเกียรติ ์ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 75/75 และ
น าไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพกบักลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ นกัศกึษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาไทย
ศกึษา ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์นครโฮจิมินห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม จ านวน 17 คน โดยใชว้ิธีคดัเลือกแบบเจาะจง โดยมีจ านวนบทอ่านจ านวน 8 บท ไดแ้ก่ 
ความรูท้ั่วไปเร่ืองรามเกียรติ์ เปิดประตสูู่วดัพระแกว้ รามเกียรติ์กับประติมากรรม รามเกียรติ์กับ
จิตรกรรม รามเกียรติ์กับโขน รามเกียรติ์กับสานวนไทย รามเกียรติ์กับต านานเร่ืองยักษ์และ
รามเกียรติ์กับของท่ีระลึกการท่องเท่ียว ผู้วิจัยอธิบายความหมาย ท่ีมา ความส าคัญและ
ยกตวัอย่างของส านวนไทยท่ีปรากฏอยู่ในเร่ืองรามเกียรติ์ ซึ่งส  านวนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นส านวนท่ี
คนไทยยงัใชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั ซึ่งผูเ้รียนชาวตา่งประเทศไดเ้รียนรูว้รรณคดีไทยท่ีมีความสมัพนัธก์บั
การทอ่งเท่ียว ท าใหเ้ขา้ใจภาษาและวฒันธรรมไทยมากย่ิงขึน้1 

Shun Lae Win วิจยัเรื่อง หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับ

นักศึกษาชาวเมียนมา  การวิจัยมีความมุ่งหมาย เพ่ือสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับ
ชาวต่างชาติ เรื่องไก่ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 75/75 และน าไปทดลองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพกบักลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ นกัศกึษาเมียนมา วิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยั
ภาษาตา่งประเทศย่างกุง้ ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีจ านวนบทอ่านจ านวน 10 บท 
ไดแ้ก่ บทท่ี 1 ความรูเ้ก่ียวกบัไก่ บทท่ี 2 เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ บทท่ี 3 การละเล่นไทย
ท่ีเก่ียวกบัไก่ บทท่ี 4 ปีนกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 5 อาหารไทยท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 6 
ส านวนไทยท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 7 นิทานไทยท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 8 นิทานชาดกท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 9 
ไก่ในวรรณคดีไทย: ลิลิตพระลอ และบทท่ี 10 ไก่ในวรรณคดีไทย: รูปแบบค าประพนัธล์ิลิต ผูว้ิจยั
สรา้งขึน้ประกอบดว้ยบทอ่าน ค าศพัท ์แบบฝึกหดั บทอ่านเสริม และแบบทดสอบทา้ยบท แต่ละ
บทมีเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย-เมียนมาท่ีสมัพนัธก์นั ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเนือ้หาวรรณคดี ได้
ฝึกทกัษะการอา่นและน าความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ2  

 สรุปไดว้่า การสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนทักษะทาง
ภาษาและเหมาะสมกบัผูเ้รียนชาวตา่งประเทศนัน้ ควรเลือกเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรม 

                                                           
   1 อัจฉริยา วสุนันต์.  (2560).  หนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรื่อง รามเกียรติ์ ส าหรับชาว
ต่างประเทศ. ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศรนีครนิทรวิโรฒ. 
   2 SHUN LAE WIN.  (2561).  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเรือ่ง “ไก่” ส าหรบันกัศึกษาชาวเมียนมา. ปริญญา
นิพนธศ์ศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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เน่ืองจากในแตล่ะหลกัสตูรของผูเ้รียนชาวตา่งประเทศจะตอ้งสอนภาษาและวฒันธรรมอยู่แลว้ จึง
ท าให้เนือ้หามีความสอดคล้องกับหลักสูตรของผูเ้รียน อีกทั้งหนังสืออ่ านเพิ่มเติมยังช่วยขยาย
โอกาสการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนไดมี้ส่ือการเรียนรูท่ี้หลากหลายมากย่ิงขึน้ 

นอกจากนีผู้ไ้ดศ้กึษาวิจยัการเรียนการสอนชาวตา่งประเทศท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัอาหาร 
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อไป ดังวิจัยของ วิยะดา เมืองโคตร หัวข้อ แบบเรียน
ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เร่ือง “กล้วยกับวิถีชีวิตไทย” ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ การ
วิจัยมีความมุ่งหมาย สรา้งแบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เรื่องกล้วยกับวิถีชีวิตไทยโดยมี
เครื่องมือแบบเรียนจ านวน 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 ความรูเ้รื่องกลว้ยกบัวิถีชีวิตไทย บทท่ี 2 กลว้ยกับ
อาหารไทย บทท่ี 3 กลว้ยกับสมนุไพรไทย บทท่ี 4 กลว้ยกบัพิธีกรรมและประเพณีไทย และบทท่ี 5 
กลว้ยกับส านวนไทย ซึ่งก าหนดเกณฑห์าค่าประสิทธิภาพ 80/80 มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา
มหาวิทยาลยัชนชาติกวางสี สาธารณรฐัประชาชนจีน ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีก าลงัศกึษา
ระดบัปริญญาตรีหลักสูตร 3+1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 6 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เม่ือน าแบบเรียนไปทดลองกบักลุ่มเปา้หมายแลว้ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูค้  าศพัทต์่าง ๆ ได้
มากขึน้ เขา้ใจวฒันธรรมไทยและวิถีไทยผ่านเรื่องราวจากผลไมอ้ย่าง “กลว้ย” อีกทัง้ผูเ้รียนยังมี
ทศันคตท่ีิดีตอ่คนไทยมากขึน้อีกดว้ย1 

Liu Ronghan วิจัยเรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองส าหรับ
ผู้เรียนชาวต่างชาติ เร่ืองขนมมงคลไทย วิจัยเล่มนีมุ้่งเน้นท่ีจะเพ่ือทักษะดา้นภาษาไทยให้
ผูเ้รียนชาวตา่งชาติ โดยมีชดุการเรียนรูจ้  านวน 9 ชดุ ไดแ้ก่ ชดุท่ี 1 ขนมมงคลไทยมาจากไหน ชดุท่ี 
2 ขนมในงานมงคล ชุดท่ี 3 ขนมมงคลในงานแต่งงาน ชดุท่ี 4 ขนมมงคล ในงานฉลองยศ ชดุท่ี 5 
ขนมมงคลในเทศกาลสงกรานต ์ชดุท่ี 6 ขนมตระกลูทอง ชดุท่ี 7 ขนมมงคล 9 ชนิด ชดุท่ี 8 ขนมใน
กาพยเ์ห่ชมเครื่องคาวหวานตอนท่ี 1 และชุดท่ี 9 ขนมในกาพยเ์ห่ชมเครื่องคาวหวานตอนท่ี 2 มี
การก าหนดคา่ประสิทธิภาพไว ้80/80 ชดุการเรียนรูมี้เนือ้หาครอบคลมุในดา้นภาษาและวฒันธรรม
ไทยเหมาะส าหรบัผูเ้รียนชาวตา่งชาตท่ีิเป็นกลุ่มเปา้หมายในครัง้นี ้ชดุการเรียนรูมี้กิจกรรมน่าสนใจ
เพ่ือดึงดดูใหผู้เ้รียนรูส้ึกไม่เบื่อ อาทิ กิจกรรมการพูด การเขียน การอ่าน เพ่ือเพิ่มพูนทกัษะใหแ้ก่
ผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ อีกทัง้เนือ้หามีความเช่ือมโยงระหว่างขนมไทยกับประเพณีวฒันธรรมไทยเขา้
ดว้ยกนั ท าใหผู้เ้รียนชาวตา่งชาตไิดรู้จ้กัวฒันธรรมไทยผา่นขนมไทยในหลาย ๆ ดา้นอีกดว้ย2 

                                                           
   1 วิยะดา เมืองโคตร. (2559). แบบเรียนภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม เรื่อง “กลว้ยกับวิถีชีวิตไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาว
ต่างประเทศ. สารนิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
   2 LIU RONGHAN.  (2559).  การสรา้งชดุการเรยีนรูภ้าษาไทยดว้ยตนเองส าหรบัผูเ้รยีนชาวตา่งชาตเิรือ่ง ขนมมงคล
ไทย.  ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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สรุปไดว้่า การสรา้งส่ือการเรียนการสอนส าหรบัผู้เรียนชาวต่างประเทศควรเลือก
เนือ้หาท่ีมีความน่าสนใจและสามารถเช่ือมโยงไปยังดา้นภาษาและวัฒนธรรมได ้เพ่ือดึงดูดให้
ผูเ้รียนอยากศกึษาภาษาและวฒันธรรมไทยยิ่งขึน้ ดงัวิจยัขา้งตน้น าเนือ้หาเก่ียวกับอาหารจ าพวก
ผลไม ้คือ กลว้ย และจ าพวกขนม คือ ขนมไทย น ามาเป็นเนือ้หาในการเรียนการสอนภาษาและ
วฒันธรรมไทยไดเ้ป็นอย่างดี มีกิจกรรมในแต่ละบทท่ีหลากหลายช่วยท่ีส่งเสริมทกัษะทางภาษา 
อีกทัง้เช่ือมโยงอาหารกับวฒันธรรมไทยอีกดว้ย สรา้งความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของวฒันธรรม
ไทยใหแ้ก่ผูเ้รียนชาวตา่งประเทศ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดจ้รงิ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและสรา้งการเรียนรู ้และเขา้ใจ
ดา้นวฒันธรรมไทย-จีน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.การก าหนดรูปแบบการวิจยั 
2.การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
3.เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

1.การก าหนดรูปแบบการวิจัย  
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดรูปแบบการวิจยัเป็นการทดลองแบบ One Shot Case Study มุ่งเนน้กับ

กลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวเท่านัน้ ไม่มีการทดสอบก่อนเรียนจะมีเพียงการทดสอบหลังเรียน
เท่านัน้1 โดยเลือกกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว มีเครื่องมือวิจยัเป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติม และมีการ
วดัผลจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ในวิจยัในครัง้นีคื้อ นกัศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษาไทย ระดบัปริญญา

ตรีชัน้ปีท่ี 3 คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เลือกจากประชากรโดยวิธีการสุม่แบบ
เฉพาะเจาะจงและสมคัรใจยินดีเขา้รว่มกิจกรรม โดยใชว้ิธีการประชาสมัพนัธใ์หก้ลุ่มเป้าหมายท่ี
สนใจมาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีคณุสมบตัิการอ่านภาษาไทยระดบัดีถึงดีมาก 
อีกทัง้ในหลกัสตูรของกลุ่มเปา้หมายยงัมีรายวิชาดา้นวฒันธรรมซึ่งสอดคลอ้งกบัเครื่องมือทดลอง
ของผูว้ิจยั ซึ่งมีกลุม่เปา้หมายเขา้รว่มกิจกรรม จ านวน 10 คน  
 
 
 
 

                                                           

   1 H. Russell Bernard.  (2018).  Research Methods in Anthropology: Qualitative and 
Quantitative Approaches.  P. 94 
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3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย หนงัสืออ่านเพิ่มเติม แบบประเมินคณุภาพ 

แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
3.1 หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน  

ประกอบไปดว้ยเนือ้หา จ านวน 9 บท ดงันี ้
  บทท่ี 1   อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 
  บทท่ี 2   เสน้จีน เสน้ไทย 
  บทท่ี 3   เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย 
  บทท่ี 4   ขา้วจีน ขา้วไทย 
  บทท่ี 5   ผกัจีน ผกัไทย 
  บทท่ี 6   ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย 
  บทท่ี 7   ขนมจีน ขนมไทย 
  บทท่ี 8   ส  ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารวา่งไทย 
  บทท่ี 9   ส  านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 
 

3.1.1ผูว้ิจยัหาขอ้มลูเก่ียวกบัอาหารจีนในวฒันธรรมไทยจากแหล่งขอ้มลูเอกสาร 
งานวิจยั ต  าราอาหารจีน หนงัสือวฒันธรรมไทย-จีน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.2 ผูว้ิจยัลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูจากแหลง่ชมุชนและมีรา้นอาหารจีน เชน่  เยาวราช 
(ตลาดเก่าและตลาดใหม่) ชุมชนตลาดนอ้ย พิพิธภัณฑเ์ยาวราชในวดัไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
เป็นตน้ พบว่าตามแหล่งชมุชนชาวจีน ท่ีตั้งรกรากมานาน แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมไทย-จีน โดย
เฉพาะท่ีพิพิธภณัฑเ์ยาวราชในวดัไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมีประวตัิศาสตรเ์ก่ียวชาวจีนโพน้ทะเล
ในหลายดา้นรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินดว้ย 

3.1.3 ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับอาหารจีนในวฒันธรรมไทยจากหนงัสือ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 หนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 ค า 
การสร้างค าและการยมืค า2 หนงัสือทัง้สองเลม่นีไ้ดผ้า่นการตรวจสอบกระบวนการทางภาษาเป็น
ท่ีเรียบรอ้ยแล้วและเป็นท่ียอมรบัในการใช้คน้คว้าค าศัพท์ต่าง ๆ และเป็นตัวแทนของหนังสือ

                                                           
   1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554. 
   2 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ.  (2545).  หนงัสอือเุทศภาษาไทย ชดุบรรทดั
ฐานภาษาไทย.  หนา้ 235-244. 
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ระดบัชาต ิหนังสือค าจีนสยาม1 เป็นตวัแทนนกัวิชาการท่ีไดร้บัการยอมรบัดา้นจีนศกึษา หนังสือ
ค ายมื : แขกขอมจีน2 เป็นหนงัสือดา้นค ายืมตีพิมพใ์น พ.ศ. 2562 และมีค าศพัทใ์หมเ่พิ่มเตมิท่ีใช้
อยู่ในปัจจบุนั หนังสือเยาวราช เก๋า เก๋ เท่ อร่อย3 เป็นหนงัสือท่องเท่ียวท่ีเป็นตวัแทนอาหารกบั
การท่องเท่ียว รวบรวมรา้นอาหารและอาหารในเยาวราชไวท้ัง้หมด ซึ่งส านกัพิมพมี์ความเช่ียวชาญ
ในการจดัท าหนงัสือท่องเท่ียว และ วิทยานิพนธ ์เร่ือง พัฒนาการของค ายมืภาษาจีนทีป่รากฎ

ในพจนานุกรมไทย4 เป็นตัวแทนของงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของค ายืมจีนใน
พจนานกุรมไทยแตล่ะเลม่ ถือวา่เป็นวิทยานิพนธท่ี์สามารถรวบรวมค ายืมจีนจากพจนานกุรมไทย 

ตาราง 1 แสดงลกัษณะรว่มของหนงัสือและวิจยั 

หนังสือ / วิจัย 

ลักษณะร่วมของเนือ้หาในแต่ละเร่ือง 

เส้น 
เคร่ืองเทศ 
เคร่ืองจิม้ 
เคร่ืองปรุง 

ข้าว ผัก ผลไม้ ขนม 
อาหาร 
ว่าง 

ส านวน 
จากอาหาร 

พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ห นั ง สื อ  บ ร รทั ด
ฐานภาษาไทย เล่ม 
2  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
   1 วรศกัดิ ์มหทัธโนบล.  (2555).  ค าจีนสยาม.  หนา้ 518-537. 
   2 ธเนศ เวศรภ์าดา.  (2562).  ค ายมื : แขกขอมจีน.  หนา้ 103-108, 148-152. 
   3 บีวาว แฟมิลี่.  (2556).  หนงัสอืเยาวราช เก๋า เก๋ เท่ อร่อย.  หนา้ 44, 47, 51, 54, 57, 61-71, 108, 110, 119, 186. 
   4 ศุภกร เลิศอมรมีสุข.  (2556).  พฒันาการของค ายืมภาษาจีนที่ปรากฎในพจนานุกรมไทย. กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

หนังสือ / วิจัย 

ลักษณะร่วมของเนือ้หาในแต่ละเร่ือง 

เส้น 
เคร่ืองเทศ 
เคร่ืองจิม้ 
เคร่ืองปรุง 

ข้าว ผัก ผลไม้ ขนม 
อาหาร 
ว่าง 

ส านวน 
จากอาหาร 

ค า การสรา้งค า
และการยืมค า 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

หนงัสือค าจีนสยาม √ √ √ √ √ √ √ √ 
หนงัสือค ายืม : 
แขกขอมจีน 

 √ √     √ 

หนงัสือเยาวราช 
เก๋า เก๋ เท่ อรอ่ย 

√ √ √    √  

วิทยานิพนธ ์เรื่อง 
พฒันาการของค า
ยืมภาษาจีนท่ี
ปรากฎใน
พจนานกุรมไทย 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าลักษณะร่วมของหนังสือและวิจัยได้รวบรวมค าศัพท์

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไว้เป็นจ านวนมาก และมีค าศัพท์เก่ียวกับอาหาร อาทิ เส้น 
เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุง ข้าว ผัก ผลไม้ ขนม อาหารว่าง และส านวนจากอาหาร ด้วย
ลกัษณะร่วมนีจ้ึงท าใหผู้ว้ิจัยไดเ้ลือกหนังสือและวิจัยทัง้ 6 เล่มนี ้มาศึกษาอย่างละเอียดและน า
ขอ้มลูท่ีไดไ้ปสรา้งเครื่อง เป็นหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” 

3.1.4 ด าเนินการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร หนงัสือ งานวิจยัเก่ียวกบัอาหารจีนในวฒันธรรมไทย เนน้ดา้นภาษาและวฒันธรรม 

3.1.5  ผู้วิจัยน าเนื ้อหาท่ีได้ศึกษามาออกแบบเนื ้อหา สรา้งเป็นหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน โดยผูว้ิจยัใชก้ารรวบรวมค าศพัท์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับอาหาร แลว้น ามาจดัหมวดหมู่ ไดแ้ก่ หมวดตม้ ตุ๋น ผดั แกง ทอด หมวดขา้ว หมวด
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เสน้ หมวดซอสปรุงรสน า้จิม้ สว่นผสม หมวดติ่มซ า หมวดผกั หมวดขนม หมวดผลไม ้ธัญพืช และ
หมวดเครื่องดื่ม 

โดยผู้วิจัยได้น าเนือ้หาจากข้อมูลเบือ้งต้นมาเรียบเรียง ให้เป็นหมวดหมู่และ
ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งผูว้ิจยัสามารถแบง่บทออกมาทัง้หมด จ านวน 9 บท ดงันี ้

  บทท่ี 1   อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 
  บทท่ี 2   เสน้จีน เสน้ไทย 
  บทท่ี 3   เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย 
  บทท่ี 4   ขา้วจีน ขา้วไทย 
  บทท่ี 5   ผกัจีน ผกัไทย 
  บทท่ี 6   ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย 
  บทท่ี 7   ขนมจีน ขนมไทย 
  บทท่ี 8   ส  ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารวา่งไทย 

   บทท่ี 9   ส  านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 
 

ผูว้ิจยัก าหนดเนือ้หาในหนงัสือเพิ่มเตมิออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย ดา้นความรู้
เบือ้งตน้เก่ียวกบัอาหารจีนในไทย คือ บทท่ี 1 ดา้นภาษาเก่ียวกบัค าแสลง ความหมาย และส านวน 
คือ บทท่ี 3 บทท่ี 6 และบทท่ี 9 และเนือ้หาดา้นวัฒนธรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมของอาหารในวัน
ส าคญัตา่ง ๆ คือ บทท่ี 2 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 7 และบทท่ี 8 เพ่ือใหส้มัพนัธก์ับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมี
การเรียนการสอนเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรม โดยแตล่ะบทมีรายละเอียด ดงันี ้

บทที ่1 อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย 
เนือ้หาเก่ียวกับความเป็นมาของอาหารจีนในวัฒนธรรมไทย ประเภทของ

อาหารจีนท่ีมีอยู่ในไทย และลกัษณะเดน่ของอาหารแตล่ะประเภท โดยแตล่ะหนา้ของบทอ่านจะมี
ค าศัพท์อยู่ทางด้านล่าง ซึ่งค  าศัพท์จะมีความหมายและภาษาจีนก ากับอยู่ด้วย  เกร็ดความรู้
กล่าวถึงเยาวราชแหล่งท่ีมีชาวจีนอาศยัอยู่จ  านวนมากและเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบัโลก และบท
อา่นเสริมมีเนือ้หาเก่ียวกบัเยาวราช เลา่ถึงประวตัิความเป็นมา และความส าคญัของเยาวราชท่ีเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมของชาวตา่งชาติ 

บทที ่2 เส้นจีน เส้นไทย  
มี เนื ้อหาเก่ียวกับความเป็นมา ช่ือเรียก และเมนูอาหารท่ีท ามาจาก 

เสน้ก๋วยเตี๋ยว และความเช่ือในการรบัประทานเสน้ในวนัมงคลของชาวไทยเชือ้สายจีน และความ
เช่ือของชาวไทยท่ีหา้มรบัประทานเสน้ (ขนมจีน) ในงานอวมงคล โดยจะมีค าศพัทอ์ยู่ทางดา้นล่าง 
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มีความหมายและภาษาจีนก ากับอยู่ดว้ย เกร็ดความรูก้ล่าวถึงเสน้จนัท ์เสน้ก๋วยเต๋ียวท่ีชาวไทย
ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน และบทอ่านเสริมเรื่อง จากเสน้จีน มาเป็นเส้นไทย “ผดัไทย” มีเนือ้หา
เก่ียวกบัความเป็นมาของผดัไทยตัง้แตส่มยัโบราณจนมาถึงปัจจบุนั 

บทที ่3 เคร่ืองเทศ เคร่ืองจิม้ เคร่ืองปรุงจีน-ไทย 
เนือ้หากล่าวถึงภูมิปัญญาการหมกัเครื่องปรุง ท่ีมาของเครื่องปรุง รวมไปถึง

การคา้ขายแลกเปล่ียนเครื่องเทศต่าง ๆ ระหว่างจีนกับไทย และการรบัประทานอาหารประเภท  
ตา่ง ๆ กับเครื่องจิม้ท่ีถกูตอ้ง พรอ้มช่ือเรียกแบบจีนและแบบไทย เกร็ดความรูก้ล่าวถึงภูมิปัญญา
การหมกัเครื่องปรุงของชาวไทยในแต่ละภาค และบทอ่านเสริมเรื่อง น า้ปรุงจากส่ีภาคของไทย มี
เนือ้หาเก่ียวกับภูมิปัญญาการหมกัน า้ปรุงของแตล่ะภาค อาทิ น า้ปลาของภาคกลาง ปลารา้ของ
ภาคอีสาน น า้บดูขูองภาคใต ้และน า้ปขูองภาคเหนือ 

บทที ่4 ข้าวจีน ข้าวไทย 
เนือ้หากล่าวถึงอาหารประเภทขา้วของจีนท่ีเขา้มาอยู่ในวฒันธรรมไทย ซึ่งแต่

ละประเภทก็มีเรื่องเล่าท่ีไดม้าจากวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายจีนในสมยัก่อน จน
กลายเป็นท่ีมาของช่ือเรียกอาหารประเภทขา้วนัน้ ๆ รวมไปถึงความเช่ือมโยงเก่ียวกับวฒันธรรม
ขา้วของจีนในเทศกาลไหวบ้๊ะจ๋าง และวัฒนธรรมขา้วของไทยในวันออกพรรษา มีเกร็ดความรู้
กล่าวถึงการท าขนมจากข้าวเหนียวในวันส าคัญ และบทอ่านเสริมเรื่อง ข้าวต้มมัด มีเนือ้หา
เก่ียวกบัภมูิปัญญาการท าขา้วตม้มดัและขา้วตม้ลกูโยนในวนัส าคญัทางศาสนาคือวนัออกพรรษา 

บทที ่5 ผักจีน ผักไทย 
เนือ้หากล่าวถึงภมูิปัญญาการเพาะปลกูของชาวจีนท่ีเขา้มาอาศยัในประเทศ

ไทยและไดน้  าพืชผกัหลายชนิดมาปลูก ท าใหช้าวไทยรูจ้กัพืชผกัของชาวจีนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งพืชผกั
ตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะปรากฏอยูใ่นเทศกาลถือศีลกินเจอีกดว้ย อีกทัง้ยงัมีเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมการ
รบัประทานผักของชาวจีนและชาวไทย มีเกร็ดความรูก้ล่าวถึงการปลูกผกัสวนครวัของคนไทยท่ี
เรียกว่า “รัว้กินได”้ และบทอา่นเสริมเรื่อง ผกัสดแกลม้น า้พรกิไทย มีเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมการ
รบัประทานน า้พรกิกบัผกัสดของชาวไทย 

บทที ่6 ผลไม้จีน ผลไม้ไทย 
มีเนือ้หาเก่ียวกับความหมายองผลไม้ ในแง่ความเป็นมงคลและอวมงคล 

ตามความเช่ือของชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีมีความหมายมาจากภาษาจีนทอ้งถ่ิน และความเช่ือของ
ชาวไทย เกรด็ความรูก้ลา่วถึงผลไมท่ี้มีความหมายอวมงคล และบทอา่นเสรมิเรื่อง ความหมายและ
ค าเป็นอวมงคลจากผลไม ้มีเนือ้หาเก่ียวกบัผลไมท่ี้มีความหมายท่ีอวมงคลตามความเช่ือของชาว
ไทย 
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บทที ่7 ขนมจีน ขนมไทย 
เนือ้หาเก่ียวกับขนมในเทศกาลส าคญั ท่ีชาวไทยเชือ้สายจีนยังคงสืบทอด

