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ปริญญานิพนธ์นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบั

ผู้เรียนชาวเวียดนามโดยใช้อินโฟกราฟิกส์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชาวเวียดนามที่มีต่อการใช้ 
อินโฟกราฟิกส์เรื่องวัฒนธรรมข้าวไทย โดยทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชาวเวียดนาม ชั้นปีที่ 3 
วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัดานงั วิทยาเขตภาษาต่างประเทศ (University of Foreign Language Studies 
– The University of Da Nang) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ ชุดส่ืออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรม
ขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม แบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูแ้ละแบบวดั
ความพึงพอใจการใชอ้ินโฟกราฟิกส์ ผู้วิจัยหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยจากการประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ  3 ท่าน 
หลงัจากนัน้จึงน าไปทดลองใชก้บันกัศกึษาเวียดนามชัน้ปีที่ 3 ภาควิชาไทยศกึษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities: 
USSH, Vietnam National University, Ho Chi Minh City) ผลการวิจัยพบว่า  ชุดส่ืออินโฟกราฟิกส์เพื่อการ
เรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม  จ านวน 8 บท ไดแ้ก่ บทที่ 1 มากินขา้วกันก่อน บทที่ 2 
ก าเนิดเทพธิดาข้าว บทที่ 3 แรกนาเริ่มเพาะปลูก บทที่ 4 รอ้งร  าเล่นเพลงเก่ียวข้าว บทที่ 5 แปรสภาพดว้ย 
ครกต าขา้ว บทที่ 6 ขนมจากขา้วไทย บทที่ 7 บอกเล่าส านวนขา้วและบทที่ 8 จ าลองเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง มีค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 89.4/94.4 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด (E1/E2 = 75/75) และกลุ่มเป้าหมาย 
พึงพอใจการใชอ้ินโฟกราฟิกสม์ีค่าเฉล่ีย 4.92 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด อินโฟกราฟิกส ์4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
อินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายขอ้มลู อินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มลู อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงล าดบัขัน้ตอนและ
อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มลูตามล าดบัเวลา ช่วยสรุปสาระความรูจ้ากบทอ่านวฒันธรรมขา้วไทย ช่วยพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองวฒันธรรมขา้วไทยท าใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามรูค้  าศพัทแ์ละเขา้ใจวฒันธรรมไทย ผูเ้รียนจึง
อ่านภาษาไทยไดด้ีและเร็วยิ่งขึน้ จดจ าเนือ้หาที่เรียนไดน้านขึน้และสรา้งแรงจูงใจในการอ่านท าใหผู้เ้รียนอยาก
เรียนภาษาและวฒันธรรมไทย 
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The objective of this study is to increase their knowledge and understanding of Thai 

rice cultural practices among Vietnamese learners by using infographics. It also studied the 
satisfaction rate of Vietnamese learners towards the use of infographics in Thai rice cultural 
practices. This had been implemented with the targeted group, junior year Thai major students at the 
University of Foreign Language Studies in the University of Danang. The research tools consisted of 
infographics for Thai rice cultural practices learning for Vietnamese learners, post-learning tests, 
learning efficiency tests, and an infographics usage satisfaction survey. The quality of the research 
tools was evaluated by three specialists. Then, they were tested on junior year Vietnamese students 
in the Department of Thai language at the University of Social Sciences and Humanities (USSH), and 
Vietnam National University in Ho Chi Minh City. The results showed that the use of infographics to 
learn Thai rice cultural practices: Unit 1: Let’s Eat First; Unit 2: Birth of the Rice Goddess; Unit 3: First 
Ploughing; Unit 4: Harvest Tradition; Unit 5: Transformation of the Rice Pounding Mortar; Unit 6: Thai 
Rice Desserts; Unit 7: Thai Rice Idioms; and Unit 8: Demonstration of Pots-and-Pans Recreation Play 
had a performance value E1/E2 = 89.4/94.4, which reaches the designated value of E1/E2 =75/75. 
The targeted group had a satisfaction rate of using infographic media at an average of 4.92 
maximum. There were four types of Infographics: informational infographics, list infographics, 
process infographics, and timeline Infographics, which helped to summarize the content of the Thai 
Rice Culture reading article. They developed knowledge and understanding Thai Rice cultural 
practices. Vietnamese learners can learn the vocabulary and more easily understand Thai rice 
cultural practices and be able to remember the content in the long term. Also, it motivates learners to 
read more about and study Thai language and culture. 

 
Keyword : Infographics, Thai rice, Cultural aspects, Vietnamese learners 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ส  าเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่นพยายามและแรงสนับสนุนจากผู้เก่ียวข้องที่
อนุเคราะหผ์ูวิ้จยัจนสามารถด าเนินการวิจยัใหส้  าเร็จลลุ่วง ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.สุภัค มหาวรากร อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ ที่เมตตากรุณาอบรมสั่งสอน คอยผลกัดันศักยภาพ
และเชื่อมั่นในตัวผูวิ้จัย ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าแนวทางในการศึกษาและการด าเนินชีวิต  ขอ
กราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล ที่เมตตาอบรมสั่งสอน ใหค้ าแนะน าในการ
ติดต่อประสานงานและใหค้วามช่วยเหลือผู้วิจัยดว้ยดีเสมอมา  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์น
สาขาวิชาภาษาไทยทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแนะน าแนวทางที่เป็นประโยชนด์ว้ยความรกัและ
ความเมตตาตลอดระยะเวลาการศกึษา 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิรชั วงศภ์ินนัทว์ฒันา ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ที่สละเวลาให้ค าแนะน าเพื่อปรบัปรุงพัฒนาการท าปริญญานิพนธ์ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์มากขึน้ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยแ์สงอรุณ  กนกพงศช์ัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาโรจน ์บวัพันธุง์าม และอาจารย ์Nguyen Kieu Yen ที่สละเวลาช่วยตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจยั ให้
ค าแนะน าและแนวทางการพฒันาท าใหเ้ครื่องมือวิจยัมีประสิทธิภาพ 

ผูวิ้จยัขอขอบคณุอาจารยก์ัลยาณมิตรชาวเวียดนาม ประกอบดว้ยอาจารย์ Le Tran Mac Khai 
อาจารย ์Phan Trong Binh อาจารย  ์Nguyen Thi Loan Lhuc อาจารย์ Nguyen Thi Tru Phuong ที่คอย
ช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานและใหข้อ้มูล ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดว้ยความยินดีและเต็มใจ
เสมอมา และขอขอบคณุคณาจารยแ์ละนกัศึกษาชาวเวียดนามทุกท่านที่อนุเคราะหแ์ละช่วยเหลือผูวิ้จยัใน
การทดลองเครื่องมือวิจยัจนส าเรจ็ 

ผูวิ้จยัขอขอบคณุเพื่อนครูและบุคลากรโรงเรียนสายน า้ผึง้ ในพระอุปถัมภฯ์ ที่คอยช่วยเหลือและ
สนับสนุนการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาควบคู่การปฏิบัติราชการไปในขณะเดียวกัน  และขอขอบคุณคุณ
ธนาคาร สุขารมย์ เพื่อนผู้สละเวลาสรา้งสรรคภ์าพกราฟิกวัฒนธรรมไทยที่ใช้ประกอบในงานวิจัยท าให้
เครื่องมือวิจยัส  าเรจ็ตามความประสงค ์

สุดทา้ยนีผู้วิ้จัยขอขอบพระคุณครอบครวัที่รกัและสนับสนุน  คอยเป็นก าลงัใจหลกัใหก้ับผูวิ้จัย
ตลอดทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมา และขอขอบคณุพี่ฝา้ย กฤษณา สมบตัิและเพื่อนชาวจีนทัง้ธีร ์ชมพู่ ฝ้าย องัและ
ฮิปโป ที่รว่มทกุขร์ว่มสขุกนัมาจนผูวิ้จยัส  าเรจ็การศกึษาและรอวนัยินดีกบัความส าเรจ็ของเพื่อนเช่นกนั 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
จากหลกัฐานทางประวติัศาสตรพ์บเมล็ดขา้วที่เก่าแก่ที่สดุในประเทศไทย อายุประมาณ     

5,500 ปี ในเครื่องป้ันดินเผาบ้านเชียงที่ใช้แกลบเป็นส่วนผสมในการผลิต สันนิษฐานได้ว่า         
คนในพืน้ที่นีรู้จ้ักการเพาะปลูกขา้วเพื่อการบริโภคมาเป็นระยะเวลานาน (กรมการขา้ว, 2562)        
การเรียนรูก้ารเพาะปลกูขา้วจึงเป็นภูมิปัญญาการท านาของบรรพบุรุษไทยที่ถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ระเบียบ แบบแผนพฤติกรรมที่ เป็นกระบวนการในการพัฒนาสังคมสืบต่อกันจากรุ่นสู่ รุ่น             
ขา้วจึงกลายเป็นธัญพืชหลกัที่หล่อเลีย้งคนไทย เป็นรากเหงา้ของสงัคมไทยและมีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตไทย 

วิถีชีวิตของคนไทยที่ใกลช้ิดกับขา้วก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขา้วไทยซึ่งบ่งบอกอัตลักษณ์
ความเป็นไทย ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและอธิบายพฤติกรรมของผูค้นในบริบทของสงัคมไทย
ไดเ้ป็นอย่างดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาเจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรนิธร 
(2538, น. 38) ทรงอธิบายถึงความส าคัญของข้าวว่า ข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลักของ            
คนไทยแล้ว ยังมีส่วนส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่อดีต           
สิ่งเหล่านีแ้ฝงอยู่ในความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ  ซึ่งกลุ่มชนในสังคมได้ก าหนดขึน้      
โดยกรรมวิธีอาจแตกต่างไปตามแต่ละทอ้งถิ่น   

วัฒนธรรมขา้วถือเป็นรากฐานของสังคมไทยและเป็นลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนามที่มีรากฐานเป็นสังคมเกษตรกรรม
เช่นเดียวกับประเทศไทย เดิมชาวนาทั้งสองประเทศผลิตข้าวเพื่ อการยังชีพและบริโภค
ภายในประเทศเป็นหลัก ต่อมาเมื่อไทยเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการล่า
อาณานิคมของชาติตะวนัตก ขา้วจึงกลายเป็นสินคา้สง่ออกที่ส  าคญัของไทย (ทองแถม นาถจ านง, 
2559, น. 70) และเวียดนามประกาศใชน้โยบายโด่ย เหมย (Doi Moi) ด าเนินนโยบายโดยใชต้ลาด
น าและมุ่งพัฒนาประเทศใหเ้ทียบเท่ากับประเทศอุตสาหกรรม (อทัธ ์พิศาลวานิช, 2558, น. 141) 
ทัง้สองประเทศจึงใชว้ิทยาการสมยัใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายบทบาทการคา้ขา้วสู่การส่งออก
ไปต่างประเทศ  

กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ (2563, น. 1) กล่าวถึงภาพรวมตลาดขา้วในอาเซียน 
โดยไทยและเวียดนามจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีก าลังการผลิตสูงและเป็นประเทศผูส้่งออกขา้ว   
รายใหญ่ของอาเซียน ปี 2563 ภาพรวมการส่งออกข้าวเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม             
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ไทยส่งออกขา้วปริมาณรวม 3.30 ลา้นตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 2,192 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
ในขณะที่เวียดนามสง่ออกขา้วปรมิาณรวม 4 ลา้นตนั คิดเป็นมลูค่าการส่งออก 1,950 ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ และการส่งออกขา้วของทัง้สองประเทศมีแนวโนม้เพิ่มมากขึน้ สืบเนื่องจากการขยายตัว
ของจ านวนประชากร ปริมาณการผลิตและส่งออกขา้วนีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ทวีความส าคญัและมีผลต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของทัง้สองประเทศ  

แมป้ระเทศไทยและประเทศเวียดนามจะมีจดุร่วมทางเศรษฐกิจในฐานะประเทศผูส้่งออก
ขา้วรายส าคญัของโลกและมีจดุรว่มทางสงัคมที่คนในประเทศรบัประทานขา้วและปลกูขา้วเป็นพืช
หลกัเป็นสงัคมร่วมวฒันธรรมขา้วเช่นเดียวกนั แต่ดว้ยความแตกต่างทางพืน้ที่ภูมิศาสตรจ์ึงส่งผล
ใหว้ฒันธรรมขา้วของทัง้สองประเทศแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(2556, 

น. 1) กล่าวว่า เนื่องจากขา้วมีหลากหลายสายพนัธุแ์ละเพาะปลกูในภูมิประเทศที่แตกต่างกนัย่อม
ส่งผลต่อวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค วัฒนธรรมขา้วจึงเป็นประเด็นศึกษาที่
น่าสนใจและจะเป็นประโยชนต่์อการเรียนรูว้ฒันธรรมระหว่างกนัได ้

ขา้วในวฒันธรรมไทยปรากฏเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ดังจะเห็นไดจ้ากคนไทยมีความเชื่อ
เรื่องแม่โพสพ เทพธิดาผูค้อยปกปกรกัษาขา้วที่บอกเล่าผ่านต านานนิทานพืน้บา้น น าไปสู่การ
ประกอบพิธีกรรมขา้วของไทย เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวัญ เพื่อท าขวญัเมล็ดพันธุ์
พืชให้เจริญงอกงาม มีเพลงเก่ียวขา้วซึ่งเป็นเพลงพืน้บา้นเพื่อสรา้งความบันเทิงในระหว่างการ
ท างาน อาหารคาวหวานแบบไทยหลายชนิดมีขา้วเป็นส่วนผสมหลกั อาทิ ขา้วแช่ ขา้วตงั ขา้วเม่า 
เป็นต้น รวมทั้งการน าข้าวมาเป็นส านวนเปรียบเทียบหรือคติค าสอน เช่น ส านวน “ข้าวแดง       
แกงรอ้น” สอนใหรู้จ้กับญุคณุของผูท้ี่เคยเลีย้งดมูา ขา้วจึงแสดงวิถีชีวิตของคนไทย 

วฒันธรรมขา้วปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเช่นกัน ชาวเวียดนามมีความเชื่อ
เรื่องการบูชาเทพเจา้เพื่อความอุดมสมบูรณ ์เช่น เทศกาลบูชากษัตริยห์ุ่ง  ผูส้อนใหช้าวเวียดนาม
ปลกูขา้ว เวียดนามมีต านานการก าเนิดขา้วที่บอกเล่าสาเหตทุ าใหช้าวเวียดนามตอ้งปลกูขา้วดว้ย
ตนเอง ชาวเวียดนามรบัประทานขา้วเป็นหลกัทัง้อาหารคาวหวาน มหรสพเวียดนามมกีารแสดงหุ่น
กระบอกน า้ถ่ายทอดกระบวนการท านาของชาวนาเวียดนามแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญักบั
ชาวนาดังสภุาษิต“ปัญญาชนเดินน าหนา้ชาวบา้นในชนบท แต่เมื่อขา้วหมด ชาวนาคือผูน้  าทาง” 
สื่อถึงชาวนาผูอ้ยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จในการพฒันาประเทศและแสดงออกผ่านขา้วของเครื่องใช ้
เช่น ธนบตัร 5 ด่งของเวียดนามที่แสดงภาพการท านาแบบดัง้เดิม (สกลกาญจน ์วิเศษ, 2555, น. 
204-210; ฮ. ศุภวุฒิ  และ ธีรภาพ โลหิตกุล , 2562, น. 60-61) ข้าวจึงครอบคลุมสังคมของ
เวียดนามเช่นเดียวกนั 
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แม้จะตั้งถิ่นฐานที่อยู่แตกต่างกัน แต่วิถิชีวิตที่ผูกพันกับขา้วและกระบวนการผลิตขา้ว     
ท าใหผู้ศ้ึกษามองเห็นความคิด ความเชื่อและรากเหงา้ทางวฒันธรรมน าไปสู่ความเขา้ใจความคิด 
ความเชื่อและประเพณีของคนและประเทศไดดี้ยิ่งขึน้ (ประคอง นิมมานเหมินท์, ยรรยง จิระนคร, 
ศิราพร ณ ถลาง, และ สกุญัญา สจุฉายา, 2560, น. 2) หวัขอ้วฒันธรรมขา้วจึงน่าจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมไทย 

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลยัในเวียดนาม พบว่า 
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยยังคงมีความต้องการสื่อการเรียนการสอนประเภท
หนังสือ ต าราเรียนภาษาไทยเฉพาะดา้นส าหรบัชาวเวียดนาม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญช่วยให้
ผูส้อนใชด้ าเนินการสอนและผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรูแ้ละทบทวนเนือ้หาดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียน
บรรลุวัตถุประสงคข์องหลกัสูตรและมีผลสมัฤทธิ์เป็นไปในทางเดียวกัน (สุภัค มหาวรากร, นิธิอร 
พรอ าไพสกลุ, ผกาศรี เย็นบตุร, เหงียน ถิ ลวาน ฟกุ, และ เหงียน เก่ียว เอีย๊น, 2561, น. 10-11) 

การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language Studies – The 
University of Da Nang : UFLS-UD) พบว่า การเรียนการสอนรายวิชามีเนื ้อหาเก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมไทย คือ รายวิชาอารยธรรมไทย มีค าอธิบายรายวิชาเพื่อศึกษาสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี พทุธศาสนาและครอบครวัของคนไทย ซึ่งเป็นรายวิชาที่นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ตอ้งเรียน และ
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (Phan Trong Binh,  การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 
สิงหาคม 2563) พบว่าสิ่งที่ทางหลกัสตูรตอ้งการจะพฒันาการจดัการเรียนการสอนวฒันธรรมไทย 
คือ ความตอ้งการสื่อที่เป็นวัตถุจับตอ้งไดเ้พื่อใชส้าธิตประกอบการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมไทย 
ผูว้ิจัยจึงเห็นว่าวัฒนธรรมขา้วเหมาะสมที่จะน ามาเป็นหัวขอ้การเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามเขา้ใจวฒันธรรมไทยไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

 นวัตกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติเพราะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธีคิด วิธีการสื่อสารและพฤติกรรมของคนไทย ผูส้อนจึงควร
แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม่เพื่อสรา้งสื่อการสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน (นิธิอร พรอ าไพสกุล และ 
ผกาศรี เย็นบุตร, 2561, น. 133-135) เดิมการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือต ารา
ภาษาและวฒันธรรมไทยเป็นการท าบทอ่านเชิงวฒันธรรมที่เนน้เนือ้ความตวัอกัษรเป็นหลกั เพื่อให้
การผลิตสื่อต าราภาษาและวฒันธรรมไทยน่าสนใจ อ่านง่าย สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยคุดิจิทลั อินโฟกราฟิกส ์(Infographics) จึงเป็นสื่อที่น่าสนใจเพราะตอบสนองต่อความสนใจและ
การเรียนรูต้ามธรรมชาติผ่านสายตามนุษยท์ี่น าเสนอขอ้มูลโดยใชภ้าพกราฟิกประกอบขอ้ความ 
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ผ่านการจดัระบบและสรา้งสรรคจ์นมีรูปแบบสีสันที่เรา้ความสนใจ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้
เป็นวงกวา้ง ท าใหผู้ร้บัขอ้มลูเขา้ใจเนือ้หาไดอ้ย่างรวดเรว็และสามารถเผยแพรไ่ดท้ัง้สื่อสิ่งพิมพแ์ละ
สื่อดิจิทลั  

 ปัจจบุนัอินโฟกราฟิกสไ์ดร้บัความนิยมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศกึษา ทัง้ผลิตเป็นสื่อ
การเรียนรู้ บูรณาการเข้ากับรูปแบบและวิธีการสอน และใช้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ ได้จาก
การศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัแบ่งตวัอย่างการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นภาษา
และวฒันธรรม 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าอินโฟกราฟิกสไ์ปใชน้ าเสนอขอ้มูลเนือ้หา อาทิ อาเซียน
อินโฟกราฟิก (พิภพ อุดร, อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร, ภูมิศาสตร ์รุจีรไพบูลย์, กรมอาเซียน, และ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สถาบนัทรพัยากรมนุษย์, 2555) จดัท าขึน้เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
และความรูส้ึกอนัดีระหว่างกนั โดยน าเสนอเนือ้หาขอ้มลูสถิติดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิก 
เช่น ปริมาณผลผลิตหลักทางการเกษตรในปี 2009 ดัชนีวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ         
ปี 2012 รอ้ยละของผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตต่อประชากรทั้งหมด เป็นตน้ ใชก้ราฟิกประกอบค าอธิบาย   
สั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู ้คนต่างเชื ้อชาติ
หลากหลายภาษาให้ความสนใจและเผยแพร่ต่อกันสู่สังคมในวงกวา้ง สะท้อนให้เห็นถึงความ
น่าสนใจของอินโฟกราฟิกส์ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลสถิติจ านวนมากออกมาเป็นรูปกราฟิก         
ที่สวยงามและมีเนือ้หาเข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นแหล่งความรูส้  าหรบัผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่อง
อาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี เฉิงเอินเฮอ (Shing Yan Ho, 2018) ศึกษาวิจยัเรื่อง “A Stroll through the 

Century” – A Study of Sham Shui Po Community Culture on Infographic Design เพื่ อ
ศึกษาขอ้มูลประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมชุมชนเซินซุ่ยปู้ โดยเก็บขอ้มูลภาคสนามจากการสังเกต 
สมัภาษณ ์วิเคราะหเ์นือ้หาประวติัศาสตรค์วามเป็นมาของชมุชนเซินซุ่ยปู้และด าเนินการออกแบบ
ขอ้มูลเป็นอินโฟกราฟิกสจ์ัดแสดงเป็นนิทรรศการโดยแบ่งเนือ้หานิทรรศการเป็น 10 หัวเรื่อง เช่น 
ยอ้นรอยประวติัศาสตรฮ์่องกง เทศกาลอาหารชุมชนเซินซุ่ยปู้ ศาสนาและขนบธรรมเนียมเซินซุ่ยปู ้
เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า อินโฟกราฟิกส์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลทาง
ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู ้ในการ
ขบัเคลื่อนวฒันธรรมทอ้งถิ่นของฮ่องกง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 ด้านการน าอินโฟกราฟิกส์ไปใช้เป็นเทคนิคเสริมการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น มามูจาฟ,         
คริชแนน , และ คอลลินส์ (Maamuujav, Krishnan, และ Collins, 2020) ศึกษาวิจัย เรื่อง          
The Utility of Infographics in L2 Writing Classes: A Practical Strategy to Scaffold Writing 
Development น าเสนอวิธีการผสมผสานอินโฟกราฟิกสก์ับรายวิชาการเขียนภาษาที่สองเพื่อ
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ส่งเสริมการเขียนเชิงวิชาการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางภาษาโดยบูรณาการ              
อินโฟกราฟิกสใ์นขัน้ตอนการวางแผนการเขียนใหผู้เ้รียนออกแบบอินโฟกราฟิกส ์น าเสนอใหเ้พื่อน
และผูส้อนร่วมกนัอภิปราย เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและใชก้ลยุทธก์ารเสริมต่อการเรียนรูเ้สริม
ความเขา้ใจดา้นรูปแบบ โครงสรา้งและภาษาที่ใชซ้ึ่งช่วยใหผู้เ้รียนถ่ายทอดค าและขอ้ความใหเ้ป็น
ตามแบบร่างงานเขียนและเขียนเป็นงานเขียนเชิงวิชาการฉบบัสมบูรณ์ตามล าดับ ผลการศึกษา
พบว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่ นใจในการเขียน ท าให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิดและการวางแผนการเขียน สามารถกระตุน้เรา้ใหผู้เ้รียนใชภ้าษาในการเขียนสื่อสาร
ไดอ้ย่างมีศิลปะ อีกทัง้เป็นประโยชนช์่วยใหผู้ส้อนประหยดัเวลาในการพฒันาการเขียนของผูเ้รียน           
อินโฟกราฟิกสจ์ึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถผสมผสานเขา้กับรายวิชาการเขียนเพื่อ
สง่เสรมิพฒันาการทางการเขียนของผูเ้รียนที่เรียนภาษาที่สองที่มีความหลากหลายทางภาษาได ้ 