และใหค้วามส าคญัอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งขนมประจ าแต่ละเทศกาลลว้นมีท่ีมาและช่ือท่ีมีความหมาย
มงคล เกรด็ความรูไ้ดก้ล่าวถึงขนมในประเพณีงานแตง่งานแบบไทย ท่ีจะเพิ่มขนมขึน้มาหนึ่งอย่าง 
คือ “ซกซา” และบทอ่านเสริมเรื่อง จันอับขนมมงคล มีเนือ้หาเก่ียวกับท่ีมาของขนมจันอับและ
ความเช่ือในการน าขนมจนัอบัมาประกอบพิธีตา่ง ๆ ในงานมงคล 

บทที ่8 ส ารับอาหารว่างจีน ส ารับอาหารว่างไทย 
เนือ้หาเก่ียวกบัการไดร้บัอิทธิพลอาหารว่างหรืออาหารเรียกน า้ย่อยจากจีนสู่

ไทย ซึ่งอาหารว่างเหล่านีมี้ความเป็นมาท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ยังมีเนือ้หา
เก่ียวกบัอาหารว่างของไทย ท่ีมีบนัทึกอยู่ในกาพยเ์ห่ชมเครื่องว่าง เกร็ดความรูก้ล่าวถึงอาหารว่าง
ของไทยคือ “เมี่ยงค า” ซึ่งเป็นอาหารว่างท่ีมีความประณีตแบบไทย และบทอ่านเสริมเรื่องแรก คือ 
ส ารบัอาหารว่างไทย มีเนือ้หาเก่ียวกับท่ีกาพยเ์ห่ชมเครื่องว่าง พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จ
พระมงกฏุเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 6 วรรคท่ีกล่าวถึงเม่ียงค า เม่ียงสมอ และเม่ียงปลาท ูและมีบท
อา่นเสรมิเรื่องสอง คือ “เมี่ยงค า” อาหารว่างปรบัธาตใุนรา่งกาย เนือ้หากล่าวถึงคณุประโชยนข์อง
เม่ียงค าท่ีมีคณุสมบตับิ  ารุงรา่งกาย ใหธ้าตใุนรา่งกายมีความสมดลุกนั 

บทที ่9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 
เนือ้หาทัง้หมดจะเก่ียวขอ้งกบัส านวนจากอาหารจีนท่ีแปลมาเป็นไทยแลว้ มี

ความหมายตรงกบัส านวนจากอาหารไทย อีกทัง้ยงัมีส านวนไทยเก่ียวกบัขา้วอีกดว้ย เกร็ดความรู้
กล่าวถึงชาวไทยมีส านวน สภุาษิตและค าเปรียบเทียบในเรื่องของอาหารการกินมากมาย  และบท
อ่านเสริมเรื่อง ส านวนจาก “ขา้ว” มีเนือ้หาเก่ียวกับส านวนท่ีมีค าว่า “ขา้ว” ประกอบอยู่ดว้ย ซึ่ง
ส านวนท่ียกมานัน้ เป็นส านวนท่ีพบบอ่ย และไมย่ากจนเกินไปส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน 

3.1.6 ผูว้ิจัยศึกษาเก่ียวกับการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากเอกสาร งานวิจัย 
และหนังสือ เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือท่ีสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม รวมถึงประเมินคุณค่าของหนังสืออ่าน
เพิ่มเตมิ 

3.1.7 ผูว้ิจยัก าหนดองคป์ระกอบของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิแตล่ะบท ดงันี ้
3.1.7.1 บทอ่านจะเป็นเนือ้หาหลักท่ีเก่ียวกับท่ีมา ประวัติ เรื่องเล่า ภาษา 

วฒันธรรม ความเช่ือ เมนูอาหาร และประเภทอาหารต่าง ๆ ส าหรบัใหผู้อ้่านไดรู้ข้้อมูลเก่ียวกับ
อาหารในบทเรียนนัน้ ๆ ยกตวัอย่าง บทที่ 2 เส้นจีน เส้นไทย ในบทนีมี้เมนูอาหารและช่ือเรียก
อาหาร ประเภทตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก 
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3.1.7.2  ค าศพัท ์ในแตล่ะหนา้ของบทอา่นและบทอา่นเสริมจะอยู่ในหนา้
เดียวกัน ซึ่งประกอบดว้ย ค าศพัทภ์าษาไทย ความหมาย และค าศพัทภ์าษาจีน ยกตวัอย่าง บทที ่
5 ผักจีน ผักไทย ท่ีมีค  าศพัทห์ลากหลาย เช่น ค าศพัทเ์ก่ียวกบัผกั ค าศพัทท์างศาสนาในเทศกาล
ถือศีลกินเจ อีกทัง้บางค าศพัทมี์ภาพประกอบเพิ่มเตมิไว ้เพ่ือใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

3.1.7.3  เกร็ดความรู ้ส  าหรบัเกริ่นเพ่ือเช่ือมโยงไปยงับทอ่านเสริมต่อไป 
ยกตวัอย่าง บทที่ 3 เคร่ืองเทศ เคร่ืองจิม้ เคร่ืองปรุงจีน-ไทย มีเกร็ดความรูท่ี้เช่ือมโยงถึงภูมิ
ปัญญาการหมกัน า้ปรุงของชาวไทยในแตล่ะภาค 

3.1.7.4  บทอ่านเสริมจะมีเนือ้หาเก่ียวกับท่ีมา ประวัติ เรื่องเล่า ภาษา 
วฒันธรรม ความเช่ือ ท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากชาวจีน รวมไปถึงความเหมือน ความตา่งระหว่างชาว
จีนกบัชาวไทย ยกตวัอย่าง บทที่ 4 ข้าวจีน ข้าวไทย ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการน าขา้วเหนียวมาท า
เป็นขา้วตม้มดัและขา้วตม้ลกูโยน ในวนัออกพรรษา ซึ่งมีความคลา้ยคลงึกบัชาวจีนท่ีน าขา้วเหนียว
มาท าบ๊ะจา๋ง ในเทศกาลไหวบ้๊ะจา๋ง 

3.1.7.5  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ท าให้ผู้อ่านไดป้ระมวลความรูค้วาม
เขา้ใจของตนเองหลงัจากท่ีไดอ้า่นเนือ้หามาแลว้ 

3.1.7.6  ใบเฉลยแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
3.1.7.7  แบบทดสอบระหว่างบท เป็นตัวชีว้ัดความรู ้ความเข้าใจของ

ผูอ้่านว่าเขา้ใจเนือ้หาของแต่ละบทมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งในแต่ละแบบทดสอบจะมีการวดัความรู ้
ความจ า ความเขา้ใจ การวิเคราะห ์และการน าไปใช ้

3.1.7.8  ใบเฉลยแบบทดสอบระหวา่งบท 
3.2 การสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียน 

3.2.1 สรา้งแบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน แบบทดสอบจะเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก ทัง้หมด 9 บท  
บทละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 90 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ทฤษฎีการเรียนรูข้องบลูม (Bloom) น ามาเป็น
แนวทางสรา้งแบบทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายการเรียนรูใ้นแตล่ะบท 
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ตาราง 2 แสดงการสรา้งแบบทดสอบระหว่างเรียน 

บทเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบระหว่างเรียน (จ านวนข้อ) รวม 
(จ านวน
ข้อ) 

ความรู้  
ความจ า 

ความเข้าใจ 
ประยุกต ์
น าไปใช้ 

วิเคราะห ์

1 

1. บอกช่ือประเภท
และเมนอูาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย 
2. อธิบายอาหารจีน
แตล่ะประเภทท่ีอยูใ่น
วฒันธรรมไทย 

5 2 2 1 10 

2 

1. บอกช่ือเรียกของ
เสน้และเมนอูาหาร
จากเสน้ 
2. อธิบายวฒันธรรม
เก่ียวกบัเสน้ของจีน
และไทย 

5 - 1 4 10 

3 

1. อธิบายความ
เป็นมาของอาหาร 
2. มีความรูค้วาม
เขา้ใจช่ืออาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย 

5 3 1 1 10 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

บทเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบระหว่างเรียน (จ านวนข้อ) รวม 
(จ านวน
ข้อ) 

ความรู้  
ความจ า 

ความเข้าใจ 
ประยุกต ์
น าไปใช้ 

วิเคราะห ์

4 

1. บอกช่ือและ
อธิบายท่ีมาของ
เมนอูาหาร 
2. สรุปความจากบท
อา่นเก่ียวกบั
วฒันธรรมจีน-ไทยท่ี
มีความคลา้ยกนั 

2 5 - 3 10 

5 

1. เขา้ใจค าศพัทแ์ละ
ความหมายของ
ค าศพัท ์
2. วิเคราะหค์วาม
แตกตา่งของ
วฒันธรรมไทย-จีน
จากอาหาร 

3 5 - 2 10 

6 

1. เขา้ใจความหมาย
ของช่ือผลไมม้งคล
กบัผลไมอ้วมงคล 
2. น าความรูท่ี้ไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้

2 4 2 2 10 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

บทเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบระหว่างเรียน (จ านวนข้อ) รวม 
(จ านวน
ข้อ) 

ความรู้  
ความจ า 

ความเข้าใจ 
ประยุกต ์
น าไปใช้ 

วิเคราะห ์

7 

1. ยกตวัอยา่งช่ือ
ขนมในเทศกาลและ
ประเพณีได ้
2. บอกความหมาย
ของขนมในแตล่ะงาน
เทศกาลและ
ประเพณีได ้

5 3 - 2 10 

8 

1. บอกช่ือเรียก 
ยกตวัอย่างและ
อธิบายท่ีมา
เมนอูาหารวา่งจีน-
ไทย 
2. วิเคราะหค์วาม
แตกตา่งของ
วฒันธรรมของอาหาร
วา่งจีน-ไทย 

4 2 - 4 10 

9 

1. สามารถเขา้ใจ
ความหมายของ
ส านวนเก่ียวกบั
อาหารจีน-ไทย 
2. น าส านวนไปใชไ้ด้
อยา่งถกูตอ้ง 

2 5 2 1 10 

รวม 33 29 8 20 90 
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จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบระหว่างเรียนมีข้อสอบด้านความรู ้
ความจ ามากท่ีสดุ คือ จ านวน 33 ขอ้ เพราะประการแรกเครื่งมือท่ีสรา้งขึน้เป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 
มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นส่ือการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนท่ีสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจของ
ตนเอง ประการท่ีสองเนือ้หาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับอาหาร ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
หลักสูตรหรือบังคับเรียน แต่เป็นเรื่องท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี ้
แบบทดสอบระหวา่งเรียนจงึมีขอ้สอบความรู ้ความจ ามากท่ีสดุ 

3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  

เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน แบบทดสอบจะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก  
ทัง้หมด 45 ขอ้ โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1.1  เลือกขอ้สอบจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน บทละ 5 ขอ้ 
3.3.1.2  น าขอ้สอบท่ีไดน้  ามาปรบัเปล่ียน ใหมี้ความซบัซอ้น โดยยงัคงแนวทาง

ของแบบทดสอบเดมิ 

ตาราง 3 แสดงสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้านการวัดผล จ านวนข้อ 
ความรู ้ความจ า 13 
ความเขา้ใจ 14 
ประยกุตน์  าไปใช ้ 8 
วิเคราะห ์ 10 

รวม 45 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าจ านวนขอ้สอบวดัผลดา้นความรู ้ความจ า และความเขา้ใจ มี

จ านวนมากท่ีสดุ เพราะหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาว
จีน มุ่งใหผู้เ้รียนชาวจีนไดมี้ความรูเ้รื่องอาหารจีนในวัฒนธรรมไทย จึงท าใหข้อ้สอบวัดผลดา้น
ความรู ้ความจ า และความเขา้ใจ มีจ านวนมากกวา่ดา้นประยกุตน์  าไปใชแ้ละวิเคราะห ์

3.3.2 น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาว
จีน ท่ีสรา้งเสร็จแล้วไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
ปรบัปรุง 
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3.4 การสร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง “อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน ส าหรบัใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ไดป้ระเมินคณุภาพ
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

3.5 การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิม่เตมิ 
การหาคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย” ส  าหรับ

ผูเ้รียนชาวจีน มีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
3.5.1 น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียน

ชาวจีนท่ีสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน า 

3.5.2 น าหนงัสืออา่นเพิ่มเติมและแบบประเมินท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมินคณุภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีน 
ดา้นเนือ้หาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความยาก-ง่ายและการ
ส่งเสริมความรู ้ดา้นภาษาตรวจสอบความถกูตอ้ง ดา้นการน าเสนอ ตรวจสอบการออกแบบ การ
จดัวางและภาพประกอบท่ีเหมาะสมกบับทเรียน ดา้นกิจกรรมประกอบการเรียน ตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง จ านวนกิจกรรมและความยาก-ง่ายของกิจกรรม และดา้นคณุค่าและประโยชนท่ี์ไดร้บั 
ตรวจสอบทกัษะการอ่านและความรูเ้ก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรม ซึ่งมีผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญดงันี ้

(1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิรชั วงศภิ์นันทว์ฒันา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(2) รองศาสตราจารย ์แสงอรุณ กนกพงศช์ยั คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยั 
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวกร ฉัตรบ ารุงสุข คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3.5.3  ก่อนจะด าเนินการสง่ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัสรา้งแบบประเมินคณุภาพหนงัสือ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผู้เช่ียวชาญโดยใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั อา้งอิงสตูรจาก พิสณุ ฟองศรี1 โดยถือเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนแบบประเมิน ดงันี ้

 

                                                           
   1 พิสณ ุฟองศร.ี  (2552). การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั.  หนา้ 50. 
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   คะแนน 5  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัดีมาก 
   คะแนน 4  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัดี 
   คะแนน 3  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัปานกลาง 
   คะแนน 2  หมายถึง  ตอ้งปรบัปรุง 
   คะแนน 1  หมายถึง  ไมมี่คณุภาพ 
 

3.5.4 น าผลจากการประเมินมาหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
คณุภาพชดุการสอน อา้งอิงสตูรจาก พิสณ ุฟองศรี1 โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑใ์นการประเมิน ดงันี ้
  คา่เฉล่ียตัง้แต ่4.51-5.00  หมายถึง  มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
  คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.51-4.50  หมายถึง มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
  คา่เฉล่ียตัง้แต ่2.51-3.50  หมายถึง  มีคณุภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้
  คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.51-2.50  หมายถึง  มีคณุภาพอยูใ่นระดบัตอ้งปรบัปรุง 
  คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.00-1.50  หมายถึง  มีคณุภาพอยูใ่นระดบัใชไ้มไ่ด ้
 

เกณฑใ์นการยอมรบัว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” 
ท่ีสรา้งขึน้มีคณุภาพนัน้ผูว้ิจยัก าหนดใหมี้คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

3.5.5 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา
ปริญญานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หา ตวัเลือก 
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item 
Objective Congruence) เพ่ือปรบัปรุงขอ้บกพร่องก่อนน าไปใชจ้ริง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาค่า 
IOC ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 – 1.00 สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบทดสอบได ้และแบบทดสอบท่ีมีคา่ต ่ากว่า 
0.50 ควรปรบัปรุงหรือตัดออก อ้างอิงสูตรจาก บุญชม ศรีสะอาด 2 มีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือ
พิจารณา ดงันี ้
  ใหค้ะแนน +1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
  ใหค้ะแนน  0  เม่ือไมแ่นใ่จวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
  ใหค้ะแนน -1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้สอบไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
 

                                                           
   1 พิสณ ุฟองศร.ี  (2552). การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั.  หนา้ 50. 
   2 บญุชม ศรสีะอาด.  (2545). การวจิยัเบือ้งตน้.  หนา้ 64. 



  50 

                สตูร   IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

 
  เม่ือ   IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจดุประสงค ์
     ∑ 𝑅  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N     แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ตาราง 4 แสดงการประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจดุประสงคท์างการเรียนโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

รายการ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2 

ท่านที่ 
3 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1.  
แบบทดสอบระหวา่งเรียน บทท่ี 1 
อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 2 
เสน้จีน เสน้ไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 3 
เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 4 
ขา้วจีน ขา้วไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 5 
ผกัจีน ผกัไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 6 
ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 7 
ขนมจีน ขนมไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 8 
ส ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารวา่งไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  
แบบทดสอบระหว่างเรียน บทท่ี 9 
ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 

+1 0 +1 0.66 ใชไ้ด ้

10.  
แบบทดสอบหลงัเรียนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของบทเรียน
ทกุบท 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

รวมค่าเฉลี่ย IOC 0.97 ใช้ได้ 
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จากตารางท่ี 4 คะแนนเฉล่ียของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ในการประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจดุประสงคท์างการเรียน ไดค้า่เฉล่ีย 0.97 ซึ่งคา่อยู่ในระหว่าง 0.50 
– 1.00 ซึ่งหมายถึงสามารถน าแบบทดสอบไปใชไ้ด ้

3.6 การหาประสิทธิภาพ 
น าผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่นมาประมวลผล ดงันี ้ 

ตาราง 5 แสดงการประเมินคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น 

รายการ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2 

ท่านที่ 
3 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหา      
 1.1 เนือ้หามีความถกูตอ้ง 5 3 4 4.00 ดี 
 1.2 เนือ้หาสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ 4 4 5 4.33 ดี 
 1.3 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4 4 4 4.00 ดี 
 1.4 จดัล าดบัเนือ้หาตามความยาก-ง่าย 4 4 4 4.00 ดี 
 1.5 เนื ้อ หาช่ วยส่ ง เส ริม ความ รู้ด้ านภาษ าและ

วฒันธรรม 
4 4 5 4.33 ดี 

2. ด้านภาษา      
 2.1  ภาษาที่ใชถ้กูตอ้งและชดัเจน 4 3 5 4.00 ดี 
 2.2  ภาษาที่ใชส้ามารถอา่นเขา้ใจง่าย 4 3 4 3.67 ดี 
3. ด้านการน าเสนอ      
 3.1  การออกแบบหนา้ปก 4 4 4 4.00 ดี 
 3.2  รูปเล่มมีความน่าสนใจ และสื่อความหมาย

สอดคลอ้งกบัเนือ้หาในหนงัสอื 
4 4 5 4.33 ดี 

 3.3  การจัดวางหน้าหนังสือและขนาดตัวอักษร
เหมาะสม 

4 4 5 4.33 ดี 

 3.4  ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 4 4 5 4.33 ดี 
 3.5  การจดัวางภาพประกอบเหมาะสม 4 4 5 4.33 ดี 
4. ด้านกิจกรรมประกอบการเรียน      
 4.1  กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4 3 5 4.00 ดี 
 4.2  กิจกรรมมีจ านวนเหมาะสม 4 4 5 4.33 ดี 
  4.3  กิจกรรมมีความยาก-ง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4 4 4 4.00 ดี 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

รายการ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2 

ท่านที่ 
3 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

5. ด้านคุณค่าและประโยชนท์ี่ได้รับ      
 5.1  ช่วยพฒันาดา้นทกัษะการอา่นใหผู้เ้รยีนชาวจีน 4 4 5 4.33 ดี 
 5.2  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัเรือ่ง “อาหารจีนใน

วฒันธรรมไทย” 
4 4 5 4.33 ดี 

 5.3 ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูภ้าษาและวฒันธรรมที่ไทย
ไดร้บัอิทธิพลจากจีน 

4 4 5 4.33 ดี 

 รวมเฉลี่ย 4.06 3.78 4.67 4.17 ด ี

 
จากตารางท่ี 5 คะแนนเฉล่ียของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ในการประเมินคณุภาพ

อยู่ท่ี 4.17 ซึ่งอยู่ระหว่างคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.51-4.50 ซึ่งหมายถึงหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
“อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีนมีคณุภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้จกแจง
ออกมาเป็นกราฟเพ่ือใหเ้ห็นถึงคา่เฉล่ียไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงคา่เฉล่ียการประเมินคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทา่นท่ี 1, 4.06

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทา่นท่ี 2, 3.78

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทา่นท่ี 3, 4.67 คา่เฉลีย่รวม, 4.17

0

1

2

3

4

5

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทา่นท่ี 1

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทา่นท่ี 2

ผูเ้ช่ียวชาญ
ทา่นท่ี 3

คา่เฉลีย่รวม

คุณภาพ ระดับด ี



  53 

 
จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านไปปรึกษากับอาจารยท่ี์

ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้วด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การแก้ไขจากผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิรชั วงศภิ์นันทว์ฒันา มีขอ้เสนอแนะให้
แกไ้ขรูปภาพ การตัง้จดุมุง่หมายใหช้ดัเจนและแกค้  าผิด ดงัตวัอยา่งจากตาราง 

ตาราง 6 แสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิรชั วงศภิ์นนัทว์ฒันา 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 

6 
(บทที่ 1) 

 

ไม่ชัดเจน ดูค่อนขา้ง
ยาก  ถ้ า ไม่ คุ้ น เค ย
อาจจะดไูมอ่อก 

 

18 
(บทที่ 2) 

ภาพประกอบ 15   
เสน้เลก็ในก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋ 

เป ลี่ ย น ให้ เ ป็ น ค า
เรยีกใชท้ั่วไป 
ตดัค าวา่ “ใน” ออก 

ภาพประกอบ 15   
ก๋วยเตี๋ยวเสน้เลก็เป็ดตุน๋ 

18 
(บทที่ 2) 

ภาพประกอบ 16   
เสน้เลก็ในก๋วยเตี๋ยวหมแูดง 

เป ลี่ ย น ให้ เ ป็ น ค า
เรยีกใชท้ั่วไป 
ตดัค าวา่ “ใน” ออก 

ภาพประกอบ 16   
ก๋วยเตี๋ยวเสน้เลก็หมแูดง 

47 
(บทที่ 4) 

1. เขา้ใจและบอกช่ือพรอ้มอธิบาย
ที่มาของเมนอูาหาร 

แกไ้ขใหช้ดัเจน 
ตดัค าวา่ “เขา้ใจและ”  
“พรอ้ม” ออก 

1. บอกช่ือและอธิบายที่มาของ
เมนอูาหาร 

62 
(บทที่ 5) 

1. เข้าใจค าศัพท์และความหมาย
ของค าศพัท ์

แกไ้ขใหช้ดัเจน 
ตัดค าว่า  “ค าศัพท์
และ” ออก 

1. เขา้ใจความหมายของค าศพัท ์
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 

76 
(บทที่ 6) 

1. เข้าใจความหมายของผลไม้
มงคลกับผลไม้อวมงคลจากช่ือ
เรยีกได ้

 

แกไ้ขใหช้ดัเจน 
เพิ่มค า “ช่ือ” 
ตดัค า “จากช่ือเรยีก
ได”้ ออก 

1. เขา้ใจความหมายของช่ือผลไม้
มงคลกบัผลไมอ้วมงคล 

 

76 
(บทที่ 6) 

2. น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได ้ แกไ้ขใหช้ดัเจน 
เพิ่มค าว่า “ความรู้ที่
ได”้ 

2. น าความรูท้ี่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตได ้

111 
(บทที่ 8) 

อรรถรส [ออั-ถะ-รด] แกค้ าผิด “อดั” อรรถรส [อดั-ถะ-รด] 

 
การแกไ้ขจากรองศาสตราจารย ์แสงอรุณ กนกพงศช์ัย มีขอ้เสนอแนะใหแ้ก้ไข

ค าผิด ตรวจสอบขอ้มูลใหถ้กูตอ้ง แกไ้ขการตัง้ค  าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบระหว่างบทและ
แบบทดสอบหลังเรียน อีกทั้งยังใหค้  าแนะน า เพ่ือน าไปแก้ไขเนือ้หาในบทอ่าน ดงัตัวอย่างจาก
ตาราง 

ตาราง 7 แสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย ์แสงอรุณ กนกพงศช์ยั 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
2 

(บทที่ 1) 
ความหมายของค าศพัท ์
ช่ือจงัหวดัหนึง่ของประเทศจีน 

ใหเ้ปลีย่นตามที่เรยีก 
เปลีย่นเป็น “มณฑล” 

ช่ือมณฑลหนึง่ของประเทศจีน 

4 
(บทที่ 1) 

ผดักวางตุง้น า้มนัหอย เพิ่มค าว่า “ผัก” และ
เมนูอาหาร “เป็ดย่าง 
หมแูดง” 

ผดัผกักวางตุง้น า้มนัหอย เป็ดยา่ง 
และหมแูดง 

4 
(บทที่ 1) 

หวัขอ้ 3. อาหารฮกเกีย้น 
การใชข้า้วหมกักบัเหลา้ 

ตรวจสอบจากหนงัสือ 
หวงโฮสู่เจา้พระยา ว่า
เป็นของฮกเกี ้ยนหรือ
จีนแคะ 

จากการตรวจสอบ อาหารจีนแคะ 
ใช้เหล้าต้มกับไก่  จึงเพิ่มลงใน 
หวัขอ้ที่ 8. อาหารจีนแคะ 

5 
(บทที่ 1) 

หวัขอ้ 5. อาหารปักก่ิง เพิ่มเนือ้หาตอนทา้ย เนื่องจากกษัตริยใ์นราชวงศม์อง
โกลใชปั้กก่ิงเป็นราชธานี 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
6 

(บทที่ 1) 
หวัขอ้ 6. อาหารจีนแตจ๋ิ้ว เพิ่มเนือ้หาตอนทา้ย อาหารจ าพวกปลา และอาหาร

ทะเล 
6 

(บทที่ 1) 
หวัขอ้ 8. อาหารจีนแคะ เพิ่มเนือ้หาตอนทา้ย ลูกชิ ้นสมองหมู ลูกชิ ้นจีนแคะ 

และไก่ตม้เหลา้ 
7 

(บทที่ 1) 
รูห้รอืไม?่ 
...ซึง่มีอาหารหลากหลาย... 

เพิ่มค าวา่ “จีน” ...ซึง่มีอาหารจีนหลากหลาย... 

10 
(บทที่ 1) 

กิจกรรมประกอบการเรยีนที่ 2 
ค าอธิบายขอ้ 1 
...พรกิหอมหรอืพรกิเสฉวน... 
...ไก่ผดัซอสเสฉวน... 

ตัดค าว่า  “หรือพริก 
เสฉวน” กับ “เสฉวน” 
ออก เนื่องจากเป็นค า
ชี ้ น า ถึ ง ค า ต อ บ ที่
ถกูตอ้งเกินไป 

...พรกิหอม... 

...ไก่ผดัซอส... 

12 
(บทที่ 1) 

ขอ้ 6 
ค. ไมต่อ้งยืมเงินใคร 

เปลีย่นตวัเลอืกใหม่ ค. มีถงัเก็บเงินท่ีแตกรา้ว 

12 
(บทที่ 1) 

ขอ้ 10 ท าไมอาหารเซี่ยงไฮถ้ึงไดร้บั
อิทธิพลอาหารตะวนัตก 

เพิ่ ม ค า  “ถึ ง ”  แ ล ะ 
“จาก” 

ข้อ 10 ท าไมอาหารเซี่ยงไฮ้จึ ง
ไดร้บัอิทธิพลจากอาหารตะวนัตก 

17 
(บทที่ 2) 

ยอ่หนา้ที่ 1 บรรทดัที่ 1 
ชาวไทยรบัวัฒนธรรมการกินเสน้
ก๋วยเตี๋ยวจากจีนเป็นเวลานาน 

เพิ่มเนือ้หาตอนทา้ย 
“มาแลว้” 

ชาวไทยรบัวฒันธรรมการกินเสน้
ก๋วยเตี๋ยวจากจีนเป็นเวลานาน
มาแลว้ 

19 
(บทที่ 2) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
แตม่ีขนาดความกวา้งกวา่เสน้เลก็ 
ประมาณ 3-4 เท่า และไม่ผ่านการ
ก าจดัความชืน้ออกจากเสน้ 

เพิ่มเนือ้หา 
“แต่ตอ้งใช้น า้มันหล่อ
ระหว่างแผ่น มิให้เสน้
ติดกนั” 

แตม่ีขนาดความกวา้งกวา่เสน้เลก็ 
ประมาณ 3-4 เท่า และไม่ผ่าน
การก าจัดความชืน้ออกจากเสน้ 
แต่ตอ้งใชน้ า้มนัหลอ่ระหว่างแผ่น 
มิใหเ้สน้ติดกนั 
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19 
(บทที่ 2) 

ภาพประกอบ 18-19 วัตถุดิบและ
น า้ราด เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตับ หรือ 
ก๋วยเตี๋ยวราดหนา้หมสูบั 

แก้ค าผิด  “ตับ” เป็น 
“สบั” 

ภาพประกอบ 18-19 วตัถุดิบและ
น า้ราด เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูสบั หรือ 
ก๋วยเตี๋ยวราดหนา้หมสูบั 

23 
(บทที่ 2) 

ช่ือเรยีกของธญัพืชชนิดหนึง่  เพิ่มค าอธิบายค าศพัท ์ ช่ือเรียกของธัญพืชชนิดหนึ่งที่มีสี
เขียว 

24 
(บทที่ 2) 

ยอ่หนา้ที่ 1 บรรทดัที่ 1 
การรบัประทานก๋วยเตี๋ยวในช่วง
ต รุษ จีนจะมี ความพิ เศษที่ เส้น
น ามาท าอาหาร 

เติมค าเพิ่มในประโยค 
“ที”่ 

การรบัประทานก๋วยเตี๋ยวในช่วง
ตรุษจีนจะมีความพิเศษที่เสน้ที่
น  ามาท าอาหาร 

24 
(บทที่ 2) 

ยอ่หนา้ที่ 2 
ชาวไทยเช่ือว่า หา้มน าขนมจีนมา
เป็ น อ า ห า ร เลี ้ ย ง ใน ง า น ศ พ 
เนื่องจากเช่ือกันว่าจะท าให้เกิด
เหตกุารณต์ายตอ่กนัไปเป็นทอด ๆ 

เพิ่มเนือ้หา 
“หรืออาหารประเภท
เสน้ยาว ๆ” และ “ตาย
อยา่งตอ่เนื่อง” 

ชาวไทยเช่ือว่า ห้ามน าขนมจีน
หรืออาหารประเภทเสน้ยาว ๆ มา
เป็ น อ าห า ร เลี ้ ย ง ใน ง า น ศ พ 
เนื่องจากเช่ือกันว่าจะท าให้เกิด
เหตกุารณต์ายอยา่งตอ่เนื่อง 

29 
(บทที่ 2) 

ขอ้ 1 
ข. สมยัพระนารายณ ์

เปลีย่น ข. สมยัลพบรุ ี

29 
(บทที่ 2) 

ขอ้ 3 
ข. ภาษาเฉพาะท้องถ่ินเฉพาะ
ภาคใต ้มีส  าเนียงเหมือนกบัภาษา
ราชการ 
ค. ภาษาเฉพาะท้องถ่ินเฉพาะ
ภาคเหนือ มีถ้อยค าเหมือนกับ
ภาษาราชการ 

ตัด ค า ว่ า  “ เฉพ าะ ” 
ออก 

ข. ภาษาทอ้งถ่ินเฉพาะภาคใต ้มี
ส  าเนียงเหมือนกบัภาษาราชการ 
ค. ภาษาทอ้งถ่ินเฉพาะภาคเหนือ 
มีถอ้ยค าเหมือนกบัภาษาราชการ 
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30 
(บทที่ 2) 

ขอ้ 7 
ก. ก๋วยเตี๋ยวเสน้ยาวเป็น
สญัลกัษณข์องการมีอายยุืนยาว 
ง. ก๋วยเตี๋ยวเสน้ยาว ในภาษาจีน
กลางเรยีกวา่ “ฉางโซวเ่มีย่น” (长
寿面) (cháng shòu miàn) 

เติม “ๆ” ก. ก๋วยเตี๋ยวเสน้ยาว ๆ เป็น
สญัลกัษณข์องการมีอายยุืนยาว 
ง. ก๋วยเตี๋ยวเสน้ยาว ๆ ใน
ภาษาจีนกลางเรยีกวา่ “ฉางโซว่
เมี่ยน”  
(长寿面) (cháng shòu miàn) 

36 
(บทที่ 3) 

ยอ่หนา้ที่ 1 หวัขอ้ 2. เครือ่งจิม้ 
เครื่องจิม้ หรือ น ้าจิม้ มีลักษณะ
เป็นน า้ใสหรอืขน้ 

เติมค าเพิม่ในประโยค 
“ทัง้ที่” 

เครือ่งจิม้ หรอื น า้จิม้ มีลกัษณะ
ทัง้ที่เป็นน า้ใสหรอืขน้ 

36 
(บทที่ 3) 

ยอ่หนา้ที่ 2 
น า้จิม้พะโล้ หรือ พริกน ้าส้ม (白
醋加辣椒) (bái cù jiā là jiāo) มีรส
เปรีย้วออกหวานเลก็นอ้ย ซึ่งน า้จิม้
พะโล้จะประกอบไปด้วย  พริก 
กระเทียม น า้ตาลทราย เกลือ และ
น า้สม้สายชู ส่วนใหญ่แลว้น า้จิม้
ชนิดนีจ้ะรบัประทานกับอาหารที่
เป็นพะโล ้

เติมค าเพิม่ในประโยค 
“อาหารประเภท” 
“เป็น” และ “เพื่อลด
ความเลีย่น” 
ตดัประโยค “ซึง่น า้จิม้
พะโลจ้ะ” 
 

น า้จิม้อาหารประเภทพะโล ้เป็น
พรกิน า้สม้ (白醋加辣椒) (bái 

cù jiā là jiāo) มีรสเปรีย้วออกหวาน
เลก็นอ้ย ประกอบไปดว้ย พรกิ 
กระเทียม น า้ตาลทราย เกลอื 
และน า้สม้สายช ูสว่นใหญ่แลว้
น า้จิม้ชนิดนีจ้ะรบัประทานกบั
อาหารท่ีเป็นพะโล ้เพื่อลดความ
เลีย่น 

36 
(บทที่ 3) 

ยอ่หนา้ที่ 2 จิก๊โฉ่ว 
เครือ่งจิม้ของอยา่ง 

แกค้ าผิด เครือ่งจิม้ของวา่งที่นึง่สกุ 

38 
(บทที่ 3) 

ยอ่หนา้ที่ 1 ซีอิ๋วหวาน 
 

เพิ่มเนือ้หาตอนทา้ย หมกูรอบ 

 

 

 

 

 



  58 

ตาราง 7 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 

38 
(บทท่ี 3) 

ย่อหนา้ท่ี 3 เตา้เจีย้ว 
เต้าเจีย้ว ท ามาจากหมักถั่ วเหลือง 
เตา้เจีย้วน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ
ข อ ง ก า ร ป รุ ง ร ส ช า ติ อ า ห า ร 
โดยเฉพาะในการปรุงอาหาร ท่ี
ปราศจากเนือ้สัตว ์คนไทยนิยมน า
เต้า เจี ้ย วมาท า เป็ น เครื่ อ งจิ ้ม ท่ี 
เรียกว่า “หลนเต้าเจี ้ยว” และยัง
น ามาท าน า้จิม้ ขา้วมนัไก่ หรอืน ามา
ท าเป็นเครื่องปรุงรสในการประกอบ
อาหารตามต ารบัจีน เช่น ราดหน้า 
ขา้วตม้ ตลอดจนผดัผกัชนิดต่าง ๆ 

ยา้ยประโยคนีไ้ป
ตอนทา้ย “คนไทยนิยม
น าเตา้เจีย้วมาท าเป็น
เครื่องจิม้ท่ี เรยีกว่า 
“หลนเตา้เจีย้ว” 

เตา้เจีย้ว ท ามาจากหมกัถั่วเหลอืง 
เตา้เจีย้วน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ
ของการปรุงรสชาติอาหาร 
โดยเฉพาะในการปรุงอาหาร ที่
ปราศจากเนือ้สตัว ์และยงัน ามาท า
น า้จิม้ ขา้วมนัไก่ หรอืน ามาท าเป็น
เครื่องปรุงรสในการประกอบ
อาหารตามต ารบัจีน เช่น ราดหนา้ 
ขา้วตม้ ตลอดจนผดัผกัชนิดต่าง ๆ 
คนไทยนิยมน าเตา้เจีย้วมาท าเป็น
เครื่องจิม้ท่ี เรยีกว่า “หลน
เตา้เจีย้ว” 

38 
(บทท่ี 3) 

รูห้รอืไม่? 
ชาวไทยในแต่ละภาคมีภูมิปัญญา
การหมักเครื่องปรุงของตนเอง โดย
ใช้วัตถุดิบท่ีหาได้ในภูมิภาค อาทิ 
น ้าปลาของภาคกลาง ปลารา้ของ
ภาคอีสาน น า้บูดูของภาคใต ้และ
น า้ปขูองภาคเหนือ 

เพิ่มเนือ้หาตอนทา้ย 
“ถือเป็นเครือ่งชรูส
อาหารนัน้ ๆ ใหก้ลม
กล่อมขึน้” 

ชาวไทยในแต่ละภาคมีภมูิปัญญา
การหมกัเครื่องปรุงของตนเอง โดย
ใชว้ตัถดุิบท่ีหาไดใ้นภมูิภาค อาทิ 
น า้ปลาของภาคกลาง ปลารา้ของ
ภาคอสีาน น า้บดูขูองภาคใต ้และ
น า้ปขูองภาคเหนือ ถอืเป็นเครือ่งชู
รสอาหารนัน้ ๆ ใหก้ลมกล่อมขึน้ 

39 
(บทท่ี 3) 

น า้ปรุงสี่ภาคของไทย เติมค าเพ่ิมในหวัขอ้ 
 “รสจาก” 

น า้ปรุงรสจากสี่ภาคของไทย 

39 
(บทท่ี 3) 

ย่อหนา้ท่ี 2 ภาคอีสาน 
ปลารา้ถือว่าเป็นการถนอมอาหารไว้
รับประทานได้นานในยามท่ีขาด
แคลน ปลารา้น าไปใส่ในอาหาร เช่น 
สม้ต า แกงอ่อม น า้พรกิ เป็นตน้ 

เติมค าเพิ่มในประโยค 
“ปลา” และ “เกือบทุก
อย่าง” 

ปลารา้ถือว่าเป็นการถนอมอาหาร
ไวร้บัประทานไดน้านในยามท่ีขาด
แคลนปลา ปลารา้น าไปใส่ใน
อาหารเกือบทกุอย่าง เช่น สม้ต า 
แกงอ่อม น า้พรกิ เป็นตน้ 

39 
(บทท่ี 3) 

ความหมายของค าศพัท ์
กะปิ [กะ-ปิ] น. 
เครื่องปรุงท่ีมีรสเค็ม 

เพิ่มค าอธิบาย “ท ามา
จากเคยหรือสัตว์น ้า
ขนาดเล็กมาก” 

กะปิ [กะ-ปิ] น. 
เครื่องปรุงท่ีมีรสเค็มท ามาจากเคย
หรอืสตัวน์ า้ขนาดเล็กมาก 
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42 

(บทท่ี 3) 
ขอ้ 1 
ก. ความรูเ้ก่า            ค. ความรูใ้หม่ 

เปลี่ยนตวัเลือกใหม่ ก. ความคิดของตวัเอง 
ค. ความคิดของคนอื่น 

43 
(บทท่ี 3) 

ขอ้ 7 
การใชน้ า้ปลาปรุงรสในอาหาร 
น า้พรกิและเครือ่งจิม้ต่าง ๆ เป็น
เอกลกัษณข์องคนภาคใด 

เพิ่ ม เนื ้อหาข้างหน้า
ประโยคค าถาม  “ใน
อดีตท่ีการคมนาคมไม่
สะดวกเท่าทกุวนันี”้ 

ในอดีตท่ีการคมนาคมไม่สะดวก
เท่าทกุวนันี ้การใชน้ า้ปลาปรุงรส
ในอาหาร น า้พรกิและเครือ่งจิม้
ต่าง ๆ เป็นเอกลกัษณข์องคนภาค
ใด 

43 
(บทท่ี 3) 

ขอ้ 9  
ถา้จะท าเมนอูาหาร “ขา้วย าปักษ์
ใต”้ ควรเลือกใชน้ า้ปรุงชนิดถงึจะ
เหมาะสมท่ีสดุ 

เติมค าว่า “ใด” ถา้จะท าเมนอูาหาร “ขา้วย าปักษ์
ใต”้ ควรเลือกใชน้ า้ปรุงชนิดใดถงึ
จะเหมาะสมที่สดุ 

43 
(บทท่ี 3) 

ขอ้ 9  
ข. ควรใชน้ า้ป ูเพราะเป็นเอกลกัษณ์
ของภาคใต ้
ค. ควรใชน้ า้บดู ูเพราะเป็น
เอกลกัษณข์องภาคใต ้

ข. ตดั “เอกลกัษณข์อง
ภาคใต”้ ออก 
เปลี่ยนเป็น “วตัถดุิบ
ทอ้งถิ่น” 
ค. ตดั “ใต”้ ออก 
เปลี่ยนเป็น “นี”้ 

ข. ควรใชน้ า้ป ูเพราะเป็นวตัถดุิบ
ทอ้งถิ่น 
ค. ควรใชน้ า้บดู ูเพราะเป็น
เอกลกัษณข์องภาคนี ้

48 
(บทท่ี 4) 

ย่อหนา้ท่ี 1 
เมื่อนกัพนนัเล่นจนเสียเดินออกมา
จากโรงบอ่นเกิดหิวขา้ว แต่ดว้ย
ความท่ีเล่นพนนัจนเหลือเงินนอ้ย 
จงึสั่งใหแ้ม่คา้น าเศษ ๆ ของไก่ เป็ด 
หม ูเครือ่งในต่าง ๆ ท่ีเหลือ ใส่ลงไป
บนขา้วสวยแลว้ราดดว้ยน า้พะโล ้

ตดั “เล่นจนเสีย” ออก 
เปลี่ยนเป็น “ท่ีโชครา้ย” 
และ 
ตดั “สั่ง” ออก 
เปลี่ยนเป็น “ขอ” 

เมื่อนกัพนนัท่ีโชครา้ยเดินออกมา
จากโรงบอ่นเกิดหิวขา้ว แต่ดว้ย
ความท่ีเล่นพนนัจนเหลือเงินนอ้ย 
จงึขอใหแ้ม่คา้น าเศษ ๆ ของไก่ 
เป็ด หม ูเครื่องในต่าง ๆ ท่ีเหลอื ใส่
ลงไปบนขา้วสวยแลว้ราดดว้ยน า้
พะโล ้

48 
(บทท่ี 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
จานด่วน [จาน-ด่วน] น. 
อาหารท่ีปรุงเสรจ็เรว็ 

เพิ่มค าอธิบาย “มกัราด
บนขา้วสวย” 

จานด่วน [จาน-ด่วน] น. 
อาหารท่ีปรุงเสรจ็เรว็มกัราดบน
ขา้วสวย 

48 
(บทท่ี 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
หาบเร ่[หาบเร]่ น. 
ขายของ 

เพิ่มค าอธิบาย “โดย
เดินขายไปเรื่อย ๆ” 

หาบเร ่[หาบเร]่ น. 
ขายของโดยเดินขายไปเรื่อย ๆ 
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48 
(บทที่ 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
ขา้วสวย [ขา้ว-สวย] น. 
ขา้วที่หุง้สกุแลว้ 

แกค้ าผิด ขา้วสวย [ขา้ว-สวย] น. 
ขา้วที่หงุสกุแลว้ 

49 
(บทที่ 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
ใชส้  าหรบัคีบอาหาร 

เพิ่มค าอธิบาย “ไมย้าว 
2 ชิน้” 

ไมย้าว 2 ชิน้ ใชส้  าหรบัคีบอาหาร 

49 
(บทที่ 4) 

ค าศพัท ์
 

เพิ่มค าศพัท ์
 

กุ๊ย [กุ๊ย] น. 
อ า ห า รที่ ค น เก เร  ค น จ รจั ด
รบัประทาน 

50 
(บทที่ 4) 

4. ขา้วหนา้ตา่ง ๆ 
สว่นใหญ่แลว้จะมาในรูปแบบของ
อาหารจานด่วน หาซื ้อสะดวก 
รบัประทานง่าย และมีที่ราคาถูก 
ขา้วหนา้ต่าง ๆ มกัจะน าเนือ้สตัวท์ี่
ผ่านกรรมวิธีการท าแบบจีน อาทิ 
ตม้ ตุ๋น เคี่ยวและอื่น ๆ มาใสไ่วบ้น
ขา้วสวย 

เพิ่ ม เนื ้อหา “อาหาร
จานเดียว” 
ตดั “มีที่” ออก 
เพิ่มเนือ้หา “ยา่ง” 
ตั ด  “ ใ ส่ ”  อ อ ก 
เปลีย่นเป็น “วาง” 

ส่วนใหญ่แล้วจะมาในรูปแบบ
ของอาหารจานด่วนหรืออาหาร
จ า น เดี ย ว  ห า ซื ้ อ ส ะ ด ว ก 
รบัประทานง่าย และราคาถกู ขา้ว
หน้าต่าง ๆ มักจะน าเนื ้อสัตว์ที่
ผ่านกรรมวิธีการท าแบบจีน อาทิ 
ตม้ ตุ๋น เคี่ยวและอื่น ๆ มาวางไว้
บนขา้วสวย 

51 
(บทที่ 4) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นเทศกาล
ระลกึถึง คกุงว้น หรอื ชีหยวน กวีผู้
ร ักชาติแห่งรัฐฉู่  ในเทศกาลนี ้มี
อาหารเพียงอย่างเดียว คือ บ๊ะจ่าง 
ท ามาจากขา้วเหนียวน ามาผดักับ
น ้ามัน มีไส้เค็มหมูหรือไส้พะโล ้
กุ น เชี ย ง  ไข่ แ ด ง เค็ ม  กุ้ ง แ ห้ ง 
เห็ดหอม เป็นตน้ ห่อดว้ยใบไผแ่ลว้
น าไปนึ่งใหส้กุ เทศกาลไหวบ้๊ะจ่าง
จะตรงกบัช่วงฤดรูอ้น 

เพิ่มเนือ้หา “ใส”่ และ 
“และเนื่องจาก” 
ตดั “ไส”้ ออก 
 

เทศกาลไหวบ้๊ะจ่างเป็นเทศกาล
ระลกึถึง คกุงว้น หรือ ชีหยวน กวี
ผูร้กัชาติแห่งรฐัฉู่ ในเทศกาลนีม้ี
อาหารเพียงอย่างเดียว คือ บ๊ะ
จ่าง ท ามาจากขา้วเหนียวน ามา
ผัดกับน า้มัน มีไสเ้ค็มใส่หมูหรือ
พะโล ้กุนเชียง ไข่แดงเค็ม กุง้แหง้ 
เห็ดหอม เป็นต้น ห่อด้วยใบไผ่
แลว้น าไปนึ่งใหส้กุและเนื่องจาก
เทศกาลไหวบ้๊ะจ่างจะตรงกบัช่วง
ฤดรูอ้น 
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53 
(บทที่ 4) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
ข้าวต้มมัดเป็นหนึ่งในขนมไทย
ชนิดหนึ่ง มีประโยชน์คุณค่าทาง
อาหาร สามารถหาวตัถุดิบในการ
ท าไดง้่าย นอกจากนีย้งัเป็นขนมที่
น าขา้วอาหารหลกัของคนไทย 

เพิ่มเนือ้หา “อนัเป็น” ข้าวต้มมัดเป็นหนึ่งในขนมไทย
ชนิดหนึ่ง มีประโยชนค์ุณค่าทาง
อาหาร สามารถหาวตัถดุิบในการ
ท าไดง้่าย นอกจากนีย้ังเป็นขนม
ที่น าขา้วอันเป็นอาหารหลักของ
คนไทย 

53 
(บทที่ 4) 

ยอ่หนา้ที่ 2 
...แล้วไว้หางยาว ซึ่งจะเรียกว่า 
“ขา้วตม้ลกูโยน” จะท าในช่วงออก
พรรษา 
 

เพิ่ ม เนื ้ อ ห า  “ เพื่ อ
สะดวกแก่การจับโยน
ไปไกล ๆ” 
ตั ด  “ จ ะ ”  อ อ ก 
เปลีย่นเป็น “นิยม” 

...แลว้ไวห้างยาว เพื่อสะดวกแก่
การจบัโยนไปไกล ๆ ซึง่จะเรยีกวา่ 
“ขา้วต้มลูกโยน” นิยมท าในช่วง
ออกพรรษา 

53 
(บทที่ 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
วตัถดุิบ [วดั-ถ-ุดิบ] น. 
สิง่ที่เตรยีมไวเ้พื่อน ามา 

เ พิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย 
“ท าอาหาร” 

วตัถดุิบ [วดั-ถ-ุดิบ] น. 
สิง่ที่เตรยีมไวเ้พื่อน ามาท าอาหาร 

53 
(บทที่ 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
ใบตอง [ใบ-ตอง] น. 
ใบของตนกลว้ย 

แกค้ าผิดเป็น “ตน้” ใบตอง [ใบ-ตอง] น. 
ใบของตน้กลว้ย 

53 
(บทที่ 4) 

ความหมายของค าศพัท ์
เชือกกลว้ย [เชือก-กลว้ย] น. 
เชือกที่ไดจ้ากกลว้ย  

เพิ่มค าอธิบาย “ตน้” เชือกกลว้ย [เชือก-กลว้ย] น. 
เชือกที่ไดจ้ากตน้กลว้ย  

55 
(บทที่ 4) 

กิจกรรมประกอบการเรยีนที่ 2 
ขอ้ 5 ชาวไทยเชือ้สายจีนไดส้บื
ทอดกรรมวิธีการท ามาจากจีน
กวางตุง้ 

เพิ่มเนือ้หา “เพียงกลุม่
เดียว” 

ชาวไทยเชือ้สายจีนไดส้บืทอด
กรรมวิธีการท ามาจากจีนกวางตุง้
เพียงกลุม่เดยีว 

55 
(บทที่ 4) 

กิจกรรมประกอบการเรยีนที่ 2 
ขอ้ 7 คนเหนือจะเรยีกวา่ “ขา้วตม้
ผดั” คนกลางเรยีกวา่ “ขา้วตม้มดั” 

เพิ่มค า “ภาค” คนเหนือจะเรยีกวา่ “ขา้วตม้ผดั” 
คนภาคกลางเรยีกวา่ “ขา้วตม้
มดั” 

55 
(บทที่ 4) 

กิจกรรมประกอบการเรยีนที่ 2 
ขอ้ 9 ขา้วตม้ลกูโยนจะหอ่ใบเตย
หรอืใบออ้ยและไวห้างยาว 

เพิ่ม เนื ้อหา “แต่มิ ใช่
เพื่อสะดวกโยน” 

ขอ้ 9 ขา้วตม้ลกูโยนจะหอ่ใบเตย
หรอืใบออ้ยและไวห้างยาว แต่
มิใชเ่พื่อสะดวกโยน 
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58 
(บทที่ 4) 

ขอ้ 9 
ก. ไมแ่ตกตา่งกนั ชาวไทยและชาว
จีนแสดงถงึความเช่ือทางศาสนา   
ค. แตกตา่งกนั ชาวไทยแสดงถึง
ความเช่ือทางศาสนา สว่นชาวจีน
แสดงถงึการสบืทอดในเทศกาล
ส าคญั 
ง. แตกตา่งกนั ชาวไทยแสดงถึง
ความเช่ือทางศาสนาจากการไป
ท าบญุที่วดั สว่นชาวจีนแสดงถงึ
การสบืทอดในเทศกาลส าคญัจาก
การท าบ๊ะจ่างทกุปี 