ผูว้ิจยัจึงสนใจใชบ้ทอ่านเชิงวฒันธรรมประกอบอินโฟกราฟิกสซ์ึ่งแปลงเนือ้หาวฒันธรรม   
ที่เขา้ใจยากเป็นภาพกราฟิกประกอบขอ้ความเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย 
ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามใหไ้ดเ้รียนรูว้ฒันธรรมไทยจากพืน้ฐานวฒันธรรมขา้วที่ทัง้สองประเทศ
มีร่วมกนัโดยใชอิ้นโฟกราฟิกสส์รา้งแรงจูงใจในการอ่านภาษาไทยท าใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามเขา้ใจ
เนือ้หาวฒันธรรมไทยไดง้่าย เป็นรูปธรรมและรวดเรว็ยิ่งขึน้  

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม   

โดยใชอิ้นโฟกราฟิกส ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชาวเวียดนามในการใช้อินโฟกราฟิกส์เรื่อง

วฒันธรรมขา้วไทย 

ความส าคัญของการวิจัย 
 การใชอิ้นโฟกราฟิกสใ์นบทอ่านเรื่องวฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามช่วย

สรา้งแรงจูงใจและส่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาไทย เพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรม
ขา้วไทยท าใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามเขา้ใจวฒันธรรมและสงัคมไทยมากขึน้    
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 นักศึกษาชาวเวียดนาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตภาษาต่างประเทศ (University of Foreign Language Studies – 
The University of Da Nang : UFLS-UD) โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 2.1 ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจ เรื่อง วัฒนธรรมข้าวไทย 

ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม จ านวน 8 บท 
2.2 แบบประเมินคุณภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทย

ส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญ 
2.3 แบบทดสอบทา้ยหลงัเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ 
 2.4 แบบวัดความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง 

วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. อินโฟกราฟิกส ์หมายถึง ชุดสื่อที่ใชภ้าพกราฟิกประกอบขอ้ความเป็นส่วนหนึ่งของ

บทอ่านวัฒนธรรมขา้วไทย จ านวน  8 บท ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ถ่ายทอดขอ้มูล
โดยใช้อินโฟกราฟิกส์รูปแบบภาพนิ่งน าเสนอข้อมูลแบบอธิบายข้อมูล แบบแจกแจงข้อมูล       
แบบแสดงล าดับขั้นตอนและแบบแสดงขอ้มูลตามล าดับเวลา เพื่อช่วยใหผู้ ้เรียนชาวเวียดนาม
เรียนรูด้ว้ยตนเองและเขา้ใจวฒันธรรมไทยง่ายขึน้  

2. ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ระดบัผลการเรียนที่มาจากความสามารถในการเรียนรู้
ของผูเ้รียนชาวเวียดนามซึ่งวดัไดจ้ากคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละบท จ านวน 8 บท 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูห้ลังการใช้ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้
วฒันธรรมขา้วไทย 

3. วัฒนธรรมข้าวไทย หมายถึง เนือ้หาวฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้วในบทอ่าน 8 หวัขอ้ 
ไดแ้ก่ ขา้วกบัธรรมเนียมไทย ขา้วกบันิทานพืน้บา้นไทย ขา้วกบัความเชื่อและประเพณีไทย ขา้วกบั
เพลงพืน้บา้นไทย ขา้วกับเครื่องมือเครื่องใชใ้นกระบวนการผลิตขา้วของไทย ขา้วกับอาหารไทย 
ขา้วกบัส านวนสภุาษิตไทย และขา้วกบัการละเลน่เด็กไทย 



 

บทที ่2 
การประยุกตใ์ช้อินโฟกราฟิกสเ์ร่ืองข้าวไทยเพือ่เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับขา้ว วัฒนธรรมร่วมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินโฟกราฟิกส ์เพื่อสรา้งชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรม     
ขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม หวัขอ้ในการศกึษามีดงัต่อไปนี ้

1. การประยกุตใ์ชอิ้นโฟกราฟิกสก์บัการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
2. ขา้ว : วฒันธรรมรว่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

1. การประยุกตใ์ช้อินโฟกราฟิกสก์ับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
อินโฟกราฟิกสถ์ูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นศาสตรห์ลายแขนง เพราะสามารถใชส้ื่อสารกับ

ผูค้นไดเ้ป็นวงกวา้ง ตอบสนองต่อความสนใจและการเรียนรูโ้ดยธรรมชาติผ่านสายตามนษุยท์ี่ผ่าน
กระบวนการจัดระบบ ออกแบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรา้งสรรค์ออกมาเป็นภาพกราฟิก
ประกอบข้อความเพื่อเสริมความเข้าใจ อีกทั้งยังมี รูปแบบและสีสันที่ เร ้าความสนใจท าให ้       
อินโฟกราฟิกสไ์ด้รบัความนิยมมากในปัจจุบัน ผูว้ิจัยสนใจน าอินโฟกราฟิกสม์าประยุกต์ใช้ใน     
การจัดการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมเรื่อง ข้าวไทย ส าหรบัผู้เรียนชาวเวียดนาม จึงประมวล
เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตอินโฟกราฟิกสเ์พื่อเป็นแนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

1.1 ความหมายของอินโฟกราฟิกส ์  
ส านักงานราชบัณฑิ ตสภา (2562) นิ ยามความหมายของอินโฟกราฟิกส ์

(Infographics) หมายถึง  
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อประสมที่น าเสนอขอ้มลูส าคญัในพืน้ที่ที่จ  ากดั โดย

ใชรู้ปแบบทางศิลปะส่งผ่านขอ้มลูใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหเ้กิดความสนุกสนานและเขา้ใจได้
ดีกว่าการแสดงดว้ยขอ้ความธรรมดา เช่น กราฟหรือแผนภูมิน าเสนอขอ้มลูที่ซบัซอ้นดว้ยวิธีง่าย ๆ 
โดยการแสดงภาพเป็นเรื่องราว มีล  าดบัขัน้ตอน มีการเนน้ประเด็นดว้ยสีสนัชวนมองสะดดุตาและ
เขา้ใจง่าย 

ธัญธัช นันท์ชนก (2559, น. 26-27) อธิบายความหมายของอินโฟกราฟิกส์ว่า             
อินโฟกราฟิกสเ์ป็นการน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศโดยใชภ้าพกราฟิกเป็นเครื่องมือส าคญัและตอ้งมี
ข้อมูลที่ เป็นตัวหนังสือประกอบอยู่ด้วย ซึ่งภาพกราฟิกที่น ามาใช้มีหลายรูปแบบ เช่น รูปทรง
เรขาคณิต ภาพไอคอน แผนภมูิหรือกราฟ เป็นตน้ 
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นพดล พรามณี (2560, น. 160) อธิบายว่า อินโฟกราฟิกสเ์ป็นสื่อที่ไดร้บัความนิยม 
ปรากฏทัง้ในสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อดิจิทัลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียง กลั่นกรองขอ้มูลก่อนถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพกราฟิกที่โดดเด่น น่าสนใจ และสามารถสื่อสารกบัผูช้มใหเ้ขา้ใจไดท้นัที 

 วิตติช และ ชูลเลอร ์ (Wittich และ Schuller, 1967) อธิบายว่า อินโฟกราฟิกสเ์กิด
จากการผสมค าระหว่าง Information คือ ข้อมูลในรูปสถิติหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผ่านการ
ประมวลผลแลว้ และ Graphic คือ รูปภาพซึ่งอาจเป็นแผนภาพ กราฟหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถ
มองเห็นและดงึดดูความสนใจไดดี้ โดยน ามาสรุปและถ่ายทอดในรูปแบบที่สัน้และกระชบั 

 เบ เวอร์ลี ย์  (Beverley, 2016) อธิบายว่า อินโฟกราฟิกส์ต้องประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคัญ 3 อย่างคือ ภาพหรือสิ่งที่มองเห็น เนือ้หาขอ้ความที่เป็นสถิติและขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ที่น ามาประกอบการอธิบายภาพเพื่อสรา้งความเขา้ใจ และการสรา้งความรู ้เป็นกระบวนการ
น าเสนอภาพที่ผ่านการท าความเขา้ใจจนตกผลึกเป็นองคค์วามรูจ้นสามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ภาพกราฟิกที่บอกสาระส าคญัและท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจได ้  

 มอลดิน (Mauldin, 2015, p. 2) กล่าวถึงอินโฟกราฟิกส์ว่า  อินโฟกราฟิกส์ใน
ระดับพืน้ฐานคือภาพสองมิติที่แสดงหรือถ่ายทอดขอ้มูลในรูปแบบกราฟิกที่เขา้ใจไดง้่าย ช่วยให้
ผูอ่้านเข้าใจเรื่องราวสืบสวนสอบสวนที่เป็นเรื่องยาว ต่อมาแพร่หลายไปยังนิตยสารใช้อธิบาย
ขอ้มลูและเหตกุารณต่์าง ๆ อินโฟกราฟิกสจ์ึงกลายเป็นวตัถดิุบหลกัในการน าเสนอขอ้มลู  

 สรุปไดว้่า อินโฟกราฟิกสเ์ป็นการน าเสนอขอ้มลูรูปแบบหนึ่งที่มีองคป์ระกอบส าคัญ
คือภาพกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ และขอ้มลูสว่นเนือ้หาที่เป็นขอ้ความ สถิติ ขอ้เท็จจรงิประกอบการ
ขยายความภาพกราฟิกให้เข้าใจตรงกันโดยผ่านกระบวนการที่ เป็นระบบ ทั้งการกลั่นกรอง
วิเคราะหข์อ้มลู การสงัเคราะหข์อ้มลู การออกแบบรูปแบบการน าเสนอใหม้ีความโดดเด่น น่าสนใจ
และสามารถเขา้ใจเนือ้หาไดอ้ย่างรวดเร็ว ก่อนน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ทัง้สื่อสิ่งพิมพแ์ละ
สื่อดิจิทลั 

1.2 ประเภทและรูปแบบของอินโฟกราฟิกส ์
 อินโฟกราฟิกสม์ีหลากหลายประเภทและรูปแบบ การศึกษาประเภทและรูปแบบของ  