ก. ตดั “แสดงถึง” ออก 
เปลีย่นเป็น “มีคติ” 
ค . ตัด  “สื บ ท อด ใน
เทศกาลส าคัญ” ออก 
เปลี่ยนเป็น “ร  าลึกถึง
บคุคลส าคญั” 
ง. เพิ่มเนือ้หา “และท า
ที่บา้น” 

ก. ไมแ่ตกตา่งกนั ชาวไทยและ
ชาวจีนมคีติความเช่ือทางศาสนา   
ค. แตกตา่งกนั ชาวไทยแสดงถึง
ความเช่ือทางศาสนา สว่นชาวจีน
แสดงถงึการร  าลกึถงึบคุคลส าคญั 
ง. แตกตา่งกนั ชาวไทยแสดงถึง
ความเช่ือทางศาสนาจากการไป
ท าบญุที่วดั สว่นชาวจีนแสดงถงึ
การสบืทอดในเทศกาลส าคญัจาก
การท าบ๊ะจ่างทกุปีและท าที่บา้น 

64 
(บทที่ 5) 

ความหมายของค าศพัท ์
กวางตุง้ [กวาง-ตุง้] น. 
ช่ือผกัชนิดหนึง่มีถ่ินก าเนิกจาก
ประเทศจีน 

แกค้ าผิด กวางตุง้ [กวาง-ตุง้] น. 
ช่ือผกัชนิดหนึง่มีถ่ินก าเนิดจาก
ประเทศจีน 

65 
(บทที่ 5) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
อปุกรณท์ าอาหารไมใ่ชป้นกบั
อปุกรณท์ี่ผา่นการใชม้าแลว้ 

เ พิ่ ม เ นื ้ อ ห า 
“น อ ก เห นื อ จ าก ว่ า
อุปกรณ์ชุดนั้น  ๆ ใช้
ท าอาหารเจมาตลอด” 

อปุกรณท์ าอาหารไมใ่ชป้นกบั
อปุกรณท์ี่ผา่นการใชม้าแลว้
นอกเหนือจากวา่อปุกรณช์ดุนัน้ ๆ 
ใชท้  าอาหารเจมาตลอด 

65 
(บทที่ 5) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
เพราะมกีลิน่แรงและเช่ือวา่ผกั
จ าพวกนีก้ระตุน้ใหค้นเกิดความ
ก าหนดัท าใหเ้กิดกิเลส 

เพิ่มค า “ฉนุ” เพราะมกีลิน่ฉนุแรงและเช่ือวา่ผกั
จ าพวกนีก้ระตุน้ใหค้นเกิดความ
ก าหนดัท าใหเ้กิดกิเลส 

65 
(บทที่ 5) 

ยอ่หนา้ที่ 2 
ปัจจบุนัชาวไทยเชือ้สายจีนยงัคง
จดัขึน้ทกุปีทั่วประเทศ 

เพิ่มค า “ประเพณีเจ” ปัจจบุนัชาวไทยเชือ้สายจีนยงัคง
จดัประเพณีเจขึน้ทกุปีทั่วประเทศ 
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67 
(บทที่ 5) 

รูห้รอืไม?่ 
คนไทยโบราณมักจะผักปลูกผัก
สวนครวัไวร้อบรัว้บา้นของตนเอง 

เพิ่มเนือ้หา คนไทยโบราณมักจะผักปลูกผัก
สวนครวัไวร้อบรัว้บา้นของตนเอง
ที่เรยีกวา่ “รัว้กินได”้ 

71 
(บทที่ 5) 

ขอ้ 1 
ก. ปลแูบบไมใ่ชด้ิน 

แกค้ าผิด ก. ปลกูแบบไมใ่ชด้ิน 

71 
(บทที่ 5) 

ขอ้ 4 
ง. ช่ือเมืองหนึง่ในประเทศไทย 

ตั ด  “ เ มื อ ง ”  อ อ ก 
เปลี่ ยน เป็น  “จีน ถ่ิน
กลุม่” 

ง. ช่ือจีนถ่ินกลุ่มหนึ่งในประเทศ
ไทย 

72 
(บทที่ 5) 

ขอ้ 8 
ก. สิง่ที่ดี 
ค. สิง่ที่จบัตอ้งได ้  
ง. สิง่ที่จบัตอ้งไมไ่ด ้

เปลีย่นตวัเลอืกใหม่ ก. ความเช่ือที่มีมาไมน่าน 
ค .สิ่ งที่ ส าม ารถอ ธิบ ายด้ว ย
วิทยาศาสตรไ์ด ้
ง. ความเขา้ใจของแตล่ะคน 

72 
(บทที่ 5) 

ขอ้ 9 
“การท าน า้พรกิใหม้ีรสชาติเผ็ดรอ้น
จนตอ้งรบัประทานคู่กับผกั ท าให้
ชาวไทยหนัมารบัประทานผกัมาก
ขึน้” จากขอ้ความควรเรียกวิธีการ
นีว้า่อะไร 

ตดัค า “หนัมา” ออก “การท าน ้าพริกให้มีรสชาติเผ็ด
รอ้นจนต้องรบัประทานคู่กับผัก 
ท าใหช้าวไทยรบัประทานผกัมาก
ขึน้” จากขอ้ความควรเรยีกวิธีการ
นีว้า่อะไร 

72 
(บทที่ 5) 

ขอ้ 10 
ข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรมความ
แตกต่างของชาวไทยและชาวจีน
ไมถ่กูตอ้ง 

เพิ่มค า “ที”่ ข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรมความ
แตกต่างของชาวไทยและชาวจีน
ทีไ่มถ่กูตอ้ง 

72 
(บทที่ 5) 

ขอ้ 10 
ง. ชาวไทยเชื ้อสายจีนยังคงจัด
เทศกาลถือศีล กิเจ ทุกปี ชาวจีน
แผ่นดินใหญ่ไม่มีการจัดเทศกาล
ถือศีล กินเจ 

เพิ่มค า “แต”่ ง. ชาวไทยเชื ้อสายจีนยังคงจัด
เทศกาลถือศีล กิเจ ทุกปี แต่ชาว
จีน แผ่ นดิ น ให ญ่ ไม่ มี ก ารจัด
เทศกาลถือศีล กินเจ 
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77 
(บทท่ี 6) 

ย่อหนา้ท่ี 1 
...มีลกัษณะรูปทรงของผลแตกต่าง
กันออกไปมี ทั้ งกลมและรี  ห รือ
อาจจะแตกต่างออกไปมากกว่านี ้
ขึน้อยู่กับสายพันธุ ์อีกทั้งผลไมบ้าง
ช นิดก็ มี เปลื อกบางชนิดก็ ไม่ มี
เปลือก 

เพิ่มเนือ้หา “เริ่มจากใบ 
ด อ ก แ ล ะ ผ ล ”  แ ล ะ 
“หนา-บางและ” 

เริ่มจากใบ ดอกและผลมีลักษณะ
รูปทรงของผลแตกต่างกนัออกไปมี
ทั้งกลมและรี หรืออาจจะแตกต่าง
ออกไปมากกว่านี ้ขึ ้นอยู่กับสาย
พันธุ์  อี กทั้ งผลไม้บางช นิดก็ มี
เปลือกหนา-บาง และบางชนิดก็ไม่
มีเปลือก 

80 
(บทท่ี 6) 

ความหมาย 
1) การให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็ม
เมืองเอาไว้สืบสกุล เช่นเดียวกับ
กลว้ยท่ีมักจะออกผลจ านวนหลาย
หว ี

ตั ด  “ ห วี ”  อ อ ก 
เปลี่ยนเป็น “ลกู” 

1) การให้มีลูกเต็มบา้นหลานเต็ม
เมืองเอาไว้สืบสกุล เช่นเดียวกับ
กลว้ยท่ีมกัจะออกผลจ านวนหลาย
ลกู 

83 
(บทท่ี 6) 

ย่อหนา้ท่ี 2 
พิธีกรรม วัตถุในการประกอบพิธี 
เวลา และอาหารเครื่องเซน่ไหว ้

ตั ด  “ วั ต ถุ ใ น ก า ร
ประกอบพิธี” ออก 

พิ ธี ก ร รม  เว ล า  แ ล ะ อ า ห า ร
เครื่องเซน่ไหว ้

83 
(บทท่ี 6) 

ความหมายของค าศพัท ์
หลมุศพ [หลมุ-สบ] น.  
ท่ีฝ่ังของผูท่ี้ล่วงลบั  

แกค้ าผิด หลมุศพ [หลมุ-สบ] น.  
ท่ีฝังของผูท่ี้ล่วงลบั  

84 
(บทท่ี 6) 

ชาวจีนถือว่าตน้ทบัทิมเป็นไมม้งคล
และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความ
สมบรูณ ์มกันิยมใชผ้ลทบัทิม
ประกอบในพิธีแต่งงานเพื่ออวยพร
ใหม้ีลกูหลานมาก ๆ อีกทกัชาวจีน
เชื่อว่าใบทบัทิมมีพลงัสามารถไล่
ภตูผีปีศาจได ้จงึปลกูไวใ้นบรเิวณ
บา้น จะน ามาใชก้็ต่อเมื่อหลงัจาก
กลบัจากงานศพ น าใบทบัทิมแช่น า้
ลา้งหนา้ ลา้งมือ เพื่อไม่ใหปี้ศาจ
ติดตามกลบัมา ซึง่ความเชื่อนีก้็
ยงัคงอยู่กบัชาวไทยมาจนถงึ
ปัจจบุนั 

ตดั “ประกอบ” ออก  
แกค้ าผิด “ทัง้” 
เพื่อเนือ้หา “มีคติความ
เชื่อท่ีจะ” และ “เชือ้สาย
จีน” 
 

ชาวจีนถื อว่ าต้นทับ ทิม เป็นไม้
มงคลและเป็นสัญ ลักษณ์แห่ง
ความสมบรูณ ์มกันิยมใชผ้ลทบัทิม
ในพิ ธีแต่ งงานเพื่ ออวยพรให้มี
ลูกหลานมาก ๆ อีกทักชาวจีนเชื่อ
ว่าใบทับทิมมีพลังสามารถไล่ภูตผี
ปีศาจได ้จึงปลูกไวใ้นบริเวณบา้น 
จะน ามาใชก้็ต่อเมื่อหลังจากกลับ
จากงานศพมีคติความเชื่อท่ีจะน า
ใบทับทิมแช่น ้าล้างหน้า ล้างมือ 
เพื่อไม่ใหปี้ศาจติดตามกลับมา ซึ่ง
ความเชื่อนีก้็ยังคงอยู่กับชาวไทย
เชือ้สายจีนมาจนถงึปัจจบุนั 
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84 
(บทที่ 6) 

ความหมายของค าศพัท ์
อวยพร [อวย-พอน] ก. 
ค าพดูที่แสดงถึงสิง่ดี ๆ 

ตัด  “แสดงถึ ง” ออก 
เปลีย่นเป็น “มอบ” 

อวยพร [อวย-พอน] ก. 
ค าพดูทีม่อบสิง่ดี ๆ 

85 
(บทที่ 6) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
“ผลไมไ้มม่งคล” นอกจากเป็นการ
ประสมค าระหวา่ง “ผลไม”้ กบั 
“มงคล” แลว้ยงัเตม็ค าวา่ “ไม”่ ลง
ไประหวา่งของทัง้สองค าดว้ย 

แก้ค าผิด “เติม” และ
ตดั “ของ” ออก 

“ผลไมไ้มม่งคล” นอกจากเป็นการ
ประสมค าระหวา่ง “ผลไม”้ กบั 
“มงคล” แลว้ยงัเตมิค าวา่ “ไม”่ ลง
ไประหวา่งทัง้สองค าดว้ย 

85 
(บทที่ 6) 

ยอ่หนา้ที่ 2 
ชาวจีนและชาวไทยเชือ้สายจีนมี
ความ เช่ื อ เรื่อ งผลไม้ไม่ ม งคล 
เนื่องจากช่ือเรยีกของผลไมช้นิดนัน้ 
ๆ มักจะสื่อความหมายในทางไม่
คอ่ยดีเสยีเทา่ไหรน่กั 

ตัด เนื ้อหาตอนท้าย
ออก “เสยีเทา่ไหรน่กั” 

ชาวจีนและชาวไทยเชือ้สายจีนมี
ความเช่ือเรือ่งผลไมไ้มม่งคล 
เนื่องจากช่ือเรยีกของผลไมช้นิด
นัน้ ๆ มกัจะสือ่ความหมายในทาง
ไมค่อ่ยด ี

91 
(บทที่ 6) 

ขอ้ 1 
ก. สิง่ที่ดี 

เปลีย่นตวัเลอืกใหม่ ก. สิง่ที่สามารถหาซือ้ได ้

92 
(บทที่ 6) 

ขอ้ 7 
ก. วนัเซ็งเมง้ 
ขอ้ 8 
ค. ขนาดของครอบครวัที่มีขนาด
เลก็ลง 
ขอ้ 9 
ก. ไมเ่ปลีย่น ทกุอยา่งเหมือม 
ค .  ไ ม่ เ ป ลี่ ย น  ยั ง ค ง เ ป็ น
วนัหยดุราชการเปลีย่นแปลง 
ขอ้ 10 
ค. ต้นทับทิมคือต้องหมายที่เป็น
มงคล 

ขอ้ 7 
ก. แกค้  าผิด 
ขอ้ 8 
ค. ตดัค า “ขนาดของ” 
ออก 
ขอ้ 9 
ก. แก้ค าผิด และเติม
ค า “เดิม” 
ค .  ตั ด ค า 
“เปลีย่นแปลง” ออก 
ขอ้ 10 
ค. แกค้  าผิด 

ขอ้ 7 
ก. วนัเช็งเมง้ 
ขอ้ 8 
ค. ครอบครวัที่มีขนาดเลก็ลง 
ขอ้ 9 
ก. ไมเ่ปลีย่น ทกุอยา่งเหมือนเดมิ 
ค. ไมเ่ปลีย่น ยงัคงเป็น
วนัหยดุราชการ 
ขอ้ 10 
ค. ตน้ทบัทิมคือเครือ่งหมายที่เป็น
มงคล 
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97 
(บทที่ 7) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
ในเทศกาลประจ าปีของจีนไม่ไดม้ี
อาหารคาวประกอบเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมีขนมอยู่ร่วมด้วย ... 
และประเพณีงานแตง่งาน เป็นตน้ 

ตดัค า “ประกอบ” และ 
“งาน” ออก 
เพิ่มเนือ้หา “ของหวาน
หรอื” 

ในเทศกาลประจ าปีของจีนไมไ่ดม้ี
อาหารคาวเพียงอย่างเดียว แตย่งั
มีของหวานหรือขนมอยู่ร่วมดว้ย 
... และประเพณีแตง่งาน เป็นตน้ 

98 
(บทที่ 7) 

2. สารทจีน หรอื งานทิง้กระจาด 
ยอ่หนา้ที่ 1 
...ส าหรับการไหว้ขนมเข่ง ขนม
เทียนในเทศกาลสารทจีน... 

ตดั “ส าหรบัการ” ออก 
เพิ่มเนือ้หา “ในระดับ
ครอบครวัมีการ” 

...ในระดับครอบครัวมีการไหว ้
ขนมเข่ง ขนมเทียนในเทศกาล
สารทจีน... 

103 
(บทที่ 7) 

ขอ้ 2 
ข. ประเพณีที่ก าหนดอาหารไว้
อยา่งชดัเจน 

เพิ่มเนือ้หา “ในแต่ละ
ปี” 

ข. ประเพณีที่ก าหนดอาหารไว้
อยา่งชดัเจนในแตล่ะปี 

104 
(บทที่ 7) 

ขอ้ 7 
ขนมมงคลชุด ปัง เป้ีย หมี่ มั่ว กี มี
ช่ือเรยีกภาษาไทยวา่อะไร 

ตัด “ภาษาไทย” ออก 
เปลี่ยนเป็น “ภาษาจีน
แตจ๋ิ้ว” 

ขนมมงคลชุด ปัง เป้ีย หมี่ มั่ว กี 
มีช่ือเรยีกภาษาจีนแตจ๋ิ้ววา่อะไร 

109 
(บทที่ 8) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
1)...รวมไปถึงสถานที่ทั่ วโลกที่มี
ชุมชนชาวจีนโพน้ทะเลอาศยัอยู่ก็
มกัจะมีรา้นติ่มซ าเปิดใหบ้ริการอยู่
ใบบรเิวณนัน้ดว้ย... 
2)...ซึ่งโดยสว่นมากจะเป็นอาหาร
ประเภทหอ่นึง่... 
3)...สว่นใหญ่ติ่มซ าจะที่มี 
ไสเ้นือ้สตัวข์า้งใน... 

1) ตั ด  “ ใ บ ”  อ อ ก 
เปลีย่นเป็น “ใน” 
2) ตดั “โดย” ออก 
3) ตดั “จะ” ออก 

1)...รวมไปถึงสถานที่ทั่วโลกที่มี
ชมุชนชาวจีนโพน้ทะเลอาศยัอยู่ก็
มักจะมีรา้นติ่มซ าเปิดให้บริการ
อยูใ่นบรเิวณนัน้ดว้ย... 
2)...ซึ่งส่วนมากจะเป็นอาหาร
ประเภทหอ่นึง่... 
3)...สว่นใหญ่ติ่มซ าที่มี 
ไสเ้นือ้สตัวข์า้งใน... 
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110 
(บทที่ 8) 

รูห้รอืไม?่ 
ในวัฒ นธรรมการรับประทาน
อาหารว่างของคนไทยนั้น มักจะ
เป็ น อ าห า รที่ ท า น แล้ ว ท า ให้
 ร่ า ง ก า ย มี สุ ข ภ า พ ที่
แข็งแรง ยกตัวอย่าง “เมี่ยงค า” 
อาหารว่างที่รวมสมุนไพรไวใ้นค า
เดียว มีประโยชนส์ามารถช่วยปรบั
ธาตใุนรา่งกายได ้ถือวา่เป็นอาหาร
วา่งที่ตอ้งใชค้วามประณีตในแตล่ะ
ขัน้ตอน ติ่มซ าที่เป็นเพียงแป้งนึ่ง
อย่างเดียวไม่มีไสเ้ป็นอาหารว่าง
ของไทยที่ไดร้บัความนิยม 

ตัด เนื ้อหาตอนท้าย
ออก 
“ติ่มซ าที่เป็นเพียงแป้ง
นึ่งอย่างเดียวไม่มีไส้
เป็นอาหารว่างของ
ไทยที่ไดร้บัความนิยม” 

ในวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารว่างของคนไทยนัน้ มักจะ
เป็ น อาห ารที่ ท าน แล้วท า ให้
 ร่า งก า ยมี สุ ข ภ าพ ที่
แข็งแรง ยกตัวอย่าง “เมี่ยงค า” 
อาหารว่างที่รวมสมนุไพรไวใ้นค า
เดียว มีประโยชน์สามารถช่วย
ปรบัธาตุในร่างกายได ้ถือว่าเป็น
อาหารว่างที่ตอ้งใชค้วามประณีต
ในแตล่ะขัน้ตอน 

111 
(บทที่ 8) 

“เมี่ยงค า” อาหารว่างปรบัธาตุใน
รา่งกาย 
ยอ่หนา้ที่ 2 
การกินเมี่ยงค าให้อร่อยต้องนั่ ง
ลอ้มวงสนทนาหรือพบปะสงัสรรค ์
คุยกันไปห่อเมี่ยงค าแกลม้ไป ท า
ใหเ้พิ่มอรรถรสบทสนทนามากขึน้ 
การกินเมี่ ยงค าต้องมี เพื่ อนกิน
หลายคน โดยบางคนยงับอกมาว่า 
อาหารอะไรท่ีตอ้งแยง่กนักินอาหาร
นัน้จะอรอ่ย 

ตั ด  “ แ ก ล้ ม ”  อ อ ก 
เปลีย่นเป็น “กินกนั” 
และตดั “อาหาร” ออก 
 

การกินเมี่ยงค าให้อร่อยต้องนั่ ง
ลอ้มวงสนทนาหรอืพบปะสงัสรรค ์
คุยกันไปห่อเมี่ยงค ากินกันไป ท า
ใหเ้พิ่มอรรถรสบทสนทนามากขึน้ 
การกินเมี่ยงค าต้องมี เพื่อนกิน
หลายคน โดยบางคนยังบอกมา
ว่า อาหารอะไรที่ต้องแย่งกันกิน
นัน้จะอรอ่ย 

111 
(บทที่ 8) 

ความหมายของค าศพัท ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจา้อยูห่วั 
[พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-มง-กุด-
เกลา้-เจา้-อยู-่หวั] เฉพาะ 
ช่ือเฉพาะของกษัตรยิ ์

เพิ่มเนือ้หา “ราชกาลที่ 
6” 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจา้อยูห่วั 
[พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-มง-กุด-
เกลา้-เจา้-อยู-่หวั] เฉพาะ 
ช่ือเฉพาะของกษัตรยิร์าชกาลที่ 6 
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115 
(บทที่ 8) 

ขอ้ 4 
ค. ช่ือเดิมของติม่ซ  า คือ ซิว้ไนม 
แปลวา่ “ขายจนกวา่จะหมด” 
ง. ช่ือเดมิของติ่มซ า คือ ซิว้ไนม 
แปลวา่ “ขายจนกวา่จะหมด” 

เปลีย่นค า “ไหม” ค. ช่ือเดิมของติม่ซ  า คือ ซิว้ไหม 
แปลวา่ “ขายจนกวา่จะหมด” 
ง. ช่ือเดิมของติ่มซ า คือ ซิว้ไหม 
แปลวา่ “ขายจนกวา่จะหมด” 

116 
(บทที่ 8) 

ขอ้ 5 
ก. ชาวไทยเชือ้สายจีนในภาคใต้
ไดร้บัอิทธิพลวฒันธรรมจีนมาจน
เป็นสว่นหนึง่เดือนละครัง้ 

ตัด  “ เดื อ น ละค รั้ง ” 
ออก เปลี่ยนเป็น “ของ
ชีวิตประจ าวนั” 
 

ก. ชาวไทยเชือ้สายจีนในภาคใต้
ไดร้บัอิทธิพลวฒันธรรมจีนมาจน
เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจ าวนั 

116 
(บทที่ 8) 

ขอ้ 6 
ข. ติ่มซ าแบบมี - หมั่นโถว 
ค. ติ่มซ าแบบไมม่ี – ซาลาเปา 

เพิ่มค า “ไส”้ ข. ติ่มซ าแบบมีไส ้- หมั่นโถว 
ค. ติ่มซ าแบบไมม่ีไส ้– ซาลาเปา 

123 
(บทที่ 9) 

ส านวนจีน 
ครึง่ชั่งแปดต าลงึ 
半斤八兩 

(bàn jīn bā liǎng) 

เปลีย่นส านวน ขิงตอ้งแก่ถงึจะเผ็ด 
姜还是老的辣 

(jiāng háishì lǎo de là) 

123 
(บทที่ 9) 

ส านวนจีน 
ลว้งเอาของในกระเป๋า 
探囊取物 

(tàn náng qǔ wù) 

เปลีย่นส านวน ผกัดองจานเลก็ 
小菜一碟 
(xiǎo cài yī dié) 

123 
(บทที่ 9) 

ส านวนจีน 
ตบแตง่หนา้รา้น 
装潢门面 
(zhuāng huáng mén miàn) 

เปลีย่นส านวน เอาไสเ้ดือนมาหยอ่นลอ่ปลา 
以蚓投鱼 
(yǐ yǐn tóu yú) 

124 
(บทที่ 9) 

ส านวนไทย 
ขีช้า้งจบัตั๊กแตน 

เปลีย่นส านวน ฆา่ควายเสยีดายพรกิ 

124 
(บทที่ 9) 

ส านวนไทย 
น า้ผกับุง้ไป น า้สายบวัมา 

เปลีย่นส านวน หมไูป ไก่มา 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
124 

(บทที่ 9) 
ส านวนไทย 
ขีห้มรูา ขีห้มาแหง้ 

เปลีย่นส านวน หงุขา้วประชดหมา 
ป้ิงปลาประชดแมว 

124 
(บทที่ 9) 

ส านวนจีน 
เขา้กนัเป็นปนนมกบัน า้ 
ส านวนไทย 
เขา้กนัเป็นป่ีเป็นขลุย่ 

ส านวนจีน 
แกส้  านวน “เขา้กนัเป็น
นมปนน า้” 
และเปลีย่นส านวนไทย 

ส านวนจีน 
เขา้กนัเป็นนมปนน า้ 
ส านวนไทย 
ขา้วหนมผสมน า้ย า 

125 
(บทที่ 9) 

ส านวนจีน 
มงักรสู ้เสอืรบ 
龙争虎斗 
(long zhēng hǔ dòu) 

เปลีย่นส านวน ปรายรวงขา้วก็แหลม เข็มก็แหลม 
针尖对麦芒 
(zhēn jiān duì mài máng) 

125 
(บทที่ 9) 

ส านวนจีน 
ยุง่เจ็ด แยแ่ปด 
乱七八遭 
(luàn qī bā zāo) 

เปลีย่นส านวน ผดัถั่วงอกกบักยุชา่ยทอด 

韭菜炒豆芽 - 纠缠不清 

(jiǔcài chǎo dòuyá - jiūchán bù 

qīng) 

129 
(บทที่ 9) 

กิจกรรมประกอบการเรยีนที่ 2 
ขอ้ 1  
_______1. นิสาเขา้มาเรยีนตอ่ใน
กลุม่เทพฯ เป็นเวลา 1 ปีแลว้ แตก็่
ยงัไมม่เีพื่อน ๆ คนใดรบันิสาเขา้
กลุม่ดว้ย 

แกค้ าผิด _______1. นิสาเขา้มาเรยีนตอ่ใน
กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 ปีแลว้ แตก็่
ยงัไมม่เีพื่อน ๆ คนใดรบันิสาเขา้
กลุม่ดว้ย 

 
การแกไ้ขจากผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูวกร ฉัตรบ ารุงสขุ มีขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ข

ค าผิดภาษาไทย และแกไ้ขค าศพัทภ์าษาจีน และตดัพินอินออกทัง้หมด เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นชาวจีน
ซึ่งสามารถอา่นภาษาจีนไดอ้ยูแ่ลว้ ดงัตวัอยา่งจากตาราง 
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ตาราง 8 แสดงการแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภวูกร ฉตัรบ ารุงสขุ 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
2 

(บทที่ 1) 
ความหมายของค าศพัท ์
ช่ือจงัหวดัหนึง่ของประเทศจีน 

ใหเ้ปลีย่นตามที่เรยีก 
เปลีย่นเป็น “มณฑล” 

ช่ือมณฑลหนึง่ของประเทศจีน 

2 
(บทที่ 1) 

ความหมายของค าศพัท ์
เซี่ยงไฮ ้[เซี่ยง-ไฮ]้ น. 
ช่ือเขตปกครองพิเศษของประเทศ
จีน 

ใหเ้ปลีย่นตามที่เรยีก 
เปลีย่นเป็น “มหานคร” 

เซี่ยงไฮ ้[เซี่ยง-ไฮ]้ น. 
ช่ือมหานครของประเทศจีน 

2 
(บทที่ 1) 

ความหมายของค าศพัท ์
แคะ [แคะ] น. 
ช่ือเรยีกชาวจีนในมณฑลกวางตุง้ 

เพิ่มค าอธิบาย “กลุ่ม
หนึง่” 

แคะ [แคะ] น. 
ช่ื อ เรีย กช าว จีน กลุ่ ม หนึ่ ง ใน
มณฑลกวางตุง้ 

2 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
视传 (shì chuán) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “世传

” 
สบืทอด [สบื-ทอด] ก. 
ภาษาจีน 世传 

3 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
螿 (jiāng) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “酱” ซอส [ซอด] น. 
ภาษาจีน酱 

4 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
蜂窝糖 (fēn gwō táng) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น  
“满煎糕、面煎糕” 

หมี่เชงกว้ย [หมี-่เชง-กว้ย] น.
ภาษาจีน满煎糕、面煎糕 

5 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
黄酱 (huáng jiàng) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “豆酱

” 
เตา้เจีย้ว [เตา้-เจีย้ว] น. 
ภาษาจีน豆酱 

5 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
办法 (bàn fǎ) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “工艺

” 
กรรมวิธี [ก า-มะ-ว-ิธี] น. 
ภาษาจีน工艺 

6 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
炆 (wén) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “炖” ตุน๋ [ตุน๋] ก. 
ภาษาจีน炖 

6 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
老醃兒 (lǎo yān er) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “老晻

儿” 
ดอง [ดอง] ก. 
ภาษาจีน老晻儿 

8 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
中心点 (zhōng xīn diǎn) 

ตดัค าศพัท ์ “炖” ออก จดุศนูยก์ลาง [จดุ-สนู-กลาง] น.
ภาษาจีน中心 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
8 

(บทที่ 1) 
ค าศพัทภ์าษาจีน 
请 (qǐng) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “御准

” 
โปรดเกลา้ฯ [โปรด-เกลา้] (ราชา) 
 ภาษาจีน御准 

8 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
给 (gěi) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “赐名

” 
พระราชทานนาม 
[พระ-ราด-ชะ-ทาน-นาม] (ราชา) 
ภาษาจีน赐名 

8 
(บทที่ 1) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
年 (nián) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “岁” พรรษา [พนั-สา] (ราชา) 
ภาษาจีน岁 

18 
(บทที่ 2) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
潮气 (cháo qì) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “水分

” 
ความชืน้ [ความ-ชืน้] น. 
ภาษาจีน水分 

18 
(บทที่ 2) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
黏 (nián) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “有弹

性” 
เหนียว [เหนียว] ว. 
ภาษาจีน有弹性 

20 
(บทที่ 2) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
酿豆腐 (niàng dòu fu) 

เพิ่มค าศพัท ์“面” เย็นตาโฟ [เย็น-ตา-โฟ] น. 
ภาษาจีน酿豆腐面 

21 
(บทที่ 2) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
压坏 (yā huài) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “捣碎

” 
บด [บด] ก. 
ภาษาจีน捣碎 

26 
(บทที่ 2) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
貝.銮披汶颂堪陸軍元帥 (bèi 

luán pī wèn sòng kān lùjūn yuan 
shuài) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น  
“貝. 元帥” 

จอมพล ป. พิบลูสงคราม 
[จอม-พน-ปอ-พิ-บนู-สง-คราม] 
เฉพาะ 
ภาษาจีน貝.元帥 

35 
(บทที่ 3) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
知识 (zhī shì) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “智慧

” 
ภมูิปัญญา [พมู-ปัน-ยา] น.  
ภาษาจีน智慧 

35 
(บทที่ 3) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
辣 (là) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “吟” ฉนุ [ฉนุ] ว. 
ภาษาจีน吟 

36 
(บทที่ 3) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
好味道 (hǎo wèi dào) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “堤味

” 
ชรูส [ช-ูรด] ก.  
ภาษาจีน堤味 

36 
(บทที่ 3) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
拍滷 (pāi lǔ) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “卤味

” 
พะโล ้[พะ-โล]้ น.   
ภาษาจีน卤味 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
37 

(บทที่ 3) 
3. เครือ่งปรุง (桥头) (qiáo tóu) แกไ้ขเป็น “调味料” 3. เครือ่งปรุง (调味料) 

37 
(บทที่ 3) 

ภาพประกอบ 41  ซีอิว๊ด  า 
(黑酱油) (hēi jiàng yóu) 

ตดัค าศพัท ์ “黑” ออก ภาพประกอบ 41  ซีอิว๊ด  า 
(酱油) 

37 
(บทที่ 3) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
糊 (hú) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “浓” ขน้ [ขน้] ว.  
ภาษาจีน浓 

38 
(บทที่ 3) 

ภาพประกอบ 44  เตา้เจีย้ว 
(黄酱) (huáng jiàng) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “豆酱

” 
ภาพประกอบ 44  เตา้เจีย้ว 
(豆酱) 

39 
(บทที่ 3) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
璮子 (tǎn zi) 

แกค้ าศพัทเ์ป็น “坛子

” 
ไห [ไห] น.  
ภาษาจีน坛子 

48 
(บทที่ 4) 

1. ขา้วเฉโป หรอื เสยีโป (三寶飯

) (sān bǎo fàn) 
แกไ้ขเป็น “三宝饭” 1. ขา้วเฉโป หรอื เสยีโป (三宝

饭) 
48 

(บทที่ 4) 
ค าศพัทภ์าษาจีน 
快餐食物 (kuài cān shí wù) 

ตดัค าศพัท ์“食物” 
ออก 

จานดว่น [จาน-ดว่น] น.  
ภาษาจีน快餐 

49 
(บทที่ 4) 

2. ขา้วตม้กุ๊ย หรอื ขา้วตม้พุย้ (水
饭) (shuǐ fàn) 

แกไ้ขเป็น “稀饭” 2. ขา้วตม้กุ๊ย หรอื ขา้วตม้พุย้ 
(稀饭) 

49 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
仡蹴 (gē jiù) 

แกไ้ขเป็น “蹲” นั่งยอง ๆ [นั่ง-ยอง-ยอง] ก.  
ภาษาจีน蹲 

49 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
扒拉 (bā la) 

แกไ้ขเป็น “拨” พุย้ [พุย้] ก. 
ภาษาจีน拨 

49 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
象声 (xiàng shēng) 

แกไ้ขเป็น “音译” เลยีน [เลยีน] ก. 
ภาษาจีน音译 

51 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
想 (xiǎng) 

แกไ้ขเป็น “纪念” ระลกึถึง [ระ-ลกึ-ถึง] ก. 
ภาษาจีน纪念 

51 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
适应 (shì yìng) 

แกไ้ขเป็น “改良” ดดัแปลง [ดดั-แปลง] ก. 
ภาษาจีน改良 

53 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
当地智慧 (dāng dì zhì huì) 

แกไ้ขเป็น  
“民间智慧” 

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
[พมู-ปัน-ยา-ทอ้ง-ถ่ิน] น. 
ภาษาจีน民间智慧 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
53 

(บทที่ 4) 
ค าศพัทภ์าษาจีน 
上辈 (shàng bèi) 

แกไ้ขเป็น “祖宗” บรรพบรุุษ [บนั-พะ-บ-ุรุด] น. 
ภาษาจีน祖宗 

53 
(บทที่ 4) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
圆柱体 (yuan zhù tǐ) 

แกไ้ขเป็น “圆锥形” ทรงกรวย [ทรง-กรวย] น. 
ภาษาจีน圆锥形 

63 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
栽培 (zāi péi) 

แกไ้ขเป็น “种植” เพาะปลกู [เพาะ-ปลกู] น. 
ภาษาจีน种植 

63 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
槽提升 (cáo tí shēng) 

แกไ้ขเป็น “亓沟” ยกรอ่ง [ยก-รอ่ง] น.  
ภาษาจีน亓沟 

64 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
青菜 (qīng cài) 

แกไ้ขเป็น “油菜” กวางตุง้ [กวาง-ตุง้] น. 
ภาษาจีน油菜 

64 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
芥蓝踩 (gài lán cǎi) 

ตดัค าศพัท ์“踩” ออก คะนา้ [คะ-นา้] น. 
ภาษาจีน芥蓝 

64 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
科蔬菜 (kē shū cài) 

แกไ้ขเป็น 
“小卷心菜” 

กะหล ่าปล ี[กะ-หล ่า-ปล]ี น.
ภาษาจีน小卷心菜 

66 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
受戒 (shòu jiè) 

แกไ้ขเป็น “守戒” ถือศีล [ทัง้-ปวง] ก. 
ภาษาจีน守戒 

67 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
施舍 (shī shě) 

แกไ้ขเป็น  
“济贫食堂” 

โรงทาน [โรง-ทาน] น. 
ภาษาจีน济贫食堂 

68 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
辣螿 (là jiāng) 

แกไ้ขเป็น “辣酱” น า้พรกิ [น า้-พรกิ] น. 
ภาษาจีน辣酱 

68 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
智术 (zhì shù) 

แกไ้ขเป็น “技巧” กศุโลบาย [กดุ-สะ-โล-บาย] น.
ภาษาจีน技巧 

77 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
复 (fù) 

แกไ้ขเป็น “复合” ประสม [ประ-สม] ก. 
ภาษาจีน复合 

77 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
侥幸 (jiǎo xìng) 

แกไ้ขเป็น “财富” โชคลาภ [โชก-ลาบ] น. 
ภาษาจีน财富 

78 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
侥幸 (jiǎo xìng) 

แกไ้ขเป็น “好运” โชคดี [โชก-ด]ี น. 
ภาษาจีน好运 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
78 

(บทที่ 6) 
ค าศพัทภ์าษาจีน 
发财 (fā cái) 

แกไ้ขเป็น “吉祥” สริมิงคล [ส-ิร-ิมง-คน] น. 
ภาษาจีน吉祥 

79 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
达 (dá) 

แกไ้ขเป็น “兴旺” รุง่เรอืง [รุง่-เรือ่ง] ว. 
ภาษาจีน兴旺 

79 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
威势 (wēi shì) 

แกไ้ขเป็น “权力” อ านาจ [อ า-นาด] น. 
ภาษาจีน权力 

80 
(บทที่ 6) 

ช่ือผลไม ้
กลว้ย (蕉) (jiāo) 

แกไ้ขเป็น “蕉香” กลว้ย (蕉香) 

80 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
胆识 (dǎn shì) 

แกไ้ขเป็น “智力” สติปัญญา [สะ-ติ-ปัน-ยา] น. 
ภาษาจีน智力 

81 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
救助 (jiù zhù) 

แกไ้ขเป็น “仇助” เกือ้หนนุ [เกือ้-หนนุ] ก. 
ภาษาจีน仇助 

82 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
宽 (kuān) 

แกไ้ขเป็น “增长” งอกงาม [งอก-งาม] ก. 
ภาษาจีน增长 

83 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
孝 (xiào) 

แกไ้ขเป็น “孝顺” ความกตญัญ ู[ความ-กะ-ตนั-ย]ู 
ว.ภาษาจีน孝顺 

83 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
墓葬 (mù zàng) 

แกไ้ขเป็น “坟墓” หลมุศพ [หลมุ-สบ] น. 
ภาษาจีน坟墓 

83 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
缩短 (suō duǎn) 

แกไ้ขเป็น “减少” ลดทอน [ลด-ทอน] ก. 
ภาษาจีน减少 

85 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
扎 (zhā) 

แกไ้ขเป็น “钻” มดุ [มดุ] ก. 
ภาษาจีน钻 

86 
(บทที่ 6) 

ช่ือผลไม ้
มะไฟ (枣) (zǎo) 

แกไ้ขเป็น “黄皮” มะไฟ (黄皮) 

87 
(บทที่ 6) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
不够 (bù gòu) 

แกไ้ขเป็น “不景气” ฝืดเคือง [ฟืด-เคือง] ก. 
ภาษาจีน不景气 

97 
(บทที่ 7) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
季节 (jì jié) 

แกไ้ขเป็น “节日” เทศกาล [เทด-สะ-กาน] น. 
ภาษาจีน节日 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 
97 

(บทที่ 7) 
ค าศพัทภ์าษาจีน 
大饼 (dà bǐng) 

ตดัค าศพัท ์“大” ออก ขนมเป๊ียะ [ขะ-หนม-เป๊ียะ] น.
ภาษาจีน饼 

97 
(บทที่ 7) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
长生 (cháng shēng) 

แกไ้ขเป็น “长生不老

药” 
อายวุฒันะ [อา-ย-ุวดั-ทะ-นะ] น.
ภาษาจีน长生不老药 

98 
(บทที่ 7) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
效 (xiào) 

แกไ้ขเป็น “贡献绘” อทุิศ [อ-ุทิด] ก. 
ภาษาจีน贡献绘 

98 
(บทที่ 7) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
蜡烛糍粑 (là zhú cí bā) 

แกไ้ขเป็น  
“豆沙年糕” 

ขนมเทียน [ขะ-หนม-เทยีน] น.
ภาษาจีน豆沙年糕 

100 
(บทที่ 7) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
增进 (zēng jìn) 

แกไ้ขเป็น “增多” เพิ่มพนู [เพิม่-พนู] ก. 
ภาษาจีน增多 

109 
(บทที่ 8) 

ยอ่หนา้ที่ 1 
เสีย่วหลงเปา (小籠包) (xiǎo lóng 

bāo) และติ่มซ าที่เป็นเพียงแปง้นึง่
อยา่งเดยีวไมม่ีไส ้คือ หมั่นโถว (
满头) (mǎn tóu) 

ตดั “籠” ออก 
เปลีย่นเป็น “笼” และ
ตดั “满” ออก 
เปลีย่นเป็น “馒” 

เสีย่วหลงเปา (小笼包) และติ่ม
ซ าที่เป็นเพียงแปง้นึง่อยา่งเดียว
ไมม่ีไส ้คือ หมั่นโถว (馒头) 

109 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
海外 (hǎi wài) 

แกไ้ขเป็น “华侨” ชาวจีนโพน้ทะเล [ชาว-จีน-โพน้-
ทะ-เล] น. 
ภาษาจีน华侨 

109 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
筥 (jǔ) 

แกไ้ขเป็น “笼” เขง่ [เขง่] น. 
ภาษาจีน笼 

109 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
茶楼 (chá lóu) 

แกไ้ขเป็น “茶馆” โรงน า้ชา [โรง-น า้-ชา] น. 
ภาษาจีน茶馆 

110 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
鸟 (niǎo) 

แกไ้ขเป็น “脏话” ค าไมส่ภุาพ [ค า-ไม-่ส-ุพาบ] น.
ภาษาจีน脏话 

111 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
缅康 (miǎn kāng) 

แกไ้ขเป็น “面康” เมี่ยงสมอ [เมี่ยง-สะ-หมอ] น.
ภาษาจีน面康 

111 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
泰北鲭鱼 (qīng yú) 

เพิ่มค า “面康” ลงไป เมี่ยงปลาท ู[เมี่ยง-ปลา-ท]ู น.
ภาษาจีน泰北鲭鱼面康 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 

111 
(บทที่ 8) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
泰式虾酱拌饭 (Tài shì xiā jiàng 
bàn fàn) 

ตดัค าศพัท ์“虾酱” 
ออก 

ขา้วคลกุ [ขา้ว-คลกุ] น. 
ภาษาจีน泰式拌饭 

123 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
潦草 (lǎo cǎo) 

แกไ้ขเป็น “表面上” ผิวเผิน [ผิว-เผิน] ว. 
ภาษาจีน表面上 

124 
(บทที่ 9) 

ความหมายของค าศพัท ์
กระทะวดั [กระ-ทะ-วดั] น.  
กระทะขนาดใหญ่ (ในส านวนจีน 
ค าวา่ กระทะววั คือ 鼎 เครือ่งราช
ไหวเ้ทพเกา่แก่ของจีน) 

แกค้ าผิด “ววั” และตดั
ค าอธิบาย “เครือ่งราช
ไหวเ้ทพเกา่แก่ของจีน” 
ออก เปลีย่นเป็น 
“กระถางสามขาใชใ้ส่
เครือ่งเซน่ไหวใ้นสมยั
โบราณ” 

กระทะววั [กระ-ทะ-ววั] น.  
กระทะขนาดใหญ่ (ในส านวนจีน 
ค าว่า กระทะวัว คือ 鼎กระถาง
สามขาใชใ้สเ่ครือ่งเซน่ไหวใ้นสมยั
โบราณ) 

124 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
音名 (yīn míng) 

巴松 (bā sōng) 

แกไ้ขเป็น “笛子” ซึง่
ค าศพัทค์  านีใ้ชเ้รยีกป่ี
และขลุย่เหมือนกนั 

ป่ี [ป่ี] น.  
ขลุย่ [ขลุย่] น. 
ภาษาจีน笛子 

125 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
忙 (máng) 

แกไ้ขเป็น “乱” ยุง่ [ยุง่] ก. 
ภาษาจีน乱 

125 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
混 (hùn) 

เพิ่มค า “合” ลงไป ปนเป [ปน-เป] ว.  
ภาษาจีน混合 

127 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
十全 (shí quán) 

แกไ้ขเป็น “丰富” บรบิรูณ ์[บอ-ร-ิบนู] ก. 
ภาษาจีน丰富 

127 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
锼 (sōu) 

แกไ้ขเป็น “坏” บดู [บดู] ว. 
ภาษาจีน坏 

127 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
注 (zhù) 

แกไ้ขเป็น “倒入” กรอก [กรอก] ก. 
ภาษาจีน倒入 

127 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
原谅 (yuan liàng) 

แกไ้ขเป็น “稻谷” กขา้วเปลอืก [ขา้ว-เปลอืก] น.
  
ภาษาจีน稻谷 

127 
(บทที่ 9) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
玉米片 (yù mǐ piàn) 

แกไ้ขเป็น “脆饼” ขา้วเกรยีบ [ขา้ว-เกรยีบ] น. 
ภาษาจีน脆饼 
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ผูว้ิจยัแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือใหห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง 
“อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส าหรบัผูเ้รียนชาวจีนมีประสิทธิภาพและน าไปทดลองได ้

4.การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านเสร็จเรียบรอ้ยแล้วน าหนังสืออ่าน

เพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีนไปทดลองกับนักศึกษาชาวจีน
ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (广西外国语学院) 
แลกเปล่ียนเรียนท่ี คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยทดลองเพ่ือหาค่า
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย ครัง้ท่ี 1 จ านวน 3 คน โดย
คดัเลือกความรูภ้าษาไทย 3 ระดบั ไดแ้ก่ เก่ง ปานกลาง และออ่น 

ผูว้ิจยัก าหนดผลระดบัคณุภาพของแบบทดสอบ ก่อนจะทดลองกบันกัศกึษาชาวจีน โดย
ก าหนดดงันี ้
  ผลคะแนน 0 – 49       หมายถึง   ระดบัผลการเรียนต ่า 
  ผลคะแนน 50 – 59     หมายถงึ   ระดบัผลการเรียนผา่นเกณฑข์ัน้ต  ่าท่ีก าหนด 
  ผลคะแนน 60 – 69     หมายถึง   ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
  ผลคะแนน 70 – 79     หมายถึง   ระดบัผลการเรียนดี 
  ผลคะแนน 80 – 100   หมายถึง   ระดบัผลการเรียนดีมาก1 

 
4.1 การทดลองใช้คร้ังที ่1 (Try-Out) 

ผูว้ิจยัแกไ้ขหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น เพ่ือใหห้นงัสืออ่านเพิ่มเตมิมีคณุภาพ จากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try-Out) 
กับนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี  
(广西外国语学院) แลกเปล่ียนเรียนท่ี คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 
3 คน เพ่ือประเมินคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 
 
 
 
 

                                                           
 1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร.์ (2537). การบริหารและการจดัการการวดัและประเมินผล
การศกึษา. หนา้ 66. 
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4.1.1 กลุ่มทดลองใช้คร้ังที ่1 
กลุ่มทดลองครัง้ท่ีหนึ่งคือ นกัศึกษาชาวจีนระดบัปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 

วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (广西外国语学院) แลกเปล่ียนเรียนท่ี คณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 3 คน 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 บรรยากาศทดลองครัง้ท่ี 1 ณ หอ้งประชมุประจ าคณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย1 

4.1.2 สถานทีแ่ละเวลาในการทดลองคร้ังที ่1 
สถานท่ีทดลองคือ หอ้งประชมุประจ าคณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย  ระยะ เวลาในการทดลองตั้งแต่ วัน ท่ี  2 มี น าคม  2564 ถึ งวัน ท่ี  11 มี น าคม  2564  
มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

 

 

                                                           
 1 ถ่ายโดยผูว้ิจยั หอ้งประชมุประจ าคณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วนัที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ตาราง 9 เวลาทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้ที่ 1 

คร้ังที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา 
เวลาที่ใช้ (นาท)ี เวลาเฉลี่ย 

(นาที) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 2 มีนาคม 2564 
บทที่ 1   อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 40 45 41 42 

บทที่ 2   เสน้จีน เสน้ไทย 57 55 60 57 

2 4 มีนาคม 2564 
บทที่ 3   เครือ่งเทศ เครือ่งจิม้  
                เครือ่งปรุงจีน-ไทย 

38 35 38 37 

บทที่ 4   ขา้วจีน ขา้วไทย 50 52 51 51 

3 8 มีนาคม 2564 
บทที่ 5   ผกัจีน ผกัไทย 60 59 56 58 
บทที่ 6   ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย 60 59 60 59 

4 10 มีนาคม 2564 
บทที่ 7   ขนมจีน ขนมไทย 47 52 50 49 

บทที่ 8   ส  ารบัอาหารวา่งจีน 
                ส  ารบัอาหารวา่งไทย 

52 52 48 50 

5 11 มีนาคม 2564 
บทที่ 9   ส  านวนจากอาหารจีน  
                ส  านวนจากอาหารไทย 

55 57 58 56 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 47 48 50 48 

 
จากตารางแสดงเวลาท่ีใช้ในการทดลองครัง้ท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า แต่ละบทมี

เนือ้หาท่ียากง่ายไมเ่หมือนกนั จงึท าใหผู้ท้ดลองใชเ้วลาในการทดลองแตกตา่งกนั 
 

4.1.3 ผลการทดลองคร้ังที ่1 
ในการทดลองครัง้ท่ี 1 ผูว้ิจยัท าการเก็บคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 9 

บท และแบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 45 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
4.1.3.1 ค ะแนนจากแบบทดสอบ ระหว่า ง เรียน  ซึ่ งแต่ ล ะบท มี  10 ข้อ  

ขอ้ละ 10 คะแนน รวมคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



  80 

ตาราง 10 ผลคะแนนจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 9 บทในการทดลองครัง้ท่ี 1 

บทที ่ เนื้อหา 
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

(คะแนน) 
คะแนน 
เฉลี่ย 

คุณภาพ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 อาหารจีนในวฒันธรรมไทย 100 70 80 83.33 ดีมาก 
2 เสน้จีน เสน้ไทย 90 70 90 83.33 ดีมาก 
3 เครือ่งเทศ เครือ่งจิม้ เครือ่งปรุงจีน-ไทย 90 80 90 86.67 ดีมาก 
4 ขา้วจีน ขา้วไทย 80 80 90 83.33 ดีมาก 
5 ผกัจีน ผกัไทย 80 80 80 80 ดีมาก 
6 ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย 80 70 60 70 ดี 
7 ขนมจีน ขนมไทย 90 90 80 86.67 ดีมาก 
8 ส ารบัอาหารวา่งจีน ส ารบัอาหารวา่งไทย 90 70 80 80 ดีมาก 
9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 80 90 50 73.33 ดี 

 คะแนนเฉลี่ย 86.67 77.78 77.78 80.64 ดีมาก 

 
จากตารางผลคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 9 บทในการทดลองครัง้ท่ี 1 