อินโฟกราฟิกสท์ าใหส้ามารถเลือกประเภทและรูปแบบใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์
กบังานและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 จุติพงศ์ ภูสุมาศ (2560, น. 9) กล่าวถึงประเภทของอินโฟกราฟิกส์โดยแบ่งเป็น       
2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) อินโฟกราฟิกส์ที่ เน้นด้านผลส ารวจหรืองานวิจัย (Explorative) เน้นการ
ออกแบบที่เรียบง่าย โดยเน้นเฉพาะองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล ใหค้วามส าคัญกับขอ้มูล
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และตวัเลข ใชภ้าษากระชบัชดัเจน มกัใชใ้นงานดา้นวิทยาศาสตร ์งานวิจยั และการน าเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มูล 2) อินโฟกราฟิกสท์ี่เนน้ดา้นการถ่ายทอดขอ้มูล (Narrative) มุ่งเนน้การออกแบบ
ให้ดูน่าสนใจ มีองค์ประกอบเสริมความสวยงาม ให้ความส าคัญกับการท าให้ผู ้ชมให้ผู้ชม
เพลิดเพลิน มักใช้ในการโฆษณาและสิ่งพิมพ์ การให้ข้อมูลทั่วไปด้านธุรกิจและการตลาดโดย
จ าแนกรูปแบบของอินโฟกราฟิกสเ์ป็น 3 รูปแบบ คือ  

 1. อินโฟกราฟิกสแ์บบภาพนิ่ง (Static infographic) ผูช้มสามารถรบัรูข้อ้มูลได้
จากการดูรูปภาพหรือการอ่านเท่านั้น ขอ้ดีคือสามารถผลิตและเผยแพร่ไดง้่าย ใชต้น้ทุนในการ
ผลิตต ่า แต่มีขอ้จ ากดัในการน าเสนอขอ้มลูที่ซบัซอ้นและมีจ านวนมาก 

 2. อินโฟกราฟิกสแ์บบภาพเคลื่อนไหว (Motion infographic) สามารถเล่าเรื่อง
และบรรยายดว้ยภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงโดยผู้ชมไม่มีปฏิสมัพนัธร์่วม มกัใชใ้นการเล่าเรื่อง
หรืออธิบายกลไกต่าง ๆ ขอ้ดีคือดงึดดูความสนใจไดม้าก แต่ขอ้จ ากดัคือมีตน้ทุนการผลิตสงูและไม่
เหมาะกบัขอ้มลูที่ตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจ 

 3 . อิน โฟกราฟิ กส์แบบ อิน เตอร์แ อ็ดที ฟ  ( Interactive infographic) เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเล่าเรื่องและบรรยายประกอบเสียง โดยผู้ชมสามารถโตต้อบ คน้หาและ
เลือกดขูอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 

นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2561c) จ าแนกอินโฟกราฟิกส์เป็น         
9 รูปแบบ ดงันี ้

1. อินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายข้อมูล เป็นอินโฟกราฟิกส์ที่ เน้นน าเสนอข้อมูล
ส าคัญเพียงส่วนเดียว เหมาะส าหรบัการน าเสนอขอ้มลูจากบทความหรืองานเขียนที่ตอ้งผ่านการ
สรุปและเลือกประเด็นในการน าเสนอ  โดยแปลงตัวเลขเป็นกราฟ แปลงตัวหนังสือเป็น
ภาพประกอบหรือไอคอน ใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลู 

2. อินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มูล เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่เน้นน าเสนอขอ้มูลที่
แบ่งแยกย่อยออกเป็นส่วน ๆ หรือมีหวัขอ้หลกัเพียงหวัขอ้เดียวแต่มีหวัขอ้ย่อยหลายหวัขอ้ประกอบ
กนั เหมาะส าหรบัการอธิบายส่วนประกอบของบางสิ่ง ซึ่งไม่ควรมีเนือ้หาที่ยาวมากเพราะจะท าให้
จดจ าไดย้าก 

3. อินโฟกราฟิกสแ์บบเปรียบเทียบข้อมูล เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่เน้นแสดงการ
เปรียบเทียบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างขอ้มูล 2 ชุด หรือมากกว่านั้น มักใชก้ารจัดวาง
องคป์ระกอบทัง้สองฝ่ังใหเ้หมือนกันและใชส้ีคู่ตรงขา้มเพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างได้
ชดัเจน 
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4. อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงสถิติหรือผลส ารวจ เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่แสดงสถิติ
หรือผลส ารวจอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมาะส าหรบัขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจัยหรือเป็นขอ้มูลทางสถิติ
จ านวนมหาศาล โดยใชต้วัเลข แผนภมูิหรือกราฟแสดงจ านวน ถ่ายทอดขอ้มลูใหเ้ขา้ใจง่ายยิ่งขึน้  

5. อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงล าดับขั้นตอน เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่อธิบายขอ้มูล
ตามล าดับขั้นและมักมีตัวเลขแสดงล าดับขั้นก ากับ เหมาะส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลหรือ
กระบวนการบางอย่างที่ต่อเนื่องกนั 

6. อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่ใช้
แสดงข้อมูลที่ เก่ียวข้องเชื่อมโยงกันแต่ไม่ได้มีลักษณะเป็นล าดับขั้นตอน มักใช้เส้น ลูกศร 
สญัลกัษณ ์เชื่อมโยงความสมัพนัธข์องล าดบัขัน้ที่ไม่เท่ากนั 

7. อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มูลตามล าดับเวลา เป็นอินโฟกราฟิกส์ที่แสดง
ขอ้มลูการสรุปเรื่องตามล าดบัเวลา ส่วนใหญ่ใชแ้สดงพัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมกัมีตวัเลข
แสดงล าดบัเวลาหรือเสน้ระยะเวลาก ากบั 

8. อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มลูเชิงภูมิศาสตร ์เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่แสดงขอ้มลู
โดยอิงกบัสภาพทางภูมิศาสตรห์รือพืน้ที่ต่าง ๆ โดยใชก้ราฟิกแผนที่ทางภูมิศาสตรใ์นการน าเสนอ
ขอ้มลู 

9. อินโฟกราฟิกสแ์บบผสมผสาน เป็นอินโฟกราฟิกสท์ี่ผสมผสานอินโฟกราฟิกส์
หลายรูปแบบเขา้ดว้ยกัน เช่น ใชอิ้นโฟกราฟิกสรู์ปแบบอธิบายขอ้มลูประกอบกับการแสดงขอ้มูล
เชิงสถิติและใชก้ราฟิกแผนที่ภูมิศาสตรป์ระกอบดว้ย เหมาะกับการอธิบายเนือ้หาในหลากหลาย
แง่มมุ 

การเลือกประเภทและรูปแบบของอินโฟกราฟิกสต์อ้งค านึงถึงลกัษณะของขอ้มลูและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตเป็นส าคัญ การวิจัยในครั้งนี ้มุ่งผลิตอินโฟกราฟิกส์ประเภทเน้นการ
ถ่ายทอดขอ้มูล (Narrative) เพราะเป็นการน าเสนอขอ้มูลดา้นวัฒนธรรมไทยใหดู้น่าสนใจในรูป
สิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับรูปแบบที่เลือกใช ้คือ อินโฟกราฟิกสแ์แบบภาพนิ่ง (Static infographic) 
เพราะมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งอินโฟกราฟิกสเ์พื่อการอ่านภาษาไทย ซึ่งมีขอ้ดี คือ สามารถเผยแพร่
ได้ง่ายและเหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน  และเลือกใช้อินโฟกราฟิกส์แบบผสมผสานที่ ใช้       
อินโฟกราฟิกสห์ลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนัเพื่ออธิบายเนือ้หาวฒันธรรมไดห้ลากหลายแง่มมุ 

1.3 องคป์ระกอบและกระบวนการผลิตอินโฟกราฟิกส ์
 การวิจยัในครัง้นีมุ้่งผลิตสื่ออินโฟกราฟิกสแ์บบภาพนิ่งเพื่อการอ่านภาษาไทยส าหรบั

ผูเ้รียนชาวเวียดนาม ผูว้ิจยัจึงศกึษาองคป์ระกอบของอินโฟกราฟิกสโ์ดยเฉพาะอินโฟกราฟิกสแ์บบ



  11 

ภาพนิ่งเพื่อผลิตอินโฟกราฟิกสใ์หม้ีคณุภาพและมีองคป์ระกอบครบถว้นตามหลกัการ ซึ่ง สดุารตัน ์
ดิษยวรรธนะ จนัทราวฒันากลุ, จกัรกฤษ เพิ่มพลู, และ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศ
ไทย (2557, น. 160) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของอินโฟกราฟิกสแ์บบภาพนิ่ง ประกอบดว้ย 

1. Visual Device การน าเสนอขอ้มูลที่หลากหลาย โดยน ามาจัดระบบใหผู้อ่้าน
เขา้ใจไดง้่ายและรวดเร็ว ผ่านการแสดงผลดว้ยภาพ แผนภูมิ กราฟ ตารางและมีล าดบัการใชอ้ย่าง
เหมาะสม 

2. Data ข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญ  เนื ้อหาความ รู้ที่ จะแปลงออกมาเป็น
ภาพกราฟิก 

3. Graphic กราฟิกที่ตอ้งใชก้ระบวนการออกแบบ การจดัองคป์ระกอบ การใชส้ี 
เสน้ ทิศทางและตวัอกัษร 

 4. Visual language การน าเสนอและการสื่อความที่ดี ต้องสามารถสื่อความ
ดว้ยองค์ประกอบของกราฟิกที่เป็นสากลซึ่งขึน้อยู่กับการเลือกใชเ้พื่อใหส้ื่อความไดก้ับทุกชาติ    
ทกุภาษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2561b) และ ซากุระดะ จุน (2558, น. 156-158) 
กลา่วถึงสว่นประกอบของขอ้มลูในอินโฟกราฟิกสท์ี่มกัใชเ้หมือนกนั สว่นใหญ่ประกอบดว้ย  

 1. ชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง ควรบอกผู้อ่านทันทีว่ามีเนือ้หากล่าวถึงเรื่องใดหรือมี
ความส าคัญอย่างไรและตอ้งดึงดูดความสนใจเพื่อใหผู้อ่้านชวนติดตาม มักใส่ไวส้่วนบนเพื่อให้
สะดุดตาผูอ่้าน และอาจใส่ประโยคอธิบายเนือ้หาคร่าว ๆ อธิบายเสริมการใชรู้ปภาพที่อาจท าให้
เขา้ใจผิด 

 2. เนื ้อความ เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการน าเสนอว่า            
มีแนวคิดและสาระส าคัญอะไร ซึ่งเนือ้ความที่ดีนัน้ตอ้งสัน้ กระชบั สื่อสารไดต้รงประเด็นและตอ้ง
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการน าเสนอ 

 3. แหล่งที่มาของขอ้มูล ในกรณีที่ผูผ้ลิตสื่ออินโฟกราฟิกสไ์ม่ไดเ้ป็นผูร้วบรวม
หรือเขียนขอ้มูลขึน้มาดว้ยตนเองตอ้งระบุแหล่งที่มาของขอ้มูลใหช้ัดเจนว่ามาจากแหล่งใด เช่น  
ชื่อหวัขอ้การวิจยั ชื่อหนงัสือ URL เว็บไซต ์หากตอ้งการเนน้ความสดใหม่ตอ้งลงวนัที่สืบคน้ขอ้มูล 
การเขียนแหลง่ที่มาอาจระบตุ่อจากชื่อเรื่องหรือสว่นทา้ยของเนือ้ความก็ได ้

4. เครดิตของผู้จัดท าหรือผู้เผยแพร่ อาจเป็นชื่อของผู้จัดท าเอง ชื่อองค์กร 
สัญลักษณ์องค์กร ชื่อเว็บไซต์หรือ URL เพื่อให้ผู ้อ่านทราบว่าใครเป็นผู้จัดท า หากเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ตอ้งระบุช่องทางการติดต่อกลับ ส่วนใหญ่เครดิตของผูจ้ัดท ามักระบุไวท้ี่ส่วนล่าง
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ของงาน และในกรณีที่อนุญาตให้ผูอ่ื้นเผยแพร่ขอ้มูลไดต้้องใส่สัญลักษณ์ของสัญญาอนุญาต 
(Creative commons) เพื่อเป็นสญัลกัษณก์ารอนญุาตใหเ้ผยแพรไ่ดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนด  