พบว่า ผูท้ดลองไดค้ะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนบทท่ี 1 อาหารจีนในวฒันธรรมไทย ไดค้ะแนน
เต็ม 100 จ านวน 1 คน และใช้เวลาในการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนน้อยท่ีสุด เน่ืองจากผู้
ทดลองมีความรูแ้ละเคยศกึษาเก่ียวกบัอาหารจีนในวฒันธรรมไทยมาบา้ง 

ในบทท่ี 6 ผลไม้จีน ผลไม้ไทย และบทท่ี 9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจาก
อาหารไทย ได้คะแนนน้อยท่ีสุด เน่ืองจากผู้ทดลองมีความสับสนเนือ้หาเก่ียวกับความเช่ือใน
ความหมายมงคลและอวมงคล ซึ่งเป็นความเช่ือของชาวไทยเชือ้สายจีนกบัชาวจีนแผ่นดนิใหญ่ใน
ปัจจบุนั โดยเฉพาะในบทท่ี 9 เนือ้หาเก่ียวกบัส านวนและการเปรียบเทียบ ผูท้ดลองไดค้ะแนนนอ้ย
ท่ีสุดคือ 50 คะแนน เน่ืองจากผูท้ดลองมีคลงัส านวนไม่เยอะเท่าท่ีควรจึงท าใหไ้ม่สามารถตีความ
หรือเขา้ใจความหมายของส านวนได ้ 

ผูว้ิจยัไดแ้จกแจงออกมาเป็นกราฟเพ่ือใหเ้ห็นถึงคะแนนเฉล่ียของแตล่ะคน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงผลคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 9 บท 
ในการทดลองครัง้ท่ี 1 

4.1.3.2 คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน มีจ านวน 45 ข้อ ข้อละ 2.22 
คะแนน รวมคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 

ตาราง 11 ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน ในการทดลองครัง้ท่ี 1 

ผู้ทดลอง ข้อที่ถกูตอ้ง (จากจ านวน 45 ข้อ) 
คิดเป็น
คะแนน 

คนที่ 1 38 84 

คนที่ 2 37 82 

คนที่ 3 34 75 
คะแนนเฉลี่ย 36 81 

 
 
 

86.67
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ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน ในการทดลองครัง้ท่ี 1 

จากตารางผลคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 1 แสดงให้
เห็นวา่ คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 81 คะแนน ผลการเรียนรูจ้งึอยูใ่นระดับดมีาก 

สรุปจากผลคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 9 บทในการทดลองครัง้ท่ี 1 
พบว่า กลุ่มทดลองทัง้ 3 คน มีคะแนนเฉล่ีย คือ 80.64 และแบบทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 
คือ 81 ซึ่งคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรียนไดม้ากกว่าแบบทดสอบระหว่างเรียน เน่ืองจาก
กลุม่ทดลองสามารถจดจ าเนือ้เรื่อง และเขา้ใจเนือ้หาในแตล่ะบทไดอ้ยา่งแมน่ย า 

ผูท้ดลองคนท่ี 1 สามารถท าคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนบทท่ี 1 อาหารจีน
ในวฒันธรรมไทย ไดค้ะแนนเต็ม 100 เน่ืองจากผูท้ดลองมีความรูเ้ก่ียวกับอาหารจีนในวฒันธรรม
ไทย และสามารถจ าเนือ้หาไดท้ัง้หมด สว่นบทท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ บทท่ี 4 ขา้วจีน ขา้วไทย 
บทท่ี 5 ผกัจีน ผกัไทย บทท่ี 6 ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย และบทท่ี 9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจาก
อาหารไทย ไดค้ะแนน 80 คะแนน ซึ่งขอ้ท่ีผิดจะเป็นขอ้ท่ีถามเก่ียวกับความหมายของค าศพัท ์ผู้
ทดลองจ าค าศพัทบ์างค าไมไ่ด ้

38 37 34 คะแนนเฉลีย่, 36
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ผูท้ดลองคนท่ี 2 ท าคะแนนสูงสุด ในแบบทดสอบระหว่างเรียน ไดค้ะแนน 90 

คะแนน จ านวน 2 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 7 ขนมจีน ขนมไทย และบทท่ี 9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวน
จากอาหารไทย เน่ืองจากผู้ทดลองมีความรูเ้ก่ียวกับเรื่องขนมของไทยในประเพณีต่าง ๆ และ
สามารถตีความหมายส านวนไทยไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าใหไ้ดค้ะแนนในบทนีส้งู ส่วนบทท่ีไดค้ะแนน
น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ บทท่ี 1 อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย บทท่ี 2 เส้นจีน เส้นไทย บทท่ี 6 ผลไม้จีน 
ผลไม้ไทย และบทท่ี 8 ส ารบัอาหารว่างจีน ส ารบัอาหารว่างไทย ไดค้ะแนน 70 คะแนน เพราะ
อาจจะไม่สามารถจ าเนือ้หาไดท้ัง้หมดและยงัสบัสนในการเลือกตอบค าถาม ท่ีเก่ียวกบัความหมาย
ของค าศพัท ์

ผูท้ดลองคนท่ี 3 ท าคะแนนสูงสุด ในแบบทดสอบระหว่างเรียน ไดค้ะแนน 90 
คะแนน จ านวน 3 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 2 เสน้จีน เสน้ไทย บทท่ี 3 เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-
ไทย และบทท่ี 4 ขา้วจีน ขา้วไทย เน่ืองจากผูท้ดลองมีความสนใจเก่ียวกับอาหารไทย โดยเฉพาะ
เรื่องก๋วยเต๋ียว จึงท าให้ไดค้ะแนนสูง ส่วนบทท่ีไดค้ะแนนน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ บทท่ี 9 ส านวนจาก
อาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย เน่ืองจากเก่ียวกับส านวนและการเปรียบเทียบ ผู้ทดลองได้
คะแนนนอ้ยท่ีสดุคือ 50 คะแนน เน่ืองจากผูท้ดลองมีคลงัส านวนไม่มากเท่าท่ีควร ท าใหไ้ม่สามารถ
ตีความส านวนได ้ 

เม่ือทดลองเสร็จแล้วผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์กลุ่มทดลอง 3 คน เพ่ือจะไดท้ราบถึง
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัสามารถน าไปปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่อไป กลุ่ม
ทดลองไดใ้หส้มัภาษณไ์วด้งันี ้
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ตาราง 12 สมัภาษณก์บักลุม่ทดลอง 

บท 
ที ่

หัวข้อสัมภาษณ ์
ผู้ทดลอง 

คนที่ 11 คนที่ 22 คนที่ 33 

1 

ก่อนเรยีน 
รู ้ว่ามี อาหารจีนในไทย
เยอะ 

รู ้ว่ า อ าหารไทยมี ค วาม
หลากหลาย 

รูว้่ามีอาหารจีนในไทยอยู่
เป็นจ านวนมาก 

หลงัเรยีน 
ได้รูจ้ักอาหารจีนในไทย
มากยิ่งขึน้ 

ได้ รู ้จั ก อ าห า ร จี น แบ บ
โบราณที่ยงัมีอยูใ่นไทย 

ได้ รู ้ถึ ง ก า รผ ส ม ผ ส า น
อ า ห า ร จี น  เ ข้ า กั บ
วฒันธรรมไทย 

ความคิดเห็น 
มีความสนใจในอาหาร
ไทยอยู่แลว้ จึงคิดว่าบทนี ้
นา่จะไมย่าก 

บทนีม้ีเนือ้หาค่อนขา้งเยอะ 
และยากตรงค าราชาศพัทท์ี่
อยูใ่นบทอา่นเสรมิ 

บทนีไ้ม่ยากเพราะเป็นเรื่อง
ปพูืน้ฐาน 

2 

ก่อนเรยีน 
รูว้่าไทยไดร้บัอิทธิพลเรื่อง
เสน้ก๋วยเตี๋ยวมาจากจีน 

ยังไม่รูจ้ักเมนูที่ท  ามาจาก
เสน้เทา่ที่ควร 

บางเสน้เรียกช่ือไทยไม่ถูก 
จึงใชว้ิธีการชีแ้ทนการเรยีก 

หลงัเรยีน 

ไดรู้ว้่าชาวไทยมีความเช่ือ
ใน เรื่ อ ง กิ น เส้น  ใน วัน
ส าคัญแล้วจะเป็นมงคล
ตอ่ตนเอง 

ได้รูจ้ักเมนูจากเส้นหลาย
อย่าง เช่น หมี่กระเฉด และ
ได้ รู ้ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง 
ผดัไทย 

ได้รูจ้ักก๋วยเตี๋ยวประเภท
ต่าง ๆ มากขึ ้น  สามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
จรงิ 

ความคิดเห็น 

ใ น ปั จ จุ บั น ช า ว จี น
แผ่นดินใหญ่จะกินหมี่ซั่ว
ในวันเกิด ซึ่งแตกต่างกับ
ชาวไทยเชื ้อสายจีนที่กิน
หมี่ซั่วในวนัขึน้ปีใหม่หรือ
วนัมงคล 

มีช่ือเรียกเสน้บางชนิดที่จีน
แผ่นดินใหญ่เรียกเหมือน
ชาวไทย แต่มีลักษณะไม่
เหมือนกัน  เช่น  เส้น เล็ก 
ของชาวจีนจะมีขนาดที่
ใหญ่กวา่ของไทย 

มีภาพประกอบเยอะท าให้
เขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

 

 

 

 

 

                                                           
   1   ฟาง ,นามสมมติ (2564,มีนาคม 11). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   2   วิสา ,นามสมมติ (2564,มีนาคม 11). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   3  วอลนตั ,นามสมมติ (2564,มีนาคม 11). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรือนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

บท 
ที ่

หัวข้อสัมภาษณ ์
ผู้ทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3 

ก่อนเรยีน 
รูว้่าคนไทยส่วนใหญ่กิน
น า้ปลา 

รู ้ ว่ า ค น ไ ท ย มี น ้ า จิ ้ ม
หลากหลาย 

รูว้่าคนไทยกินอะไรต้องมี
น า้จิม้อยูเ่สมอ 

หลงัเรยีน 

ไดรู้ว้า่ภมูิปัญญาการหมกั
ซีอิว๊ชาวไทยไดร้บัอิทธิพล
มาจากจีน อีกทั้งได้รูจ้ัก
น า้จิม้และเครื่องปรุงของ
ไทยมากขึน้ 

ไดรู้ว้่าไทยคา้ขายกบัจีนมา
เป็นเวลานาน และมีสินคา้
หลายอย่างรวมไปถึงพวก
เครื่องเทศ อีกทั้งได้เรียนรู ้
ว่าแต่ละภาคของไทยมีน า้
ปรุงประจ าภาคตนเอง 

รู ้จั ก น ้ า จิ ้ ม  เค รื่ อ งป รุ ง 
เครือ่งเทศของไทยมากขึน้ 

ความคิดเห็น 

เรื่องนี ้ค่อนข้างยากตรง 
ช่ือเรียกบางชนิดมาจาก
ภาษาจีนท้อง ถ่ิน ไม่ ใช่
ภาษาจีนกลาง 

ไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมการกิน
อาหารของชาวไทยในแต่
ละประเภทว่าจะตอ้งกินกบั
น า้จิม้แบบไหน 

เนื ้อเรื่องตอนต้นที่ เป็นรูป
ตัวอย่างเครื่องที่มาจาก
พิพิธภัณฑว์ดัไตรมิตร รูส้ึก
ว่าน่าสนใจและอยากไป
เยี่ยมชม 

4 

ก่อนเรยีน 
รูจ้กัเมนขูา้วไทยอยูบ่า้ง รูว้่าคนไทยรบัประทานขา้ว

เป็นหลกั 
จากช่ือบทยงัไม่รูว้่าจะเป็น
ขา้วแบบไหน 

หลงัเรยีน 

ได้ รู ้จั ก ที่ ม า ข อ ง ข้ า ว
หนา้ต่าง ๆ ของไทย และรู ้
ถึงความเช่ือเก่ียวกบัโจ๊กที่
ชาวไทยเชือ้สายจีน จะไม่
รบัประทานในวนัขึน้ปีใหม่ 

ไดรู้ท้ี่มาของขา้วที่มีช่ือเรยีก
เพีย้นเสยีงมาจากภาษาจีน
อยา่งขา้วเฉโป หรอื เสยีโป 

ไดรู้ว้ฒันธรรมที่คลา้ยคลึง
ของชาวไทยกับชาว จีน 
อย่างการท าอาหารด้วย
ขา้วเหนียว ชาวจีนท าเป็น
บ๊ะจ๋าง สว่นชาวไทยท าเป็น
ข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูก
โยน 

ความคิดเห็น 

อยากใหเ้นือ้หาในบทนี ้มี
ตวัอยา่งเมนจูากขา้วเยอะ
กวา่นี ้

เมื่อไดอ้่านบทนีแ้ลว้ อยาก
ลองรบัประทานขา้วตม้ลูก
โยน เพราะไม่เคยเห็นมา
ก่อน 

ในบทอ่านเสริมเรือ่งขา้วตม้
มัด น่าสนใจดี เพราะได้รู ้
วัฒนธรรมการท าบุญของ
คนไทยในช่วงออกพรรษา 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

บท 
ที ่

หัวข้อสัมภาษณ ์
ผู้ทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5 

ก่อนเรยีน ไมค่อ่ยรูจ้กัช่ือผกัในไทย รูจ้กัผกัในไทยบางชนิด รูจ้กัผกัในไทยบางชนิด 

หลงัเรยีน 

ได้รูจ้ักผักแต่ละชนิดมาก
ขึน้ และรูถ้ึงวฒันธรรมใน
เทศกาลถือศีลกินเจ 

ไดรู้จ้ักการปลูกผักแบบยก
รอ่ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ
ชาวจีนที่ไทยไดร้บัมา และ
ไดรู้จ้กัผกัของไทยมากขึน้ 

ได้รูจ้ักผักของไทยเพิ่มขึน้ 
และได้รูจ้ักเทศกาลถือศีล
กินเจ 

ความคิดเห็น 

สว่นตวัไมช่อบรบัประทาน
ผักจึงท าให้ค่อยรู ้จักผัก
เทา่ไหรน่กั 
บทนี ้มี ค  าศัพ ท์ เฉพ าะ
เก่ียวกับการเกษตรและ
ศาสนา ถึงแมม้ีภาษาจีนก็
ยั ง อ่ า น ไม่ อ อ ก  ค ว รมี 
พินอินก ากบัไวด้ว้ย 

บ ท นี ้ มี ค  า ศั พ ท์ เฉ พ า ะ
เก่ียวกับการเกษตรและ
ศาสนา ถึงแมม้ีภาษาจีนก็
ยงัอ่านไม่ออก ควรมีพินอิน
ก ากบัไวด้ว้ย 

บ ท นี ้ มี ค  า ศั พ ท์ เฉ พ า ะ
เก่ียวกับการเกษตรและ
ศาสนา ถึงแมม้ีภาษาจีนก็
ยงัอ่านไม่ออก ควรมีพินอิน
ก ากบัไวด้ว้ย 

6 

ก่อนเรยีน 
รู ้ว่าผลไม้แพงกว่าที่ จีน 
และรูจ้กัผลไมบ้างชนิด 

ไ ม่ ค่ อ ย รู ้ จั ก ช่ื อ แ ล ะ
ความหมายของผลไมไ้ทย 

รู ้ว่ า ผ ล ไม้ ห ล า ย อ ย่ า ง 
ประเทศไทยน าเขา้จากจีน 

หลงัเรยีน 

ไดรู้ค้วามหมายของผลไม้
ชนิดตา่ง ๆ 

ได้รู ้จักผลไม้ไทยมากขึ ้น 
และสามารถเรียกช่ือไดถู้ก 
เช่น มะไฟ กระทอ้น 

สามารถน าความรูท้ี่ได้ไป
ใช้ได้จ ริง  เช่ น  การมอบ
ผลไมเ้ป็นของขวญัใหแ้ก่คน
ไท ย ค ว ร เป็ น ผ ล ไม้ ที่ มี
ความหมายมงคล 

ความคิดเห็น 

ปกติ ช าว จีนจะ เช่ื อ ว่ า
ทบัทิมเป็นผลไมม้งคล แต่
ไม่ได้มีความเช่ือเรื่องต้น
ทบัทิมไล่ภูตผีไดแ้บบชาว
ไทย 

จีนกับไทยมีความเช่ือเรื่อง
ความหมายมงคล ไม่มงคล
เหมื อนกัน  ท าให้ เข้า ใจ
เนือ้หาบทนีไ้ดเ้รว็ 

บทนีม้ีภาพประกอบเยอะ 
ท าใหเ้วลาอา่นไมน่า่เบื่อ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

บท 
ที ่

หัวข้อสัมภาษณ ์
ผู้ทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7 

ก่อนเรยีน 
รู ้ จั ก ข น ม ไ ท ย  เ ช่ น 
ท อ งห ยิ บ  ท อ งห ย อ ด 
ฝอยทอง 

รูว้่าขนมไทยส่วนใหญ่เป็น
กะทิและมีรสหวาน 

ไม่ค่อยรูจ้ักขนมแบบไทยที่
อยูใ่นพิธีมงคล 

หลงัเรยีน 
ไดรู้จ้กัขนมที่ไดร้บัอิทธิพล
มาจากจีนมากขึน้ 

ไดรู้ว้่าปัจจุบันชาวไทยเชือ้
สายจีน ยังมีเทศกาลไหว้
พระจนัทรอ์ยู ่

ไดรู้จ้กัขนมในพิธีมงคลและ
ในเทศกาลต่าง ๆ มากกว่า
เดิม 

ความคิดเห็น 

ขนมโอนีแปะก๊วยที่อยู่ใน
พิธีแต่งงานน่าสนใจและ
น่ า ห าม า รับ ป ระท าน 
เพราะที่จีนไมเ่คยเจอ 

อยากให้มีภาพประกอบ
ม ากก ว่ านี ้  เพ รา ะขนม
บางอย่างมีแค่ช่ือเรียก แต่
ไมม่ีรูปตวัอยา่ง 

เนื ้อหาในบทนี ้มี ช่ือเรียก
ขนมเป็นภาษาจีนถ่ิน ท าให้
เวลาอ่านไดรู้ค้  าศพัทใ์หม ่ๆ 
ไปในตวั 

8 

ก่อนเรยีน 

รูว้่าที่ประเทศไทยมีรา้น
ติ่ ม ซ า เย อ ะ  แ ต่ ไ ม่ รู ้
วัฒนธรรมการกินติ่มซ า
แบบชาวไทย 

รู ้จักอาหารว่างไทยบ้าง 
เ นื่ อ ง จ า ก ดู ล ะ ค ร
บุ พ เพ สั น นิ ว า ส  ได้ แ ก่  
หมโูสรง่ 

รูจ้ักอาหารว่างของจีนที่มี
อยูใ่นไทย คือ ติ่มซ า 

หลงัเรยีน 

ไดรู้ว้่าชาวไทยเชือ้สายจีน
ทางภาคใต้ขึ ้น ช่ือ เรื่อ ง 
ติ่มซ า และได้รูจ้ักอาหาร
วา่งแบบไทยอยา่งเมีย่งค า
อีกดว้ย 

ได้รู ้จักวัฒนธรรมการกิน 
ติ่มซ าของชาวไทยและไดรู้ ้
ถึงความหมายที่เปลี่ยนไป
ของค าวา่ “หย าฉ่า” 

ได้รูจ้ักอาหารว่างของไทย
อย่ า ง เมี่ ย งค า  ที่ มี ก า ร
กล่าวถึ ง ในกาพย์ เห่ ชม
เครือ่งวา่ง 

ความคิดเห็น 

โด ย ส่ ว น ตั ว ช อ บ กิ น 
ติ่มซ าอยูแ่ลว้ จึงท าใหเ้มื่อ
ได้อ่ านบทนี ้ท า ให้ รู ้สึก
สนกุ 

บทนีท้  าให้รูจ้ักอาหารว่าง
แ บ บ ไท ย โบ ร า ณ  คื อ  
เมี่ยงค า และท าใหรู้ค้  าศพัท์
ใหม ่ๆ 

ถึงแม้มีกาพย์เห่ชมเครื่อง
ว่างอยู่ในเนือ้หา สามารถ
อา่นไดง้่าย เพราะมีค าศพัท ์
ความหมายและภาษาจีน
ก ากบัไว ้
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

บท 
ที ่

หัวข้อสัมภาษณ ์
ผู้ทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9 

ก่อนเรยีน 
พอรูจ้กัส  านวนไทย รูจ้กัส  านวนไทยไมม่ากนกั อ่านส านวนไทยได ้แต่บาง

ส านวนไม่สามารถตีความ
ไดอ้ยา่งครบถว้น 

หลงัเรยีน 

ไ ด้ รู ้ จั ก ส า น ว น ไ ท ย
เก่ียวกบัอาหารมากยิ่งขึน้ 

ได้รูจ้ักส านวนไทยกับจีน 
เก่ียวกับอาหาร แลว้น ามา
เปรียบเทียบกัน สามารถ
น าไปใชต้อ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ได้รูจ้ักส านวนไทยที่ เก่ียว
กบัขา้วเยอะกว่าเดิม ท าให้
รูว้่าชาวไทยผูกพันกับขา้ว 
จึงมีส  านวนเก่ียวกับข้าว
เยอะ 

ความคิดเห็น 

บ ท นี ้ มี ค ว า ม ย า ก 
เนื่องจากตอ้งตีความและ
ใช้เวลาในการอ่านนาน
พอสมควร 

บ ท นี ้ ใ ช้ เว ล า อ่ า น น า น 
เพราะต้องอ่านหลาย  ๆ 
ร อ บ  ถึ ง จ ะ เ ข้ า ใ จ
ความหมายของส านวนนัน้ 
ๆ 

บทนี ้เป็นบทที่ ยากที่ สุด 
และใช้ เวลาในการอ่าน
พอสมควร ต้องค่อย ๆ ท า
ความเขา้ใจ 

 
นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัสมัภาษณเ์พิ่มเติมถึงความช่ืนชอบ ความง่ายและความยาก 

ประกอบเป็นขอ้มลูในการวิเคราะห ์ดงัตาราง 
 

ตาราง 13 ขอ้มลูเพิ่มเตมิในการสมัภาษณใ์นการทดลองครัง้ท่ี 1 

 
การสัมภาษณก์ลุ่มทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

บทที่อา่นง่าย 

บทที่ 1 ง่ายที่สุด เพราะ
เ ป็ น เนื ้ อ ห า ค ว า ม รู้
เบือ้งตน้เก่ียวกบัอาหาร 

บทที่ 6 อ่านง่ายเพราะ
มี การจัดวาง รูปและ
ความหมายเป็นตาราง 
ๆ ท าใหง้่ายต่อการอ่าน 
และตัวหนังสือไม่เยอะ
จนเกินไป 

บทที่ 1 ง่ายที่สุด เพราะ
เนื ้อ ห าอ่ า น ง่ า ย  ไม่ มี
ความซับซ้อนอะไรมาก
นกั 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

 
การสัมภาษณก์ลุ่มทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
บทที่อา่นยาก บทที่ 5 เนือ้หาเก่ียวกับผักและเทศกาลถือศีลกินเจ ถือว่ายาก กลุ่มทดลอง  

3 คน รบัประทานผกันอ้ยจึงไม่ค่อยทราบช่ือของผกั และไม่ค่อยเขา้ในการกินเจ
ของชาวไทยเชือ้สายจีน อีกทัง้ยงัมีค  าศพัทเ์ฉพาะเก่ียวกบัการเกษตรและศาสนา 
ถึงแมจ้ะเป็นภาษาจีนแต่ก็ไม่สามารถอ่านได ้เพราะเป็นค าจีนที่ยาก บทที่ยาก
ที่สุด คือ บทที่ 9 เนือ้หาเก่ียวกับส านวน ตอ้งอาศยัความเขา้ใจเป็นอย่างมาก 
ค าศัพท์ก็ค่อนข้างยาก จึงท าให้ใช้เวลาอ่านเนือ้หาบทที่ 5 และ บทที่ 9 นาน
พอสมควร 

บทที่ช่ืนชอบ 

บทที่  2 และ บทที่ 8 
เ นื ้ อ ห า อ่ า น ส นุ ก 
ภาพประกอบชัดเจน 
อีกทั้งผู้ทดลองชอบ
รับ ป ระท าน อาห า ร
ประเภทเสน้และติ่มซ า 
จึงท าใหช่ื้อชอบสองบท
นีเ้ป็นพิเศษ และยังได้
รู ้จัก เมี่ยงค าของไทย 
รูส้ึกตื่นเต้นและอยาก
ลองรบัประทานดบูา้ง 

บทที่ 6 เนื ้อหาอ่าน
ง่ า ย แ ล ะ ส นุ ก กั บ
ความหมายต่าง ๆ 
ของผลไม้จีน ผลไม้
ไทย ถึงแมจ้ะมีผลไม้
บ า ง อ ย่ า ง ที่
ค ว า ม ห ม า ย ไ ม่
เหมื อนกับ ชาว จีน
แผ่นดินใหญ่ แต่ก็ถือ
ว่ า ได้ เ ปิ ด โล ก  ได้
ความรูใ้หม ่ๆ 

บทที่ 1 เพราะเนือ้หา
เป็ น ก า รปู พื ้ น เรื่ อ ง
อาหารจีนในวฒันธรรม
ไทยไดอ้ย่างครอบคลมุ
ดี  ถึ งแม้จ านวนหน้า
ของบทนีจ้ะเยอะ แต่ก็
ไม่รูส้ึกน่าเบื่อ และไดรู้ ้
ว่าอาหารจีนประเภท
ไ ห น บ้ า ง ที่ อ ยู่ ใ น
วฒันธรรมไทย 

สว่นประกอบท่ีชอบในแตล่ะบท 

กิจกรรมประกอบการ
เรีย น ขอ งแต่ ล ะบ ท 
เพราะท าให้สนุกมาก
ขึน้ ดีกว่าอ่านเนื ้อหา
อยา่งเดียว 

บทอ่านเสริม เพราะ
ท าให้การอ่านไม่น่า
เบื่อ แถมยงัเช่ือมโมง
ระหว่างความ เป็น
จี น -ไท ย ได้ ดี  เช่ น 
เรื่องขา้วเช่ือมโยงไป
เรื่องขา้วตม้มัด เรื่อง
อ าห า รว่ า งติ่ ม ซ า
เช่ือมโมงไปเมี่ยงค า
ของไทย 

โด ย รวม ถื อ ว่ า ช อบ
ทั้ งหมด  โดย เฉพ าะ
ภาพประกอบ เพราะ
ท า ให้ เข้า ใจง่ าย  รูป
ส่วนใหญ่เป็นการถ่าย
ดว้ยตัวเอง บางภาพก็
ท า เอง จึ งดูดึงดูดให้
อยากอา่นตอ่ ๆ ไป 
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หลงัจากท่ีทดลองครัง้ท่ี 1 เสร็จแลว้ ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้เสนอแนะของกลุ่มทดลองมา
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใหห้นงัสืออา่นเพิ่มเตมิมีความถกูตอ้งและชดัเจนยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัไดแ้กไ้ข
ดงันี ้

ตาราง 14 การปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาหลงัจากทดลองครัง้ 1 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 

10 
(บทที่ 1) 

กิจกรรมประกอบการเรยีนที่ 2 
ขอ้ 4 อาหารสว่นใหญ่จะปรุงรส
ดว้ย น า้สม้ เตา้เจีย้ว ถั่วเหลอืง
และถั่วด า มีเอกลกัษณข์องขนม
ไหวพ้ระจนัทรแ์ละขนมบ๊ะจา่ง 

ตั ด ค า ศั พ ท์  “ มี
เอกลักษณ์ของขนม
ไห ว้พ ระจันท ร์แ ล ะ
ขนมบ๊ะจ่าง” ออก  

อาหารสว่นใหญ่จะปรุงรสดว้ย 
น า้สม้ เตา้เจีย้ว ถั่วเหลอืงและถั่ว
ด า 

63 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
亓沟 

เพิ่ ม พิ น อิ น เข้ า ไป 
เพราะเป็นค าศพัทท์าง
เกษตร ผู้ทดลองไม่
ส า ม า รถ อ่ า น อ อ ก 
เนื่องจากไมเ่คยเจอค า
นี ้

ยกรอ่ง [ยก-รอ่ง] น.  
การขดุคนัดินลอ้มรอบแปลง
เกษตร และน าน า้ทีจ่ะใชก้กัเก็บ
ไวใ้นรอ่ง 
ภาษาจีน亓沟 (qígōu) 

67 
(บทที่ 5) 

ค าศพัทภ์าษาจีน 
物欲 

เพิ่ ม พิ น อิ น เข้ า ไป 
เพราะเป็นค าศพัทท์าง
ศาสนา ผู้ทดลองไม่
ส า ม า รถ อ่ า น อ อ ก 
เนื่องจากไมเ่คยเจอค า
นี ้

กิเลส [กิ-เลด] น. 
สิง่ที่ท  าใหจิ้ตใจเศรา้หมอง 
ภาษาจีน物欲 (wùyù) 

87 
(บทที่ 4) 

ค าศพัท ์
ฝืดเคือง [ฟืด-เคือง] ก. 

แกค้ าอา่น ฝืดเคือง [ฝืด-เคือง] ก. 

115 
(บทที่ 8) 

แบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
ขอ้ 1 
ข. ติ่มซ าเป็นเครื่องดื่มที่นิยมใน
ประเทศจีนจีน 
ง. ติ่มซ าเป็นอาหารวา่งหรอือาหาร
เรยีกน า้ยอ่ยที่นิยมในประเทศ 

ข. ตดั “จีน” ออก 
ค. เพิ่ม “จีน” ลงไป 

ข. ติ่มซ าเป็นเครื่องดื่มที่นิยมใน
ประเทศจีน 
ง. ติ่มซ าเป็นอาหารวา่งหรอื
อาหารเรยีกน า้ยอ่ยที่นิยมใน
ประเทศจีน 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ หลังแก้ไข 

115 
(บทที่ 8) 

แบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
ขอ้ 4 
ค. ช่ือเดิมของติ่มซ า คือ ซิว้ไหม 
แปลวา่ “ขายจนกวา่จะหมด” 

แกไ้ขตวัเลอืกที่ซ  า้กนั 
เป็น “ขายจนหมด” 
ตดั “กวา่จะ” ออก 

ค. ช่ือเดิมของติ่มซ า คือ ซิว้ไหม 
แปลวา่ “ขายจนหมด” 

116 
(บทที่ 8) 

แบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
ขอ้ 5 
ค. ชาวไทยเชือ้สายจีนในภาคใต้
ไดร้บัอิทธิพลวฒันธรรมจีนมาจน
เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตประจ าวนั 

เพิ่ม “ไม”่ ลงไป ค. ชาวไทยเชือ้สายจีนในภาคใต้
ไม่ไดร้บัอิทธิพลวฒันธรรมจีนมา
จ น เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ชีวิตประจ าวนั 

141 
(แบบทดสอบ
หลงัเรยีน) 

ขอ้ 29 
ก. วนัเซง็เมง้ 

แกค้ าผิด ก. วนัเช็งเมง้ 

 
หลงัจากกลุ่มทดลองใชห้นงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” 

ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน ท าใหเ้ห็นว่ากลุ่มทดลองมีความรูแ้ละเขา้ใจดา้นวฒันธรรมไทย -จีนและมี
ความสามารถในการอ่านมากยิ่งขึน้ เห็นไดจ้ากผลคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียน 80.64 
อยู่ในระดบัดีมาก และคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 81 คะแนน อยู่ในระดบัดีมาก
เช่นกัน จากการทดลองผูว้ิจยัพบว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมสามารถท่ีจะน าไปใชก้ับกลุ่มตวัอย่างได ้
เพราะกลุ่มทดลองสามารถอ่านและเข้าใจเนื ้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ อีกทั้งยังท า
แบบทดสอบ ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้เสนอแนะของกลุ่มทดลองไปปรกึษากบัอาจารยท่ี์ปรกึษา เพ่ือปรบัปรุง
แกไ้ขแลว้น าไปใชก้บักลุม่เปา้หมายตอ่ไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

หลังจากท่ีผูว้ิจยัไดน้  าหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบั 
ผู้เรียนชาวจีน ไปทดลองครัง้ท่ี 1 (Try-Out) กับกลุ่มทดลองจ านวน 3 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีนแลว้ ผูว้ิจัยไดน้  า
เครื่องมือไปปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจึงน าไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย ( Implement) คือ 
นกัศึกษาชาวจีนระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 ชาเอกภาษาไทย วิทยาลยัภาษาต่างประเทศกวางสี  

(广西外国语学院) แลกเปล่ียนเรียนท่ี คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
จ านวน 10 คน 

 

 

ภาพประกอบ 5 บรรยากาศทดลองครัง้ท่ี 2 ณ หอ้งเรียนอาคาร 21 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย1 

 
 
 

                                                           
   1 ถ่ายโดยผูว้ิจยั หอ้งเรยีนอาคาร 21 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
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ผูว้ิจยัน าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน 
จ านวน 9 บท และแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 1 ชุด 45 ข้อ ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาในการทดลองตัง้แต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 7 เมษายน 2564 ทดลองจ านวน 5 
ครัง้ ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูมีหวัขอ้ดงันี ้

1.วีธีการวิเคราะหข์อ้มลู 
2.ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.วิธีการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 หัวขอ้ คือ ขัน้ตอนการวิเคราะห์

ขอ้มลู และวิธีการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
1.1  วิเคราะหเ์พ่ือหาประสิทธิภาพตัวแรก (E1) คือ วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนท่ี

กลุม่เปา้หมายท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน จ านวน 9 บท 
1.2  วิเคราะหเ์พ่ือหาประสิทธิภาพตวัท่ีสอง (E2) คือ วิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนท่ี

กลุม่เปา้หมายท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 45 ขอ้ 
ก่อนจะวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัศกึษาเรื่องสญัลกัษณท่ี์ปรากฏในงานวิจยัและสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดงันี ้
 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
  N      แทน  จ านวนผูเ้รียนทัง้หมด 

  𝑿      แทน  คา่เฉล่ียของคะแนน 
  ∑ 𝑋   แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียน 
  ∑ 𝐹   แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ 
    เรียนหลงัเรียน 
  E1     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบ 
    ในบทเรียนคิดเป็นรอ้ยละ จากการท าแบบทดสอบ 
    ทา้ยบท 
  E2     แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธค์ดิเป็นรอ้ยละ 
    จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
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2.ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การวิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนแบบทดสอบทา้ยบท

ระหวา่งเรียน และการวิเคราะหข์อ้มลูจากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
แตล่ะหวัขอ้มีผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การวิเคราะหข้์อมูลจากคะแนนแบบทดสอบท้ายบทระหว่างเรียน (E1) 
ค่าประสิทธิภาพตัวท่ีแรก (E1) คือค่าเฉล่ียท่ีได้จากคะแนนแบบทดสอบท้ายบท

ระหว่างเรียน จ านวน 9 บท แต่ละบทเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 10 
คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน  

 
สูตรที ่1 

ผูว้ิจยัใชสู้ตร E1/E2 หาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน โดยอา้งอิงสตูรจาก เผชิญ กิจระการ1 ดงันี ้

 
     การค านวณหาประสิทธิภาพ E1 

       E1  =   
∑ 𝑋

𝑁

𝐴
 x 100 

 
     เม่ือ     E1   แทน  คา่ประสิทธิภาพของกระบวนการคดิเป็นรอ้ยละ 
     ∑ 𝑋  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน 
    A     แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน 
     รวมกนั 
   N      แทน  จ านวนผูเ้รียนทัง้หมด 
 
 
 
 
 

                                                           
   1 เผชิญ  กิจระการ.  (2544, กรกฎาคม).  การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E1/E2).  
วารสารการวดัผลการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  8(1): หนา้ 30-36. 
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ตาราง 15 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 - 9 ของ
กลุม่เปา้หมาย 

คนที ่

คะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทระหว่างเรียน 𝑿

ค่าเฉลี่ย
ของบท
ที่ 1-9 

บทที ่
1 

บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

บทที ่
9 

1 100 100 90 90 80 90 90 80 70 87.78 
2 100 100 90 90 80 100 80 80 70 87.78 
3 100 100 100 90 80 100 80 90 80 91.11 
4 100 90 100 80 90 90 90 80 90 90 
5 100 100 90 90 90 80 80 80 70 86.67 
6 90 90 100 100 80 90 80 90 70 87.78 
7 90 100 90 80 80 100 90 70 80 86.67 
8 100 90 90 100 80 100 80 70 80 87.78 
9 100 80 90 90 70 100 90 80 70 85.56 
10 90 100 90 80 70 100 90 80 70 85.56 

∑ 𝑋  (คะแนนรวม) 876.67 
E1 87.67 

 
จากตารางแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียน บทท่ี 1 - 9 ของ

กลุ่มเป้าหมาย พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียนของหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน มีค่าประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตวัแรกตามท่ีก าหนดไว ้คือ E1 = 75 โดยค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพของหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม คือ E1 = 87.67 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” 
ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและเสริมความรูแ้ละความเขา้ใจดา้นวฒันธรรม
ไทย-จีน ผู้เรียนชาวจีนได้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารจีน ส าหรับบทเรียนท่ี
กลุม่เปา้หมายมีประสิทธิภาพสงูสดุ ไดแ้ก่ บทที่ 1 อาหารจีนในวัฒนธรรมไทย มีกลุม่เปา้หมาย
ไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 7 คน บทที่ 2 เส้นจีน เส้นไทย มีกลุ่มเป้าหมายไดค้ะแนน
เต็ม  100 คะแนน จ านวน 6 คน บทที่  3 เค ร่ืองเทศ เคร่ืองจิ้ม  เคร่ืองปรุงจีน -ไทย  มี
กลุ่มเปา้หมายไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 3 คน บทท่ี 4 ขา้วจีน ขา้วไทย มีกลุ่มเปา้หมาย
ไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 2 คน และบทที่ 6 ผลไม้จีน ผลไม้ไทย มีกลุ่มเป้าหมายได้
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 6 คน ผู้วิจัยได้ท ากราฟแสดงสถิติของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 - 9 ของกลุม่เปา้หมาย เอาไวด้งันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 2 

100 100 90 90
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90 90
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70
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50

100

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

คนท่ี 1

100 100 90 90 80 100 80 80 70

0

50

100

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

คนท่ี 2
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ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 3 

 

 

ภาพประกอบ 9 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 4 
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100

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

คนท่ี 3
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9

คนท่ี 4
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ภาพประกอบ 10 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 5 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 6 
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9

คนท่ี 5
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9

คนท่ี 6
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ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 7 

 

 

ภาพประกอบ 13 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 8 
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9

คนท่ี 7
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บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9

คนท่ี 8
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ภาพประกอบ 14 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 9 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน บทท่ี 1 – 9  
กลุม่เปา้หมายคนท่ี 10 
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ภาพประกอบ 16 กราฟแสดงผลคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 9 บท 

 
จากกราฟภาพประกอบท่ี  6-16 จะเห็นได้ว่ากลุ่ม เป้าหมายแต่ละคนมีคะแนน

แบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียน บทท่ี 1 – 9 และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 9 
บท อยู่ในระดบัท่ีผ่านเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัไดต้ัง้เอาไว ้เน่ืองจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผู้เรียนชาวจีน เป็นเนือ้หาท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและมีความรู้
เก่ียวกับอาหาร จึงท าใหผ้ลการทดลองมีค่าเฉล่ียออกมาสูง แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทกัษะการ
อา่นของกลุม่เปา้หมายอยา่งเห็นไดช้ดัอีกดว้ย 

ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณก์ลุ่มเปา้หมายทัง้ 10 คน เพ่ือใหท้ราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสือ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน กลุ่มเป้าหมายมีความช่ืน
ชอบและความคิดเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบของบทเรียนต่าง ๆ ได้แก่ บทอ่าน บทอ่านเส ริม 
ภาพประกอบ ค าศพัท ์เกรด็ความรู ้และแบบทดสอบทา้ยบท 
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ตาราง 16 แสดงขอ้มลูในการสมัภาษณใ์นการทดลองกลุ่มเปา้หมาย 

คน 
ที ่

องคป์ระกอบของบทเรียน 

บทอ่าน บทอ่านเสริม ภาพประกอบ ค าศัพท ์ เกร็ดความรู้ 
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

11 

ช่ืนชอบบทอา่น
บทที่ 1 อาหาร
จีนใน
วฒันธรรมไทย 
เพราะเป็นการปู
พืน้ฐานความรู้
ทั่วไปเก่ียวกบั
อาหารจีนใน
ไทยไดด้ี 

ไดรู้เ้รือ่งราว
ของเยาวรา
ชจากบทอา่น
เสรมิในบทท่ี 1 

ช่ืนชอบ
ภาพประกอบ
ในทกุ ๆ บท 
เพราะชว่ยท า
ใหเ้ขา้ใจเนือ้หา
ไดง้่าย 

ไดรู้ค้  าราชา
ศพัท์
เพิ่มเติมจาก
บทที่ 1 
ถึงแม้
อาจจะไม่
คอ่ยเขา้ใจ
มากนกั แต่
ก็ไดค้วามรู ้
เพิ่มขึน้ 

เป็นการเกริน่
น าก่อนเขา้
บทอา่นเสรมิ
ในทกุ ๆ บท 

ท าใหไ้ด้
ทบทวน
ความรู้
ทัง้หมดอีกครัง้ 

22 

ช่ืนชอบบทที่ 6 
ผลไมจี้น ผลไม้
ไทยที่สดุ เพราะ
เนือ้หาอา่นง่าย
ไมย่าก
จนเกินไป 

ช่ืนชอบบทอา่น
เสรมิของบทที่ 
6 เพราะไดรู้จ้กั
ผลไมไ้ทย ไดรู้ ้
ความหมาย
ของผลไมไ้ทย 

ช่ืนชอบ
ภาพประกอบ
ในบทท่ี 6 
เพราะมี
ภาพประกอบ
จ านวนมาก 
สสีนัสวยงาม 

การมี
ภาษาจีนใน
แตล่ะ
ค าศพัทท์ า
ใหอ้า่นได้
ง่าย 

เกรด็ความรู ้
เหมือนเป็น
การเกริน่น า
วา่บทอา่น
เสรมิจะเป็น
เรือ่งอะไร 

ท าใหไ้ด้
ทบทวน
ความรูข้อง
ตนเองอกีครัง้ 
วา่เขา้ใจ
เนือ้หามาก
นอ้ยเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   1 ฟา้ใส ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   2 นิด ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คน 
ที ่

องคป์ระกอบของบทเรียน 

บทอ่าน บทอ่านเสริม ภาพประกอบ ค าศัพท ์ เกร็ดความรู้ 
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

31 

ช่ืนชอบเนือ้หา
ของบทที่ 2 เสน้
จีน เสน้ไทย 
เพราะสามารถ
น าความรูท้ี่ได้
ไปใชไ้ดจ้รงิ 

ช่ืนชอบบทอา่น
เสรมิในบทท่ี 8 
ส ารบัอาหาร
วา่งจีน-ไทย 
เพราะไดรู้จ้กั
อาหารวา่ง คือ 
เมี่ยงค า 

ในบทท่ี 2 มี
ภาพประกอบ
จ านวนมาก ท า
ใหช่ื้นชอบ
ภาพประกอบ
ในบทนี ้

ปรมิาณ
ค าศพัทใ์น
แตล่ะบทไม่
มาก
จนเกินไป 

บางบท
เกรด็ความรู ้
สัน้เกินไป 

เนือ้หาที่น ามา
ออกขอ้สอบ
ครอบคลมุ 

42 

ช่ืนชอบเนือ้
เรือ่งของบทที่ 1 
อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย 
ถึงแมจ้ะมี
เนือ้หาเยอะแต่
ก็ไมน่า่เบื่อ 

บทอา่นเสรมิ
ในบทท่ี 3 
เครือ่งเทศ 
เครือ่งจิม้ 
เครือ่งปรุงจีน-
ไทย ท าใหรู้ ้
เก่ียวกบัเรือ่ง
น า้ปรุงของสี่
ภาคของไทย 

ช่ืนชอบ
ภาพประกอบ
ในบทท่ี 1 
เพราะมี
ตวัอยา่ง
เมนอูาหารจีน
หลายประเภท 

เนื่องดว้ยมี
ภาษาจีน
ก ากบั บางที
ก็ลมืที่จะ
อา่น
ภาษาไทย 

บางบท
เกรด็ความรู ้
สัน้เกินไป 

เนือ้หาที่น ามา
ออกขอ้สอบ
ไปยากจน
เกินไป 

53 

ช่ืนชอนเนือ้หา
บทที่ 2 เสน้จีน 
เสน้ไทย เพราะ
มีเนือ้หาเยอะ มี
การอธิบาย
อยา่งละเอียด
และอา่นงา่ย ไม่
ยากจนเกินไป 

ช่ืนชอบบทอา่น
เสรมิในบทท่ี 9 
เพราะไดรู้จ้กั
ส  านวนไทย
ใหม ่ๆ 

ช่ืนชอบ
ภาพประกอบ
ในบทท่ี 6 
เพราะมีภาพ
จ านวนมาก 

ค าศพัทใ์น
บทที่ 5 ผกั
จีน ผกัไทย 
บางค า
คอ่นขา้งยาก 
โดยเฉพาะ
เก่ียวกบั
เทศกาลกิน
เจ 

ชอบ
เกรด็ความรู ้
ในทกุ ๆ บท 

ขอ้สอบทา้ย ๆ 
มีความ
ซบัซอ้นท าให้
เกิดความ
สบัสน เช่น ขอ้
ที่เก่ียวกบั
ส านวน 

                                                           
   1  แป้ง ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   2  สม้ ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   3  น า้ ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คน 
ที ่

องคป์ระกอบของบทเรียน 

บทอ่าน บทอ่านเสริม ภาพประกอบ ค าศัพท ์ เกร็ดความรู้ 
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

61 

ช่ืนชอบเนือ้หา
ของบทที่ 6 
ผลไมจี้น ผลไม้
ไทย เพราะ
เนือ้หากระชบั
และไมต่อ้ง
ตีความซบัซอ้น 

ช่ืนชอบบท
อา่นเสรมิ เรือ่ง
ขา้วตม้มดั 
เพราะไดเ้รยีนรู ้
วฒันธรรมของ
ไทยไดเ้ป็น
อยา่งด ี

อยากใหใ้นบท
ที่ 7 ขนมจีน 
ขนมไทย มี
ภาพประกอบ
มากกวา่นี ้

ในบทอา่น
ทกุบทมี
ค าศพัท์
จ านวนมาก 
ท าใหไ้ด้
เพิ่มพนู
ความคลงัค า
ของตนเอง 

เป็นการให้
ความสัน้ ๆ 
ไดด้ี เช่น 
เกรด็ความรู ้
เรือ่งการปลกุ
ผกัของคน
ไทย เรยีกวา่ 
“รัว้กินได”้ 

เนือ้หา
ครอบคลมุทกุ
บท  

72 

ช่ืนชอบเนือ้หา
ในบทท่ี 1 
อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย 
เพราะท าใหรู้ว้า่
อาหารจีนใน
ไทยมีอะไรบา้ง 

ในบทท่ี 3 
เครือ่งเทศ 
เครือ่งจิม้ 
เครือ่งปรุงจีน-
ไทย ไดรู้ ้
เก่ียวกบัน า้ปรุง
ของแตล่ะภาค 

ในบทท่ี 9 ควร
มีภาพประกอบ 

มีการอธิบาย
ความหมาย
ของค าศพัท์
ไดด้ี 

เป็นการให้
ความรูแ้บบ
ง่าย ๆ แตรู่ส้กึ
วา่ ไมไ่ด้
ส  าคญัมาก
นกั เพราะ
เนือ้หาจะไป
อยูใ่นบทอา่น
เสรมิอยูด่ ี

เนือ้หาคลา้ย 
ๆ กบับทอา่น 
แตม่ีความ
ซบัซอ้นในการ
ตัง้ถามมาก
ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   1  นอ้ง ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   2  รกัษ ์,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คน 
ที ่

องคป์ระกอบของบทเรียน 

บทอ่าน บทอ่านเสริม ภาพประกอบ ค าศัพท ์ เกร็ดความรู้ 
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

81 

ช่ืนชอบบทที่ 1 
อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย
ที่สดุ เพราะ
เนือ้หาไมย่าก 

ช่ืนชอบบทอา่น
เสรมิในบทท่ี 8 
เพราะไดรู้จ้กั
กาพยเ์หช่ม
เครือ่งวา่ง และ
ไดรู้จ้กัเมีย่งค า 
อาหารวา่งของ
ไทย 

ในแตล่ะบทมี
ปรมิาณ
ภาพประกอบ
ก าลงัดี 
โดยเฉพาะภาพ
เมี่ยงค า ท่ีแจง
สว่นประตา่ง ๆ 
ดแูปลกตาด ี

อยากใหม้ี
การรวบรวม
ค าศพัท์
ทัง้หมดไว้
ทา้ยเลม่ 

ในทกุบทมี
แนวทางการ
เขียน
เกรด็ความรู ้
เหมือน ๆ กนั 

เป็นการ
ทบทวน
ความรู้
ทัง้หมดที่ได้
อา่นมา แต่
ตวัเลอืกมี
ความยาก
มากขึน้ 

92 

ช่ืนชอบเนือ้หา
ในบทท่ี 1 
อาหารจีนใน
วฒันธรรมไทย 
เพราะมกีาร
ยกตวัอยา่ง
อาหารจีน
ประเภทตา่ง ๆ 
เยอะด ี

ช่ืนชอบบทอา่น
เสรมิในทกุ ๆ 
บท เพราะได้
เรยีนรูค้วาม
เป็นไทย 
เปรยีบเทียบ
ความเหมอืน 
ความตา่งกบั
จีน 

ภาพประกอบ
ช่วยท าใหรู้จ้กั
หนา้ตาของ
อาหารนัน้ ๆ 
มากยิ่งขึน้ 

ค าศพัทม์ี
จ านวนมาก 
บางบทก็ไม่
สามารถจ า
ไดห้มด 

เนือ้หาสัน้ 
อา่นงา่ย ได้
ใจความ 

เป็นการวดั
ประเมิน
ตนเองวา่
เรยีนรูจ้ากการ
ทดลองครัง้นี ้
มากนอ้ย
เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
   1  ไบรท์ ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
   2  บี ,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

คน 
ที ่

องคป์ระกอบของบทเรียน 

บทอ่าน บทอ่านเสริม ภาพประกอบ ค าศัพท ์ เกร็ดความรู้ 
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

101 

ช่ืนชอบบทที่ 6 
ผลไมจี้น ผลไม้
ไทยมากที่สดุ 
เพราะ
ความหมายของ
ผลไมต้า่ง ๆ มี
ความคลา้ยกบั
ของจีน 

ช่ืนชอบบท
อา่นเสรมิ
หลายบท แต่
บทที่ยากที่สดุ 
คือ บทท่ี 9 
เรือ่งส  านวน 
เพราะตอ้งท า
ความเขา้ใจ
และตีความให้
ได ้

ภาพประกอบมี
ความชดัเจนใน
ทกุภาพ 
นอกจากจะได้
ค าเรยีกจาก
เนือ้หาแลว้ ยงั
ไดเ้ห็นรูปจรงิ ๆ 
ของเมนนูัน้อกี
ดว้ย 