สรุปไดว้่าองคป์ระกอบของอินโฟกราฟิกสแ์บบภาพนิ่งประกอบดว้ยขอ้มูลที่เป็นทั้ง
ภาพกราฟิกและขอ้ความ รวมไปถึงการแสดงผลขอ้มูลที่หลากหลายโดยด าเนินการตามหลกัการ
น าเสนออินโฟกราฟิกส์ที่มีลักษณะเป็นสากลเพื่อสามารถสื่อความกับทุกชาติทุกภาษาได ้
นอกจากนีก้ารผลิตอินโฟกราฟิกสต์อ้งประกอบด้วยหัวเรื่องหรือชื่อเรื่อง เนือ้ความขอ้มูลที่เป็น
สาระส าคัญ การระบุแหล่งที่มาของขอ้มูล การใหข้อ้มูลของผูผ้ลิตสื่อ และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่
สามารถเสริมความเขา้ใจอินโฟกราฟิกสไ์ด ้ผูว้ิจยัศึกษากระบวนการผลิตอินโฟกราฟิกสเ์พื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกสท์ี่มีคณุภาพ  

น า้มนต ์เรืองฤทธิ์ (2561, น. 38-39) อธิบายกระบวนการการออกแบบอินโฟกราฟิกส ์
แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ก าหนดหวัเรื่องที่จะน ามาใชใ้นการออกแบบ โดยค านึงถึงวตัถุประสงคใ์นการ
ผลิตอินโฟกราฟิกส ์วิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย เนือ้หาขอ้มลู ก าหนดแนวคิดและประเภทของสื่อที่ใช้
ในการเผยแพร ่

2. สรุปแนวคิดการน าเสนอโดยยึดตามลกัษณะของขอ้มลูเป็นส าคญัเพื่อก าหนด
รูปแบบของอินโฟกราฟิกส ์และก าหนดแนวทางการออกแบบอินโฟกราฟิกสต์ัง้แต่เริ่มตน้จนเสร็จ
สิน้กระบวนการ 

3. ออกแบบภาพอินโฟกราฟิกสต์ามแนวคิดแลว้น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและปรับแก้งานตามผลการทดลองใช้เพื่อด าเนินการจัดท าอินโฟ
กราฟิกสด์ว้ยโปรแกรมการออกแบบอินโฟกราฟิกส ์

4. พัฒนาและน าอินโฟกราฟิกส์ไปใชโ้ดยใหผู้ ้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสม หลงัจากนัน้น ามาปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ น าอินโฟกราฟิกสไ์ปใช้
กบักลุม่เปา้หมายและปรบัปรุงตามผลการน าไปใช ้

5. ประเมินผลจากการใชอิ้นโฟกราฟิกสท์ัง้ดา้นกระบวนการ ผลที่ไดร้บัและความ
พงึพอใจ 

6. เผยแพรอิ่นโฟกราฟิกสต์ามช่องทางสื่อต่าง ๆ  
กระบวนการออกแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับ ทิชพร นามวงศ์ (2560, น. 21-23) 

กล่าวคือการสรา้งอินโฟกราฟิกสเ์พื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์มี 9 ขัน้ตอน แต่เพิ่มกระบวนการ 
3 ขัน้ตอนซึ่งขยายความจากขั้นการออกแบบอินโฟกราฟิกสด์ว้ยวิธีการเขียนแผนที่ความคิดเพื่อ
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เชื่อมโยงสิ่งที่เก่ียวขอ้งกับหัวเรื่องเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของขอ้มูลอย่างชัดเจนและก าหนด
ขอบเขตเนือ้หาที่จะน ามาออกแบบ ทัง้ดา้นเนือ้หาที่ตอ้งด าเนินการคน้หาและรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย น ามาเปรียบเทียบ วิเคราะหแ์ละเลือกขอ้มูลใหต้รงกับความตอ้งการ 
และดา้นการออกแบบโดยคน้หาภาพตวัอย่างเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ น าขอ้มลูที่ได้
จากการรวบรวมขอ้มลูจดัท าเป็นโครงร่างโดยแปลงเป็นภาพ สญัลกัษณแ์ละขอ้ความหลาย ๆ แบบ
น ามาเปรียบเทียบเพื่อคดัเลือกแบบโครงร่างที่เหมาะสมที่สดุจดัท าเป็นอินโฟกราฟิกส ์นอกจากนี ้
ยงัเสริมในขัน้ตอนการพัฒนาอินโฟกราฟิกสก์่อนน าไปใชก้ับกลุ่มเป้าหมายโดยใชว้ิธีการสอบถาม 
สมัภาษณ์ ท าแบบประเมิน หรือน าผลงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อประเมินผลการออกแบบ
แลว้น ามาปรบัปรุงผลงานอินโฟกราฟิกสใ์หม้ีคณุภาพก่อนน าไปใชก้บักลุม่เปา้หมาย 

สรุปไดว้่า กระบวนการผลิตอินโฟกราฟิกสท์ี่มีคณุภาพควรเริ่มตน้จาก 1) การก าหนด
หวัเรื่องโดยวิเคราะหว์ตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเผยแพร่ และรูปแบบในการน าเสนอ 
2) สรุปแนวคิดและวางแผนกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกส ์ 3) ก าหนดขอบเขตของเนือ้หา 
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4) ออกแบบโครงร่างอินโฟกราฟิกส์แปลงเป็นภาพ 
สัญลักษณ์และข้อความที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย 5) น าอินโฟกราฟิกสเ์สนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบคณุภาพ 6) น าไปทดลองกบักลุ่มทดลองเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจและความเหมาะสม
ของอินโฟกราฟิกสแ์ละน ากลบัมาปรบัปรุงพฒันาอีกครัง้ 7) น าอินโฟกราฟิกสท์ี่ปรบัปรุงพฒันาไป
ใชก้บักลุม่เปา้หมาย และ 8) สรุปผลการประเมินการใชอิ้นโฟกราฟิกส ์

1.4 ประโยชนข์องการประยุกตใ์ช้อินโฟกราฟิกสก์ับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
อินโฟกราฟิกสเ์ป็นศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการสื่อสาร ศาสตรคื์อการน าขอ้มลูความรูใ้น

แขนงวิชาต่าง ๆ ที่ซบัซอ้นท าใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ ศิลป์คือการออกแบบโดยใชภ้าพกราฟิกช่วยน าเสนอ
ขอ้มูล จัดองคป์ระกอบภาพและข้อความใหจู้งใจผูค้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ 
พลงัและประโยชนข์องอินโฟกราฟิกสม์ีดงันี ้(มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2561a) 

1. อินโฟกราฟิกสช์่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้เพราะใช้
ภาพกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง สรา้งความสนใจท าให้จดจ าไดดี้กว่าและนานกว่าการใช้ขอ้ความ
สื่อสารเพียงอย่างเดียว  

2. อินโฟกราฟิกสช์่วยใหเ้ขา้ใจเนือ้หาสาระที่มีจ านวนมากไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ 
เพราะผ่านการสรุปเรียบเรียงใหส้ัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย  

3. อินโฟกราฟิกสช์่วยพัฒนาทกัษะการคิด การวิเคราะห ์และการจดัการแนวคิด
ท าใหก้ลุม่เปา้หมายจ าในเรื่องที่รบัรูเ้พิ่มมากขึน้ 
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4. อินโฟกราฟิกสส์ามารถแสดงผลไดห้ลากหลายรูปแบบ ทัง้ภาพนิ่งในวารสาร 
ภาพเคลื่อนไหวผ่านโทรทศัน ์และสื่ออิเล็กทรอนิกสต่์าง ๆ ท าใหส้ามารถเผยแพร่ขอ้มลูได้รวดเร็ว  
มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ  

อินโฟกราฟิกสจ์ึงน าไปใชน้ าเสนอขอ้มูลสู่กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มสงัคมต่าง ๆ ทัง้ใน
วงการการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู ้รวมถึงการน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ดงัตวัอย่างงานวิจยัของ อารดา คงวฒัน ์(2562) เรื่อง ผลของการสอนโดยใช้
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือร่วมกับอินโฟกราฟิกส์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของ
นักเรียน บูรณาการอินโฟกราฟิกสก์บัการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใหน้กัเรียน
ชาวไทยซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 เนื่องจาก    
อินโฟกราฟิกสเ์ป็นสื่อภาพที่ช่วยในการมองเห็นประกอบขอ้ความท าให้สามารถเสริมความเขา้ใจ
ภาษาต่างประเทศได ้การประยุกตใ์ชก้ับการสอนภาษานีมุ้่งพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขา้ใจของนักเรียนไทยดว้ยกิจกรรมการอ่านระดมสมองและตอบค าถามจากบทอ่าน 
เรียนรูค้  าศพัทจ์ากประโยคและรูปภาพ ใหผู้เ้รียนฝึกจบัคู่ค  าศพัทก์บัความหมาย อ่านซ า้ อภิปราย
กลุ่มและทบทวนความเข้าใจเรื่องที่อ่านด้วยการท าอินโฟกราฟิกส์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน       
มีความเขา้ใจในการอ่านดีขึน้หลงัใชก้ลวิธีการอ่านแบบร่วมมือร่วมกับอินโฟกราฟิกสแ์ละผูเ้รียน
สามารถน าเสนอข้อมูลแนวคิดที่ได้จากการอ่านผ่านอินโฟกราฟิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
อินโฟกราฟิกสจ์ึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียนได ้ 

อินโฟกราฟิกสจ์ึงถูกน าไปใช้เพื่อการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมไทย ดังตัวอย่าง
งานวิจัยของ ปิยชาติ โพทิพยว์งศ์, ปาลิตา ค าสุข, กฤตภาส ธนปกิจ, นัฐสิทธิ์ แซ่ลิม้, และ สิริธร 
เจริญรตัน ์(2560) เรื่อง แอพพลิเคชั่น 10 อาหารไทยโดนใจฝร่ัง มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนา 
แอปพลิเคชนัในโทรศพัทม์ือถือบนระบบปฏิบติัแอนดรอยดเ์พื่อเผยแพรอ่าหารไทย10 อนัดบัที่เป็น
ที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ได้แก่ 1. ผัดไทย 2. แกงเขียวหวานไก่ 3. ต้มข่าไก่ 4. ต้มย ากุ้ง               
5. ตม้ย าไก่ 6. พะแนง 7. หมสูะเต๊ะ 8. สม้ต า 9. ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหิมพานต ์10. ปอเป๊ียะ น าเสนอ
ขั้นตอนการท าอาหารไทยโดยใช้ภาพอธิบายขั้นตอนตามล าดับทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ น าไปทดสอบกับชาวต่างชาติ 20 คนเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้           
แอปพลิเคชนั ผลการวิจยัพบว่า แอปพลิเคชนัช่วยใหช้าวต่างชาติเขา้ใจวิธีการท าอาหารไทยไดง้่าย
ยิ่งขึน้ สามารถเลือกดูรายการอาหารและน าไปประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบาย และ
ชาวต่างชาติที่ทดลองใชง้านมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชนัอยู่ในระดับดี สามารถใชเ้ป็นสื่อการ
สอนส าหรบัชาวต่างชาติที่ตอ้งการประกอบอาหารไทยได ้
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นอกจากนีย้งัมีการน าอินโกราฟิกสไ์ปใชเ้พื่อสรา้งการรบัรู ้ ตวัอย่างคือ พรนลทั เรือง
สมวงศ์ (2558) วิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่น 2 มิติ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
น าเสนอเนื ้อหาเก่ียวกับอาเซียนในรูปแบบอินโฟกราฟิกสใ์ห้เข้าใจง่ายสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เยาวชนเตรียมความพรอ้มปรบัตัวเรียนรูค้วามแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงเริ่มตน้ด าเนินการวิจัย
ดว้ยการใหเ้ยาวชนตอบแบบสอบถามเพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสใ์หต้รงกับ
ความตอ้งการ จดัท าแบบร่างเสนอโดยใชห้ลกัการสรา้งสรรคง์านอินโฟกราฟิกส ์ไดแ้ก่ การตีโจทย ์
การคดักรองเนือ้หา วางแผนงานเพื่อล าดบัเนือ้เรื่องและน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินความครบถว้น
ชัดเจนด้านเนื ้อหา ตรงตามจุดประสงค์การผลิต การล าดับเนื ้อหาในการน าเสนอและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช ้ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและด าเนินการผลิตตน้ฉบบัและน าไปให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิกส ์ผลการวิจัยพบว่า สื่ออินโฟ
กราฟิกสม์ีภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถเพิ่มทัศนคติเชิงบวกใหก้ับเยาวชน 
และทศันคติหลงัท าแบบประเมินความเขา้ใจเรื่องการเขา้สู่ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน
ของกลุม่เปา้หมายมีคะแนนรวมมากขึน้เป็นรอ้ยละ 91.66 

จากตวัอย่างงานวิจยัขา้งตน้ที่ประยุกตใ์ชอิ้นโฟกราฟิกสม์ีประโยชนต่์อกลุม่เป้าหมาย
ใหเ้ขา้ใจขอ้มลูเนือ้หาไดง้่าย รวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึน้ สามารถบูรณาการร่วมกับการสอน
ทักษะภาษา เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าอินโฟ
กราฟิกสม์ีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติ แต่
เนื่องจากงานวิจัยที่ประยุกตใ์ชอิ้นโฟกราฟิกสใ์นการจัดการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมมีจ านวน
นอ้ย ผูว้ิจัยจึงสนใจน าอินโฟกราฟิกสม์าบูรณาการกับการอ่านภาษาไทยเรื่อง “วัฒนธรรมขา้ว” 
เป็นหวัเรื่องหลกัในการออกแบบการเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

2. ข้าว: วัฒนธรรมร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้บัประทานขา้วเป็นอาหารหลกัและผูกพนักบัขา้ว

มาเป็นเวลานาน แม้ว่าข้าวจะเป็นจุดร่วมทางวัฒนธรรม แต่ละประเทศย่อมมีอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมที่แตกต่างกนั  

อาเซียนถือเป็นแหลง่ผลิตขา้วขนาดใหญ่ที่เพื่อการบริโภคในภูมิภาคเองและผลิตเพื่อการ
ส่งจ าหน่ายนอกภูมิภาค โดยในปี พ.ศ.2554 ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน        
คิดเป็นรอ้ยละ 26.8 ของมลูค่าการส่งออกขา้วรวมทุกประเภทของโลกและคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของ
มลูค่าการส่งออกขา้วรวมทุกประเภทของอาเซียน ในขณะที่เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกขา้วเป็น
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อันดับ 2 ของอาเซียน ปัจจุบันเวียดนามจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในตลาดข้าวของโลก               
จากบทบาทร่วมในการเป็นประเทศผูผ้ลิตขา้วและผู้ส่งออกขา้วของไทยและเวียดนามจึงเกิดเป็น
นโยบายความร่วมมือดา้นขา้วระหว่างเวียดนามกับไทย โดยส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสาร ความรูเ้รื่องการวิจัยเก่ียวกับโรคระบาด ศัตรูพืชและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอ้น 
ระบบการรบัฝากและการจ าน าขา้วระหว่างชาวนากบัรฐับาล (อทัธ ์พิศาลวานิช, 2558, น. 162)  

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคัญกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อ าพล เสนา
ณรงค ์(2545, น. 9-10) ว่า ในสมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงท านุบ ารุงการเกษตรและใหท้ี่ดิน
แก่ประชาชนท าไร่ไถนา และรับเอาอารยธรรมต่าง ๆ อาทิ การทดน ้าและการก่อสรา้งระบบ
ชลประทานจากขอมมาประยุกตใ์ช ้มีการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศท าใหเ้กิดความมั่นคงและ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ปรากฏค าจารึกที่เป็นหลกัฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “ในน า้มีปลา ในนา    
มีขา้ว” เกิดการขยายอ านาจทางการเมืองจนเกิดเป็นสงัคมศกัดินาที่เริ่มแบ่งชนชัน้ตามจ านวนที่นา 
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีระบบการปกครองแบบจตุสดมภ ์มี ‘กรมนา’ รบัผิดชอบส่งเสริมการ
ท านาเพื่อสรา้งอาณาจักรให้เข้มแข็ง ผลิตข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักของพลเมืองและเป็นเสบียง
ส ารองในยามศึกสงคราม การค้าข้าวกับต่างประเทศในสมัยนั้นอยู่ภายใต้การผูกขาดของ           
พระคลังสินค้า ต่อมาในสมัยกรุงรตันโกสินทร ์ เมื่อไทยจ าเป็นต้องท าสนธิสัญญาเบาวริ่งกับ
อังกฤษ จึงต้องเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศและข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส  าคัญ        
ประเทศไทยจึงตอ้งขยายพืน้ที่และเพิ่มก าลงัการผลิตขา้วใหม้ากย่ิงขึน้  

 ระบบการผลิตขา้วของไทยในระบบเศรษฐกิจแบบดัง้เดิมเป็นการผลิตเพื่อยังชีพ ท าแต่
นาปีในฤดูฝน ปลูกขา้วแบบนาด าโดยพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก และมีพิธีกรรมเกือบทุกขัน้ตอน 
ต่อมาเปลี่ยนเป็นการผลิตขา้วเพื่อการคา้ ระบบการผลิตขา้วจึงเปลี่ยนไปใชน้ า้จากชลประทาน 
เกิดการเช่าที่ดินเพื่อเพาะปลกูและจา้งแรงงานในการผลิต ใชพ้นัธุข์า้วส่งเสรมิ ท านาไดต้ลอดทัง้ปี
ทัง้ในและนอกฤดฝูน ใชเ้ครื่องจกัรและเทคโนโลยีสมยัใหม่ในกระบวนการผลิตและไม่มียุง้ฉางเพื่อ
เก็บรกัษาผลผลิตทางการเกษตร การผลิตขา้วจึงจ าเป็นตอ้งอาศัยผูเ้ชี่ยวชาญทางการเกษตร มี
ระบบอปุถมัภใ์นการคา้ขายขา้วท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถควบคมุการคา้ขา้วได ้ความเชื่อเรื่องสิ่ง
ศกัดิ์สิทธิ์ท่ีเก่ียวกบัการปลูกขา้วเปลี่ยนไปและมีพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้วนอ้ยลง (งามพิศ สตัยส์งวน, 
2541, น. 31-32) 

วฒันธรรมขา้วในสงัคมเวียดนามก็มีประวติัความเป็นมาที่ยาวนานเช่นกนั ในช่วงปี ค.ศ.
1940-1945 สมัยที่ญ่ีปุ่ นเขา้ปกครองเวียดนาม ญ่ีปุ่ นคิดค่าเช่านาเป็นขา้วเปลือกโดยเก็บภาษี   
รอ้ยละ 50 จากผลผลิตต่อไร่ ชาวเวียดนามตอ้งกินขา้วโพดเป็นอาหารหลกัและกินขา้วนอ้ยเพราะ
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เก็บขา้วไวข้ายเพื่อซือ้ที่ดิน คนที่จะไดก้ินขา้วบ่อย ๆ คือคนที่มีฐานะ ส่วนคนทั่วไปจะกินขา้วใน
โอกาสพิเศษ เช่น วนัตรุษ วนัไหวบ้รรพบุรุษ ต่อมาในยุครฐับาลโฮจิมินหม์ีการรณรงคต่์อตา้นความ
อดอยากและออกค าสั่งให้เพิ่มการผลิตข้าวและพืชชนิดอ่ืน ๆ ส่งผลใหช้าวนาทุกคนตอ้งท านา    
ท าสวนท าใหเ้วียดนามมีขา้วปลาอาหารมากขึน้ รฐับาลโฮจิมินห์แบ่งที่ดินของคนรวยมาใหก้ับ    
คนชนชัน้ล่างท าใหช้าวนามีที่ดินเพิ่มขึน้ การท านาในสมยันัน้จึงเป็นการผลิตเพื่อยงัชีพ โดยชาวนา
จะปลกูขา้วปีละ 2 ครัง้ และชาวนาทุกคนตอ้งท างานร่วมกันเป็นสหกรณ ์ทุกคนจะไดผ้ลผลิตตาม
งานที่ท าและตอ้งสง่ผลผลิตสว่นหนึ่งใหแ้ก่รฐับาลดว้ย (งามพิศ สตัยส์งวน, 2541, น. 52-53) 

 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบัน  รัฐบาลเวียดนามประกาศใช้นโยบายโด่ยเหม่ย         
(Doi Moi) เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศจากแบบรฐัน าเป็นแบบตลาดน า โดยตั้งเป้าให้
เวียดนามมีความเจริญทัดเทียมกับประเทศที่ก าลังพัฒนาอยู่ในระดับกลางและมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศใหเ้ทียบเท่ากับประเทศอตุสาหกรรมในปีพ.ศ.2563 เวียดนามจึงเปลี่ยนจากผูน้  าเขา้ขา้ว
กลายเป็นผูส้่งออกขา้วรายใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากประเทศไทย และในปีพ.ศ. 2554–2555 
เวียดนามมีพืน้ที่การปลูกขา้วมากเป็นอันดับ 6 ของโลกและเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน เวียดนาม
ปลูกขา้วในทุกภาคของประเทศ โดยบริเวณที่มีการปลูกขา้วมากที่สุดคือบริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น า้โขงในภาคใตข้องประเทศ (อทัธ ์พิศาลวานิช, 2558, น. 141-145) 

 เวียดนามใหค้วามส าคญักบัขา้วมากดงัปรากฏในตราแผ่นดินของสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม มีลกัษณะเป็นวงกลมพืน้หลงัสีแดงประดบัดาวสีเหลืองตรงกลางเป็นสญัลกัษณข์องการ
ปฏิวัติเวียดนามและความรุ่งเรืองของพรรคคอมมิวนิสต์ ฐานด้านล่างเป็นริบบิน้สีแดงระบุชื่อ
ประเทศเวียดนาม ขอบวงกลมโดยรอบเป็นรูปรวงขา้วสีเหลืองลอ้มเฟืองจักรเป็นสัญลักษณ์ของ
การรวมภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมเขา้ดว้ยกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557, น. 204-205)  

 

ภาพประกอบ 1 ตราแผ่นดินสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ที่มา: ศนูยอ์าเซียนศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น (2559). ความรูเ้รื่องอาเซียน.  สืบคน้จาก 
https://www.cas.kku.ac.th/aec/uploads/knowledge/222a876674de5dba20d9d79a6de0c4a6.pdf 

https://www.cas.kku.ac.th/aec/uploads/knowledge/222a876674de5dba20d9d79a6de0c4a6.pdf
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จากขอ้มลูดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า การน าขา้วเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในสญัลกัษณต์ราแผ่นดิน
ย่อมสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนเวียดนามใหค้วามส าคัญกับขา้ว แมเ้ดิมชาวเวียดนามจะเป็นนักต่อสูท้ี่
เข้มแข็งและยึดการท าการเกษตรแบบดั้ง เดิม  ต่อมาเมื่ อนโยบายโด่ย เหม่ย (Doi Moi)                    
ประกาศใชแ้ละมุ่งมั่นพัฒนาประเทศใหเ้ทียบเท่ากับประเทศอตุสาหกรรม สญัลกัษณเ์ฟืองจักรที่
ปรากฏอยู่ในตราแผ่นดินจึงสื่อความหมายถึงการรวมภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม     
เขา้ดว้ยกนั วฒันธรรมขา้วเวียดนามจึงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสงัคม  