ค าราชา
ศพัทใ์นบทท่ี 
1 คอ่นขา้ง
ยาก 

เป็นการเกริน่
น าเขา้เนือ้หา
ตอ่ไปไดด้ี 

ขอ้สอบท่ีถาม
เก่ียวกบั
ความหมาย
ของค าศพัท ์
เกิดความ
สบัสนเพราะ
ขอ้สอบมี
ความยากขึน้ 

 
จากตารางผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เก่ียวกับองคป์ระกอบของบทเรียนต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ บทอ่าน บทอ่านเสริม ภาพประกอบ ค าศัพท ์เกร็ดความรู ้และแบบทดสอบท้ายบท  ใน
ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายไดแ้สดงความคิดเห็นตอ่องคป์ระกอบของบทเรียนตามความช่ืนชอบ และ
ตามความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างของบทเรียนท่ี
ตนเองช่ืนชอบ หรือบทเรียนท่ีมีเนือ้หาบทอ่านยาก เช่น บทท่ี 9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจาก
อาหารไทย เพราะบทนีมี้เนือ้หาท่ีต้องวิเคราะห์และตีความ ในแต่ละบทเรียนมีภาพประกอบ
จ านวนมาก ท าใหก้ลุม่เปา้หมายช่ืนชอบ เพราะท าใหเ้ห็นภาพของอาหารชนิดนัน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 

                                                           
   1  ไทม ์,นามสมมติ (2564,เมษายน 7). สมัภาษณโ์ดย ศิรพิร เรอืนสวุรรณ ที่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
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2
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2.2 การวิเคราะหข้์อมูลจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (E2) 

วิเคราะหเ์พ่ือหาประสิทธิภาพตวัท่ีสอง (E2) คือ เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูจากคะแนนท่ี
กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 45 ขอ้ ข้อละ 2.22 
คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน  

 
สูตรที ่2 

 
   การค านวณหาประสิทธิภาพ E2 

      E2  =   
∑ 𝐹

𝑁

𝐵
 x 100 

 
     เม่ือ    E2   แทน  คา่ประสิทธิภาพของผลลพัธค์ดิเป็นรอ้ยละ 
   ∑ 𝐹  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ 
     เรียนหลงัเรียน 
   B     แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ 
     เรียนหลงัเรียน 
   N    แทน  จ านวนผูเ้รียนทัง้หมด 
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ตาราง 17 แสดงคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

คนที ่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
1 90 
2 87 
3 90 
4 85 
5 80 
6 77 
7 82 
8 85 
9 78 
10 80 

∑ 𝐹 834 

𝑿 83.40 
E2 83.40 

 
จากตารางข้างต้นผู้วิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียน
ชาวจีน คือรอ้ยละ 83.40 ผา่นเกณฑป์ระสิทธิภาพตวัหลงัท่ีก าหนดไว ้คือ E2 = 75 
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ภาพประกอบ 17 กราฟแสดงคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า กลุ่มเปา้หมายคนท่ี 1 กบั คนท่ี 3 ไดค้ะแนนสงูสุดเท่ากัน 
ไดค้ะแนน 90 คะแนน เน่ืองจากทัง้สองคนใหค้วามสนใจกบับทเรียนเป็นอยา่งมาก และสามารถจ า
เนือ้หาตา่ง ๆ ของแตล่ะบทไดเ้ป็นอยา่งดี 

ล าดบัท่ี 2 คือ กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 2 ไดค้ะแนน 87 คะแนน เน่ืองดว้ยใหค้วามสนใจกับ
เนือ้หาหลากหลายบทท าใหส้ามารถท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนไดค้ะแนน
สงู 

ล าดบัท่ี 3 คือ กลุ่มเป้าหมายคนท่ี 4 กับ คนท่ี 8 มีคะแนนเท่ากัน คือ 85 คะแนน จาก
ขอ้มลูสมัภาษณพ์บวา่ทัง้สองคนมีความคิดเห็นตรงกนัว่า แบบทดสอบทา้ยบทมีความซบัซอ้นและ
ยากพอสมควร ซึ่งอาจเป็นไปไดว้่าเม่ือมาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนท่ีมี
ความซบัซอ้นยิ่งกวา่เดมิ อาจจะเกิดความสบัสนในการตอบขอ้สอบ 

ต่อมาคือกลุ่มเป้าหมายท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 85 คะแนน ได้แก่ คนท่ี 7 ได้คะแนน 82 
คะแนน คนท่ี 7 ได้คะแนน 82 คะแนน และคนท่ี 5 กับ คนท่ี 10 ได้คะแนน 80 คะแนนเท่ากัน 
เน่ืองจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีการปรบัปรุงใหมี้ความยากและ
ซบัซอ้นมากขึน้ ไม่วา่จะเป็นตวัค าถามและตวัเลือกท่ีก ากวม ท าใหก้ลุม่เปา้หมายเกิดความลงัเลใน
การตอบ โดยเฉพาะขอ้สอบท่ีเก่ียวกบัส านวนไทย 

90 87 90
85

80 77
82 85

78 80 83.40
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สุดท้ายกลุ่มเป้าหมายท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 80 คะแนน ได้แก่ คนท่ี 9 ได้คะแนน 78 
คะแนน ส่วนคนท่ี 6 ไดค้ะแนนน้อยท่ีสุด คือ 77 คะแนน จากการเขา้ไปสัมภาษณ์พบว่า ยังไม่
สามารถจ าเนือ้หาทัง้หมด 9 บทไดค้รบเท่าท่ีควร ไม่เหมือนกับแบบทดสอบระหว่างบทเรียนเม่ือ
อ่านจบก็ท าขอ้สอบเลย ซึ่งยงัสามารถจดจ าเร่ืองราวไดดี้ แตกต่างกับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนท่ีตอ้งเรียนครบทกุบทก่อนถึงคอ่ยมาท าขอ้สอบทีหลงั 

ตาราง 18 แสดงคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทระหวา่งเรียน แบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนและคา่ประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบ 
ท้ายบทระหว่างเรียน 

แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

ค่าประสิทธิภาพ 

คะแนน 
เต็ม 

คา่เฉลีย่  

(𝑿) 
E1 

คะแนน 
เต็ม 

คา่เฉลีย่  

(𝑿) 
E2 E1/E2 

100 87.67 87.67 100 83.40 83.40 87.67/83.40 

 
จากตารางพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียน คือ 87.67 

ส่วนคา่เฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน คือ 83.40 จะเห็นไดว้่า
นอ้ยกว่าแบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียน เน่ืองจากในระหว่างการทดลองนัน้ กลุ่มเปา้หมายอ่าน
เนือ้หาแต่ละบทจบก็จะท าแบบทดสอบท้ายบททันทีจึงท าให้กลุ่มเป้าหมายยังสามารถจดจ า
เนือ้หาในบท ๆ นัน้ไดเ้ป็นอย่างดี ตา่งจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
กลุ่มเป้าหมายจะไดท้  าหลังจากทดลองเครื่องมือครบทั้ง 9 บทแล้ว จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่
สามารถจ าเนือ้หาและลายละเอียดไดค้รบทุกบท ส่วนค่าประสิทภาพ E1/E2 = 87.67/83.40 จะ
เห็นไดว้่าค่าประสิทธิภาพ E2 นอ้ยกว่า E1 เน่ืองจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน เป็นการประมวลความรูท้ั้งหมด 9 บท จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถจดจ าเรื่องราว 
รายละเอียดต่าง ๆ ของเนือ้หาได้ครบทั้งหมด อีกทั้งแบบทดสอบยังมีการปรับปรุงให้มีความ
ซบัซอ้นมากขึน้อีกดว้ย เหตนีุเ้องท่ีท าใหค้า่ประสิทธิภาพ E2 นอ้ยกวา่ E1 

สรุปไดว้่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 75/75 โดยประสิทธิภาพของคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบทา้ยบท
ระหว่างเรียน คือ E1 = 87.67 และคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
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เรียน E2 = 83.40 สงัเกตไดว้่า คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียน มีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เน่ืองจากการท า
แบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียนนัน้ กลุ่มเป้าหมายจะท าทนัทีหลงัจากอ่านเนือ้หาเสร็จแลว้ ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายยังสามารถจ าและเข้าใจเนื ้อหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงให้คะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบทา้ยบทระหว่างเรียนสงูกว่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปริญญานิพนธ์เล่มนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีน 
ในวัฒนธรรมไทย” ส  าหรบัผู้เรียนชาวจีน ผู้วิจัยก าหนดประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ ์ 
E1/E2= 75/75 สามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
การท าปริญญานิพนธเ์รื่องนีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับอาหารจีนใน

วฒันธรรม ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลจากแหล่งท่ีเป็นชุมชนและมีรา้นอาหารจีน การศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารหลักการสรา้งหนังสืออ่านเพิ่มเติม ขัน้ตอนการท าหนังสืออ่านเพิ่มเติมและการประเมิน
คณุภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม หลังจากการศึกษาคน้ควา้ผูว้ิจัยไดเ้นือ้หาท่ีจะน ามาสรา้งเป็น
เครื่องมือวิจยั จากนัน้ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งเครื่องมือวิจัยเพ่ือใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  หนงัสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน จ านวน 9 บท ในแต่ละบทของ
เครื่องมือประกอบดว้ย ไดแ้ก่ บทท่ี 1 อาหารจีนในวฒันธรรมไทย บทท่ี 2 เสน้จีน เสน้ไทย บทท่ี 3 
เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย บทท่ี 4 ขา้วจีน ขา้วไทย บทท่ี 5 ผักจีน ผักไทย บทท่ี 6 
ผลไมจี้น ผลไมไ้ทย บทท่ี 7 ขนมจีน ขนมไทย บทท่ี 8 ส ารบัอาหารว่างจีน ส ารบัอาหารว่างไทย 
และบทท่ี 9 ส านวนจากอาหารจีน ส านวนจากอาหารไทย 

 กิจกรรมประกอบการเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 90 
ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ จากนัน้ผูว้ิจยัน า
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่านตรวจความถกูตอ้งดา้นเนือ้หา ดา้นภาษา ดา้นการน าเสนอ ดา้นกิจกรรมประกอบการเรียน
และดา้นคณุค่าและประโยชนท่ี์ไดร้บั ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ไปปรบัปรุง
แกไ้ข เพ่ือน าไปทดลองจ านวน 1 ครัง้ ซึ่งกลุ่มทดลองเป็นนกัศกึษาชาวจีน จ านวน 3 คน โดยผูว้ิจยั
คัดเลือกจากผู้เรียนท่ีมีความรู้ภาษาไทย 3 ระดับ ได้แก่  เก่ง ปานกลาง และอ่อน  เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

การทดลองครัง้ท่ี 1 กลุ่มทดลองคือ นกัศึกษาชาวจีนระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอก
ภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (广西外国语学院) แลกเปล่ียนเรียนท่ี คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 3 คน ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองได้
คะแนนค่าเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างบทรอ้ยละ 80.64 และไดค้ะแนนค่าเฉล่ียของแบบหลัง
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เรียนรอ้ยละ 81 จะเห็นไดว้่าค่าเฉล่ียมีผลต่างอยู่รอ้ยละ 1.64  ส่วนค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองท่ีได้
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงสุดร้อยละ 86.67 ได้แก่ บทท่ี 3 เครื่องเทศ เครื่องจิ ้ม 
เครื่องปรุงจีน-ไทย และบทท่ี 7 ขนมจีน ขนมไทย กลุ่มทดลองใชเ้วลาในการอ่านสองบทนีไ้ม่มาก 
เน่ืองจากบทอ่านของทั้งสองหมดมีจ านวนเนือ้หาไม่มาก จึงท าใหค้่าเฉล่ียของคะแนนออกมาก
สูงสุด ส่วนค่าเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างเรียนน้อยท่ีสุดรอ้ยละ 70  ไดแ้ก่ บทท่ี 6 ผลไม้จีน 
ผลไมไ้ทย ถึงแมว้่าเนือ้หาจะอ่านง่าย มีภาพประกอบชดัเจน แตก็่มีผลไมบ้างชนิดท่ีมีความหมาย
และความเช่ือไมเ่หมือนกบัชาวจีนแผ่นดนิใหญ่ ท าใหก้ลุ่มทดลองเกิดความสบัสนและเป็นบทเรียน
ท่ีกลุ่มทดลองใชเ้วลาเฉล่ียในการอ่านมากท่ีสุด คือ 59 นาที จากนั้นผู้วิจัยน าขอ้เสนอแนะและ 
ผลการทดลองครัง้ท่ี 1 ไปปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปปรกึษากบัอาจารยท่ี์ปรกึษาอีกครัง้ 

ในการทดลองครัง้ท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 
วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (广西外国语学院) แลกเปล่ียนเรียนท่ี 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน 10 คน ผลการทดลองพบว่า คะแนนของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้E1/E2 =  75/75 

ผูว้ิจัยใชเ้กณฑห์าค่าประสิทธิภาพตวัแรกซึ่งก าหนดไวคื้อ E1 = 75 โดยมีค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ E1 =87.67 จากการวิเคราะหค์ะแนนแบบทดสอบระหว่าง
เรียนซึ่งแสดงถึงค่าประสิทธิภาพ (E1) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 87.67 ซึ่งเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีสูง 
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายจะท าแบบทดสอบระหวา่งเรียนทนัทีหลงัจากท่ีไดอ้่านบทเรียนเสร็จ จึงท า
ให้ยังคงจ าเนือ้หาได้ จึงท าให้ได้ค่าเฉล่ียสูง ส่วนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเน่ืองจากได้
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 90 คือ บทท่ี 4 ขา้วจีน ข้าวไทย ผู้วิจัยพบว่าคะแนนของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนสงูสดุ ไดแ้ก่ บทท่ี 1 อาหารจีนในวฒันธรรมไทย มีกลุ่มเป้าหมายไดค้ะแนนเต็ม 100 
คะแนน จ านวน 7 คน บทท่ี 2 เสน้จีน เสน้ไทย มีกลุม่เปา้หมายไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 
6 คน บทท่ี 3 เครื่องเทศ เครื่องจิม้ เครื่องปรุงจีน-ไทย มีกลุ่มเปา้หมายไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน 
จ านวน 3 คน บทท่ี 4 ขา้วจีน ขา้วไทย มีกลุ่มเป้าหมายไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 2 คน 
และบทท่ี 6 ผลไม้จีน ผลไม้ไทย มีกลุ่มเป้าหมายไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 6 คน ซึ่ง
กลุม่เปา้หมายสามารถเขา้ใจวฒันธรรมจีน-ไทย และจดจ าเนือ้หาไดดี้อีกดว้ย 
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ผูว้ิจยัใชเ้กณฑห์าค่าประสิทธิภาพตวัท่ีสองซึ่งก าหนดไวคื้อ E2 = 75 โดยมีค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ E2 = 83.40 จากการวิเคราะหค์ะแนนแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ซึ่งแสดงถึงคา่ประสิทธิภาพ (E2) มีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 83.40 จาก
ขอ้มลูมีกลุ่มเปา้หมายจ านวน 2 คน ไดค้ะแนนสงูสดุคือ 90 คะแนนเท่ากนั กลุ่มเปา้หมายจ านวน 
1 คน ไดค้ะแนน 87 คะแนนเป็นล าดบัท่ี 2 และกลุ่มเปา้หมายจ านวน 2 คน ไดค้ะแนน 85 คะแนน
เทา่กนัเป็นล าดบัท่ี 3 ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณก์ลุ่มเปา้หมายท่ีไดค้ะแนนสงูสดุ สรุปไดว้า่ กลุม่เปา้หมาย
สามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจบทเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” 
ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีนทั้ง 9 บทไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้นีมี้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 1 คน ไดค้ะแนนน้อย
ท่ีสุด คือ 77 คะแนน เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถจ าเนือ้หาของบทเรียนไดท้ั้งหมด และ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีความยากและซบัซอ้นกว่าแบบทดสอบระหว่าง
เรียน ท าใหก้ลุม่เปา้หมายสบัสนในการเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้ง 

สรุปไดว้่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 = 87.67 /83.40 ซึ่งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้E1/E2 = 75/75 

อภปิรายผล 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน มีเนือ้หาท่ี

ท าให้ผู้เรียนชาวจีนไดพ้ัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย มีความรูค้วามเข้าใจในดา้นวัฒนธรรม 
ภาษา และความเช่ือ เพราะอาหารคือสิ่งส าคญัของมนษุยใ์นการด ารงชีวิต ดงันัน้อาหารจึงเป็นสิ่ง
ท่ีสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมไดดี้ท่ีสุด หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีมี้เนือ้หาเฉพาะทางเรื่องอาหาร 
แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธท่ี์แนบแน่นระหว่างไทย-จีนท าใหเ้ห็นความคลายคลึงกนัทางวฒันธรรม 
เช่น อาหารจ าพวกเสน้ก๋วยเตี๋ยวท่ีไดร้บัอิทธิพลจากชาวจีน ชาวไทยไดน้  ามาดดัแปลงเป็นผดัไทย 
เป็นตน้ เนือ้หาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมลว้นเป็นประโยชนแ์ละเหมาะสมต่อผูเ้รียนชาวจีนท่ีสนใจ
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร เม่ืออาหารเดินทางข้ามวัฒนธรรมจึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงดา้นภาษาและความหมาย ซึ่งเห็นไดช้ดัเจนจากอาหารจีนในวฒันธรรมไทยส่วนใหญ่ 
จะเป็นภาษาจีนทอ้งถ่ิน อาทิ ภาษาจีนแตจ้ิ๋ว ภาษาจีนไหหล า เป็นตน้ ช่ืออาหารบางอย่างจงึมีการ
ทบัศพัท ์เลียนเสียงและแปลความหมายมาเป็นภาษาไทย ยกตวัอย่างเช่น “ยอ้งแทว้ฟู้” เป็นช่ือ
เรียกก๋วยเต๋ียวท่ีใส่ซอสแดงของชาวจีนแคะ ชาวไทยเรียกเพีย้งเสียงมาเป็น เย็นตาโฟ ถึงแมผู้เ้รียน
ใชภ้าษาแม่เป็นภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการเรียนรู ้ยิ่งช่วยเสริมแรงให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรูเ้นือ้หาในบทเรียนได้ง่ายขึน้ แม้ว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมจะมีเนือ้หาเป็น
ภาษาไทยแตมี่ความเช่ือมโยงกบัภาษาจีน ตามทฤษฏีการเรียนรูภ้าษาท่ีสอง ผูเ้รียนจะเรียนรูไ้ดเ้ร็ว
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หากภาษานัน้มีความคลา้ยคลึงกบัภาษาแม่ของตนเอง1 ในหนงัสืออ่านเพิ่มเติมนีมี้ความเช่ือมโยง
เนือ้หาในเรื่องของความเช่ือระหว่างชาวไทยเชือ้สายจีนกบัชาวไทย เชน่ ความเช่ือในเรื่องของผลไม้
ท่ีมีความหมายมงคลและความหมายอวมงคล เน่ืองจากการเรียนการสอนภาษาไทยไม่เพียงสอน
แต่ตัวภาษาเพียงอย่างเดียว ผู้สอนควรจะสอนวัฒนธรรมควบคู่ไปดว้ย ดังท่ี สุภัทรา อักษรานุ
เคราะห์ได้กล่าวว่า ความรูท้างวัฒนธรรมเป็นสิ่งจ  า เป็นต่อการเรียนการสอนภาษา การสอน
ภาษาไทยไปพรอ้มกบัการสอนวฒันธรรมท าใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียน ยงัท าใหใ้จกวา้ง มองโลก
ในแง่ดี ยอมรบัสิ่งท่ีแปลกไปจากคน และยงัมีผลตอ่ความเขา้ใจภาษาดีกวา่ การเรียนรูต้วัภาษาแต่
เพียงอย่างเดียว2 ดังนั้นหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้วิจัยได้สรา้งขึน้ จึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสอน
ภ าษ า ไท ย แ ล ะ วัฒ น ธ รรม ค วบ คู่ กั น ไป พ ร้อ ม กั น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง  
Shun Lae Win วิจัยเรื่อง หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษา 

ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้รียนชาวเมียนมา มี
เนื ้อหาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย -เมียนมา มีการเปรียบเทียบความคลายคลึงด้าน
วฒันธรรมของทั้งสองประเทศ ท าให้ผู้เรียนไดเ้รียนรูว้ัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือผ่านบทเรียน 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ “ไก่” จึงท าให้ผูเ้รียนชาวเมียนมาไดเ้ข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยมาก
ยิ่งขึน้3ประโยชนข์องหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “อาหารจีนในวฒันธรรมไทย” ส  าหรบัผูเ้รียนชาวจีน  
มีประโยชนใ์นฐานะเป็นส่ือส าหรบัการเรียนรูภ้าษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ถือว่าเป็นส่ือ
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเลือก
ศกึษาไดเ้องตามความถนดัและความสนใจโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนในหอ้งเรียน นอกจากนีห้นงัสือ
อา่นเพิ่มเติมยงัเป็นส่ือส าหรบัผูส้อนชาวไทยและชาวจีนสามารถน าไปใช ้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยในการเรียนการสอน เน่ืองจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีไ้ดร้วบรวมเนือ้หาไวห้ลายดา้น อาทิ 
วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภาษา และความเช่ือท่ีศึกษาไดจ้ากอาหารจีนในวัฒนธรรมไทย 
อาหารเป็นส่ือการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูว้ิจยักับผูเ้รียนชาวจีน และเช่ือมโยงผูเ้รียนชาวจีนกับ
บทเรียนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกัน ในอีกแง่หนึ่งผูว้ิจยัมองว่าไม่ใช่เพียงน าอาหารเป็นตวัอย่างใหผู้เ้รียน
ไดช้ม แต่การสอนให้ผู้เรียนชาวจีนรูจ้ักอาหารจีนในวัฒนธรรมไทยถือเป็นการประชาสัมพันธ์

                                                           
   1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2553). พจนานกุรมศพัทภ์าษาศาสตร ์(ภาษาศาสตรป์ระยกุต)์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน. หนา้ 
397. 
   2 สภุทัรา อกัษรานเุคราะห.์ (2532). การสอนทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม. หนา้ 15. 
   3  SHUN LAE WIN.  (2561).  หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเรือ่ง “ไก่” ส าหรบันกัศึกษาชาวเมียนมา. ปริญญา
นิ พ น ธ ์
ศศ.ม. (ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศรนีครนิทรวิโรฒ. 
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ประเทศอีกทางหนึ่ง ใหผู้เ้รียนชาวจีนและผูเ้รียนท่ีไดอ้่านหนงัสือเพิ่มเติมเล่มนีไ้ดรู้จ้กัประเทศไทย
ผา่นอาหารมากยิ่งขึน้ 

หลงัจากศึกษาอาหารจีนในวฒันธรรมไทยแลว้ ผูเ้รียนชาวจีนไดฝึ้กทกัษะดา้นการอ่าน
ภาษาไทย และไดเ้พิ่มพูนความรูห้ลายดา้น เช่น รูจ้ักช่ือเมนูอาหารหลากหลายชนิดมากยิ่ งขึน้ 
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง รูจ้กัเรื่องราว ประวตัิและท่ีมาของอาหาร รวมไปถึงความ
เช่ือเก่ียวกบัอาหารท่ีมีการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งชาวไทยเชือ้สายจีน
กบัชาวไทย ซึ่งบางอย่างก็อาจจะเหมือนกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ดว้ยเช่นกัน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า
อาหารเป็นตวัแทนทางวฒันธรรม เปรียบเสมือนเป็นทตูช่วยเช่ือมความสมัพนัธท์างวฒันธรรมไทย-
จีน ใหมี้ความแนน่แฟ้นมากย่ิงขึน้ ดว้ยเหตนีุอ้าหารจึงกลายเป็นส่ือการเรียนการสอนใหอี้กรูปแบบ
หนึ่งใหแ้ก่ผูเ้รียนชาวตา่งประเทศได ้โดยเฉพาะผูเ้รียนชาวจีนจะไดศ้กึษารากเงา้ความเป็นไทย-จีน
ท่ีผสมผสานกนัมาเป็นเวลายาวนาน ผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจถึงการหลอมรวมทางวฒันธรรมของทัง้สอง
ชาตเิอาไวด้ว้ยกนั ผา่นการศกึษาอาหารจีนในวฒันธรรมไทย 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรศึกษาอาหารประเทศอ่ืน ๆ ในวัฒนธรรมไทย อาทิ อาหารอินเดีย อาหารเกาหลี 

หรืออาหารเวียดนาม เป็นตน้  
2.ควรศกึษาอาหารฟิวชนั (Fusion Food) ในประเทศไทย เพราะอาหารฟิวชนัคือการน า

อาหารของสองชาติมารวมกัน เปรียบเสมือนไดเ้ช่ือมวฒันธรรมของทัง้สองชาติเขา้ดว้ยกัน ดงันัน้
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในอาหารไทย  
และวฒันธรรมไทยมากย่ิงขึน้ 

3.ควรพฒันาตอ่ยอดหนงัสืออ่านเพิ่มเติมใหเ้ป็นส่ือประเภทอ่ืน เพ่ือใหมี้ส่ือท่ีหลากหลาย
และสามารถน าไปสอนผูเ้รียนชาวตา่งประเทศได ้
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศริพิร เรือนสวุรรณ 
วัน เดอืน ปี เกิด 3 กนัยายน 2536 
สถานทีเ่กิด ชลบรุี 
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จาก มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาภาษาไทย   
(ภาษาไทยใรฐานะภาษาตา่งประเทศ)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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