ผูว้ิจยัศกึษาเนือ้หาที่เก่ียวกบัขา้วกบัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมเวียดนาม โดยคดัเลือก
หัวข้อวัฒนธรรมจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และให้อาจารยช์าวเวียดนามผู้สอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตอบแบบสอบถามคัดเลือกหัวขอ้วฒันธรรมขา้วที่เหมาะสม
ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม สงัเคราะหแ์ละจัดล าดบัเป็นหวัขอ้ทางวฒันธรรม 8 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ขา้ว
กับธรรมเนียมปฏิบติั ขา้วกับนิทานพืน้บา้น ขา้วกับความเชื่อและประเพณี ขา้วกับเพลงพืน้บา้น 
ขา้วกับเครื่องมือเครื่องใช ้ขา้วกับอาหารการกิน ขา้วกับส านวนสุภาษิต และขา้วกับการละเล่น      
มีรายละเอียด ดงันี ้

2.1 ข้าวกับธรรมเนียมปฏิบัติ  
ธรรมเนียมประเพณี หมายถึง ประเพณีที่เก่ียวกับการประพฤติปฏิบติัตนของคนใน

สงัคม อาจไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนแต่เป็นบรรทัดฐานที่วางไวใ้หค้นรุ่นหลังไดป้ฏิบัติตาม 
โดยรวมอาจเรียกว่า มารยาทไทย เช่น การยืน การเดิน การทักทาย การสนทนาตอ้นรบั เป็นตน้   
ซึ่งธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็นสิ่งที่ไดร้บัการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กและแทรกซึมอยู่ใน     
วิถีชีวิตจนกลายเป็นเอกลกัษณโ์ดยไม่รูต้ัวและไม่รูส้ึกขดัเขินต่อสิ่งที่กระท า (ส าราญ ผลดี, 2561, 
น. 338)  

ฝอยฝา พันธุฟัก (2542, น. 592) กล่าวถึงข้าวกับธรรมเนียมไทยว่า ชาวนาไทย
สมัยก่อนมักได้ผลผลิตเกินความต้องการ จึงนิยมใช้วิธีแลกข้าวกับสิ่งอ่ืน ๆ อีกทั้งยังนิยมการ       
จดัเลีย้ง โดยน าขา้วปลาอาหารหรือสิ่งของที่ตนมีอยู่มากนัน้มาใชใ้นการจดัเลีย้งพระและเพื่อนฝูง
เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ไดท้ัง้บญุและไมตรีจิตจากผูอ่ื้น ท าใหเ้กิดความสขุ 
และถือเรื่องการจดัเลีย้งเป็นเรื่องของความสนกุสนาน นอกจากนีย้งัตอ้นรบัแขกที่มาเยี่ยมบา้นดว้ย
ไมตรีจิต และมกัชกัชวนแขกใหร้บัประทานอาหารดว้ยเสมอ จึงมีส  านวนที่ชาวบา้นพดูเป็นปกติว่า 
“ไปไหนมา กินขา้วกินปลาหรือยงั” “มากินขา้วกินปลากันก่อน”  และ “อย่าเพิ่งไป กินขา้วกันก่อน”  

เป็นตน้ 
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อีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยที่เก่ียวกับขา้ว คือ ธรรมเนียมปฏิบัติในการ
รบัประทานอาหาร กนก จนัทรข์จร (2544, น. 194-195) อธิบายว่า ตามธรรมเนียมไทยแต่โบราณ      
คนไทยจะบริโภคอาหารด้วยการเปิบข้าวด้วยมือ และใช้ช้อนกลางตักน ้าแกงจากถ้วย 
ลักษณะเฉพาะของอาหารไทยก็คือ กับข้าวต่าง ๆ จะตักมาเป็นอย่าง ๆ แล้วมากินรวมกัน 
สอดคลอ้งกบั รติพร ปิตลุยา (2549, น. 12) ว่า การรบัประทานส ารบัไทยพืน้บา้น ก่อนรบัประทาน
อาหารตอ้งลา้งมือใหส้ะอาด ใชผ้า้สะอาดหรือเสื่อปูลาดบนพืน้บา้น ผูท้ี่จะรบัประทานอาหารนั่ง
ลอ้มวงกัน ตักขา้วใส่จานใหค้รบคน ตักกับขา้วใส่จานดว้ยชอ้นกลาง ใชม้ือขวาขยุม้ของที่ตักมา
กบัขา้วในจานใหเ้ป็นกอ้นใหพ้อดีกบัปากของตัวเอง ใชน้ิว้หวัแม่มือผลกักอ้นขา้วเขา้ไปอยู่ในปาก 
ตอ้งระวงัอย่าใหห้ลน่ออกจากปาก จะเป็นการเสียมารยาท  

 ธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับข้าวของไทยประกอบด้วยวิธีปฏิบัติของคนที่มีต่อข้าว     
ทัง้ธรรมเนียมการแลกขา้ว ธรรมเนียมการจดัเลีย้งและธรรมเนียมการทกัทายแสดงน า้ใจที่ มีต่อกนั 
รวมไปถึงมารยาทในการรบัประทานอาหารแบบไทย ที่ยึดถือปฏิบติัและอบรมสั่งสอนต่อ ๆ กนัมา
จนกลายเป็นวิถีชีวิตและเอกลกัษณโ์ดยไม่รูต้ัว ทัง้นีเ้วียดนามก็มีธรรมเนียมปฏิบติัเก่ียวกับขา้วที่
คลา้ยคลงึกบัไทยเช่นเดียวกนั  

 โสภนา ศรีจ าปา (2543a, น. 35-37) กล่าวถึงธรรมเนียมการทักทายของชาว
เวียดนามว่า หากชาวเวียดนามพบกนัในช่วงก่อนหรือหลงัรบัประทานอาหารไม่นานมกัจะทกัทาย
ดว้ยชื่อหรือค าสรรพนามแทนตัวและถามคู่สนทนา เช่น “Chi ăn cơm chưa?” แปลว่า “พี่กินขา้ว
หรือยัง?” หรือในกรณีที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันและเจ้าของบ้านมีความสะดวกพอ                
ชาวเวียดนามจะกล่าวเชิญแขกไปที่บา้นเพื่อพบปะพูดคุยและรบัประทานอาหารร่วมกัน แสดงถึง
จิตใจที่เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ของชาวเวียดนาม สมาชิกในครอบครวัที่มีอายนุอ้ยจะเชิญสมาชิกที่มีอาวโุส
มากกว่ารบัประทานอาหารก่อน เมื่อเชิญผูอ้าวโุสรบัประทานอาหารเสร็จคนเชิญจึงจะเริ่ม โดยพูด
ว่า “Con mời bố mẹ. Em mời hai chi ăn cơm” แปลว่า “ลูกเชิญพ่อแม่ น้องเชิญพี่ทั้งสอง
รบัประทานขา้ว”   

 ธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับข้าวของไทยและเวียดนามจึงมีลักษณะบางประการที่
คลา้ยคลึงกันจากพืน้ฐานการเห็นอกเห็นใจและแสดงน า้ใจต่อผูอ่ื้นเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบติั เรื่อง
การทกัทาย มารยาทในการรบัประทานอาหารที่สืบต่อกนัมาเป็นวิถีชีวิตและแบบแผนของสงัคม 

2.2 ข้าวกับความเชื่อและประเพณี  
ระบบการผลิตขา้วแบบดั้งเดิมของไทยเป็นระบบการผลิตแบบยังชีพที่พึ่งพาอาศัย

ธรรมชาติเป็นหลกั ชาวบา้นจึงตอ้งอาศัยความเชื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ  โดยการแสดงความเคารพต่อ  
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยดาทั้งหลายผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี มีน า้อุดมสมบูรณ ์    
ฝนตกตามฤดกูาล 

คนไทยมีความเชื่อเรื่องขวญัและใหค้วามส าคญักับขวญัมาก จากพืน้ฐานความเชื่อ
ว่าทัง้มนุษย ์สตัวแ์ละธรรมชาติต่างมีขวญัทัง้สิน้ ขวญัจะกระจายฝังอยู่ทุกส่วนของร่างกายและมี
ความส าคญัเท่ากนัทกุส่วน รา่งกายจึงตอ้งมีขวญั สจุิตต ์วงษเ์ทศ (2553, น. 16) กล่าวว่าขวญัเป็น
ส่วนประกอบส าคัญจากทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวตนคือร่างกายและส่วนที่ไม่เป็นตัวตน  
คือขวัญ คนสมัยก่อนเชื่อว่าถ้ามีขวัญอยู่กับร่างกาย เจา้ของขวัญจะมีความสุข แต่ถ้าขวัญออก
จากร่างกายเจา้ของขวัญก็จะไม่มีความสุข อาจเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได ้ฉะนั้นเมื่อเจ็บป่วย  
จึงต้องท าพิธีเรียกขวัญให้กลับเข้าสู่ที่ เดิม จึงเกิดเป็นพิธีเรียกขวัญที่ผู ้ท าพิธีจะท่องค าสู่ขวัญ     
เป็นท านองเพื่อสื่อสารกับอ านาจเหนือธรรมชาติเป็นที่มาของพิธีเรียกขวญัหรือพิธีสู่ขวัญ  น าไปสู่
การประกอบพิธีกรรมขา้ว สอดคลอ้งกับ ประคอง นิมมานเหมินท ์และคนอ่ืน ๆ (2560, น. 142) 
กล่าวว่า ด้วยเหตุที่การท านาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องอาศัยน ้าและแดด              
ที่พอเหมาะ ประกอบกับตอ้งระมดัระวงัศตัรูพืชต่าง ๆ ท าใหค้นไทยมีประเพณีพิธีกรรมตลอดช่วง
ของกระบวนการผลิตขา้วที่สืบเนื่องจากความเชื่อดัง้เดิมผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนา
เพื่อขอใหต้น้ขา้วอยู่รอดปลอดภัยไดผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง เยาวนุช เวศรภ์าดา และคนอ่ืน ๆ 
(2541, น. 51) ไดแ้บ่งพิธีกรรมตามล าดบัขัน้การเพาะปลกูขา้วออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ  

1. พิธีกรรมก่อนการเพาะปลกู จดัขึน้เพื่อบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ใหคุ้ม้ครองปกปอ้งชีวิต
และทรพัยส์ิน และขอใหม้ีความอดุมสมบรูณ ์เช่น พิธีขอฝน พิธีแห่นางแมว พิธีเลีย้งผีขนุน า้  

2. พิธีกรรมช่วงเพาะปลูก จัดขึน้เพื่อบอกกล่าวและฝากฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอใหก้าร
เพาะปลกูด าเนินไปดว้ยดี เช่น พิธีแรกไถนา พิธีเลีย้งผีตาแฮก ตกกลา้ พิธีแรกด านา 

3. พิธีกรรมเพื่อการบ ารุงรกัษา จัดขึน้เพื่อใหข้า้วเจริญงอกงาม ปลอดภัยจาก
ศัตรูพืช พิธีนีจ้ัดขึน้ช่วงเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียว เช่น พิธีไล่น า้ พิธีปักตาแหลว พิ ธีรบัขวัญ    
แม่โพสพ  

4. พิธีกรรมเพื่อการเก็บเก่ียวและเฉลิมฉลองผลผลิต จดัขึน้เพื่อการเก็บเก่ียวใหไ้ด้
ผลผลิตมาก คนและสตัวป์ลอดภัยจากการเก็บเก่ียว เช่น พิธีรวบขา้ว พิธีเชิญขวญัขา้ว พิธีขนขา้ว
ขึน้ยุง้  

พิธีแรกนาขวัญเป็นหนึ่งในพิธีกรรมข้าวที่ส  าคัญและถูกจัดขึ ้นก่อนฤดูกาลการ
เพาะปลูก สุจิตต์ วงษ์เทศ (2553, น. 17) กล่าวถึงพัฒนาการการประกอบพิธีแรกนาขวัญว่า      
พิธีแรกนาขวญัมีมาตัง้แต่ชุมชนยุคดึกด าบรรพเ์มื่อ 3,000 ปีก่อน ต่อมาเมื่อราชส านกัรบัแบบแผน
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จากศาสนาฮินดจูึงเพิ่มพิธีพราหมณเ์พื่อความศกัดิส์ิทธิ์ย่ิงขึน้ ค าว่า “แรกนาขวญั” หมายถึง การไถ
นาปลูกข้าวครั้งแรกในนาจ าลองที่สมมติขึน้เพื่อท าพิธีสู่ขวัญขอรอ้งวิงวอนต่ออ านาจเหนือ
ธรรมชาติช่วยบนัดาลใหข้า้วเจริญงอกงาม ส่วนค าว่า “จรดพระนงัคลั” เป็นค าเขมร แปลว่า ไถนา
ครัง้แรก พบหลักฐานทางประวัติศาสตรร์าว 700 ปีมาแล้วว่าพระมหากษัตริย์มอบให้ขุนนาง
ประกอบพิธีนีท้กุปีเพื่อความมั่งคั่งของพืชพนัธุธ์ัญญาหารสืบเนื่องมาจนถึงปัจจบุนั 

 พิธีแรกนาจัดขึน้ในเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติ ช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วง
เริ่มตน้ฤดูท านา พระยาแรกนาจะไถหว่านเมล็ดขา้วลงผืนดินเป็นสัญลักษณ์การเริ่มตน้ฤดูกาล
เพาะปลูก พิธีแรกนานีม้ีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแลว้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้พิ่มพิธีสงฆ์เป็นพิธีท าขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อให้
เมล็ดพันธุ์ปราศจากโรคภัยและเจริญงอกงามดี ปัจจุบันเมื่อการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล   
จรดพระนังคลัแรกนาขวญัเสร็จสิน้ ประชาชนที่มาร่วมชมการประกอบพิธีจะพากนัเก็บเมล็ดขา้ว
น ากลบัไปผสมกบัพนัธุข์า้วของตนที่จะใชป้ลกูเพื่อความสิรมิงคล (สภุรตัน ์เทวกลุ, 2553, น. 53) 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาเจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร 
(2538, น. 30-31) ทรงอธิบายว่า เมื่อปีพ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟ้ืนฟูพระราชพิธี     
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึน้และปรับปรุงพิ ธีการบางอย่างให้เหมาะกับยุคสมัย      
เพื่อให้เกิดสิริมงคล เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและให้เกษตรกรมีขวัญและก าลังใจในการท านา 
ชาวต่างชาติเห็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประกอบดว้ย 2 พิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคลเป็นการท าขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ณ พระอุโบสถ  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีแรกไถ       
จะประกอบพิธีที่ท้องสนามหลวงก่อนที่ชาวนาจะท าพิธีแรกนาของตนเอง ซึ่งพระบาทสมเด็จ    
พระเจา้อยู่หวัจะเสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานทกุปี 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญัเริ่มตน้จากกระบวนแห่อิสริยยศส่งพระยาแรก
นาที่โรงพิธีพราหมณ์เพื่อสกัการะบูชาเทวรูปส าคัญ แลว้ตัง้จิตอธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผา้นุ่งและ  
นุ่งผา้นุ่งที่เสี่ยงทายได ้เมื่อองคป์ระธานเสด็จพระราชด าเนินมาถึงพระยาแรกนาจึงเริ่มประกอบพิธี
ไถหว่าน ณ ลานแรกนา การไถจะไถโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ เพื่อย่อยดิน จากนัน้จึงหว่าน
เมล็ดพนัธุข์า้วแลว้ไถกลบอีก 3 รอบ เมื่อพิธีไถหว่านเสรจ็สิน้ เจา้พนกังานปลดพระโคออกจากแอก
เพื่อน าของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ขา้วโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น า้และเหล้า ตั้งเลีย้งพระโค      
เพื่อท าการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ขบวนอิสริยยศออกจากโรงพราหมณ ์พระยาแรกนาถวายบงัคม
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ลาและขึน้รถยนตห์ลวงพรอ้มดว้ยเทพีทัง้สี่ไปยงันาทดลองโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาและ
น าขา้วไปหว่านในแปลงนาทดลองเพื่อปลูกไวใ้ชใ้นพระราชพิธีปีต่อไป (พรรณนีย ์วิชชาชู, 2553, 
น. 9-17) 

ความเชื่อและประเพณีที่เก่ียวกับขา้วไม่ไดป้รากฏจ าเพาะในวัฒนธรรมไทยเท่านั้น
การผลิตขา้วของเวียดนามก็ปรากฏความเชื่อและประเพณีที่เก่ียวกบัขา้วเช่นเดียวกนั โดยมีมลูเหตุ
ที่คลา้ยคลึงกับความเชื่อของไทย แต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอันเกิดจากการผสานความเชื่อ
ดั้งเดิมของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อและประเพณีที่เก่ียวกับข้าวของเวียดนามจึงมี
รายละเอียดที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ โสภนา ศรีจ าปา (2542, น. 22-23) กล่าวถึงพิธีบูชาเทพเจา้
แห่งความอดุมสมบรูณ ์ว่าเป็นพิธีกรรมที่ผสานระหว่างความเชื่อทางพทุธศาสนากบัความเชื่อแบบ
ดัง้เดิมของทอ้งถิ่น เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร และความเชื่อเรื่องการบูชา
บรรพบุรุษโดยชาวเวียดนาม มีความเชื่อว่า คนตายไม่ได้แยกออกจากคนเป็นและวิญญาณ        
จะกลับมาอยู่เป็นคนในโอกาสส าคัญ ๆ โดยเฉพาะเทศกาลเต๊ด หรือเทศกาลปีใหม่เวียดนาม     
คนเวียดนามจึงต้องบูชาเซ่นไหว้บรรพบุรุษเมื่อถึงเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ ของครอบครัว 
เวียดนามมีประเพณีที่เก่ียวกับข้าวปรากฏในเทศกาลต่าง ๆ ฮ. ศุภวุฒิ และ ธีรภาพ โลหิตกุล 
(2562, น. 61) อธิบายถึงเทศกาลบูชากษัตริย์หุ่ง (Le hoi den Hung) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาล
ส าคญัของชาวเวียดนามจดัในช่วงเดือนเมษายนเพื่อร  าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุของกษัตรยิห์ุ่งซึ่ง
เป็นกษัตริย์ราชวงศ์แรกของเวียดนามที่ ริเริ่มสอนให้ชาวเวียดนามปลูกข้าว วรรณา นาวิกมูล 
(2559, น. 136-137) กล่าวถึงเทศกาลงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตในจังหวัดทาง
ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม แมช้ื่อของเทศกาลจะเรียกแตกต่างกันไปตามภาษาถิ่น แต่เมื่อ
แปลแลว้จะไดค้วามหมายท านองเดียวกันคือ "ไปสู่ทอ้งนา" เช่น เทศกาลติด เด่ียน (Tich Dien) 
หรือเทศกาลแรกนาในจังหวัดห่านาม (Ha Nam) เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองต้นฤดูท านาเพื่อให ้  
ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาลและเพื่อให้ขา้วในนาอุดมสมบูรณ์ เทศกาล หล่ง ต่ง (Long Tong) ใน
จงัหวัดทา้ยเงวียน (Thai Nguyen) ถือเป็นเทศกาลใหญ่ประจ าปีที่ส  าคัญที่สุดของภาคเหนือของ
ประเทศ เทศกาล สวง ด่ง (Xuong Dong) ในจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang) จัดขึน้เพื่อ
เตรียมดินก่อนท านา  

ประคอง นิมมานเหมินท ์และคนอ่ืน ๆ (2560, น. 190-192) กล่าวถึงพิธีท าขวญัขา้ว
ของกลุ่มคนไทในเวียดนาม ว่า คนไทด าที่ เมืองลา ประเทศเวียดนาม ท าขวัญขา้วปีละ 2 ครั้ง     
ครัง้แรกหลงัจากด านาประมาณ 10 วนั คนไทด าจะน าตน้ชูข้า้ว (สีต๋ิม) ไปปลูกที่คนันาโดยเชื่อว่า 
เมื่อปลกูไวใ้กล ้ๆ ตน้ขา้วจะท าใหข้วญัขา้วดีใจและใหผ้ลผลิตมาก หากเป็นขา้วไร่จะปลกูเผือกซึ่ง
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ถือเป็นคู่รกัของขา้วไร่ ก่อนท าขวญัขา้วจะท าพิธีเซ่นขวญันาก่อน ครัง้ที่ 2 จะท าหลงัเก็บเก่ียวขา้ว
แลว้ โดยน าขา้วมากองท าขวัญขา้วและฟาดขา้ว หลังจากนัน้จึงหาบขา้วไปเก็บและใชเ้ครื่องท า
ขวัญข้าวประกอบพิธี หากท าพิธีในเดือน 3 จะใช้กล้วยและอ้อย หากท าพิธีในเดือน 4 จะใช้
ขา้วเม่า ขา้วฮาง กลว้ย ออ้ยและไก่สกุ ผูท้  าพิธีอาจเป็นเจา้ของนาหรือหมอขวัญ ส่วนพิธีท าขวัญ
ขา้วของชาวไทขาว เมืองเติ๊ก ประเทศเวียดนามจะท าขวัญข้าว 3 ครัง้ ครัง้ที่ 1 ก่อนการด านา    
ครัง้ที่ 2 เมื่อขา้วเป็นสาว และครัง้ที่ 3 หลงัจากเก็บเก่ียวน าขา้วขึน้ยุง้ ผูท้  าพิธีอาจเป็นเจ้าของนา
หรือใหห้มอขวญัท าให ้ซึ่งเครื่องท าขวญัประกอบดว้ยเนือ้เป็ดหรือไก่สุก ขา้วยอ้มสีด าสีแดง เหลา้ 
การเซ่นขา้วจะใชก้ระดง้ ฝ้าย เข็ม ไหม กระจก หวี ดา้ย ผูท้  าพิธีจะน าภาชนะใส่เครื่องเซ่นไปวางที่
ปากเหมืองที่เอาน า้เขา้นาแลว้กลา่วเรียกขวญั 

 สรุปได้ว่า ความเชื่อและประเพณีที่ เก่ียวกับข้าวของไทยและเวียดนามมีความ
คลา้ยคลึงกันดว้ยมูลเหตุความเชื่อดัง้เดิมเรื่องการเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติของทอ้งถิ่นกับความ
เชื่อทางศาสนาผสานกนัเกิดเป็นความเชื่อเรื่องการบูชาเทพเจา้เพื่อความอดุมสมบูรณข์องผลผลิต
ขา้ว เกิดเป็นพิธีแรกนา พิธีท าขวญัข้าวในทุกขัน้ตอนการผลิต น าไปสู่ความเชื่อและประเพณีที่น า
ผลผลิตขา้วไปใชเ้พื่อการบ ารุงศาสนาและแสดงความกตญัญตู่อบรรพบรุุษผูม้ีพระคณุ 

2.3 ข้าวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
กระบวนการผลิตขา้วจ าเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในขั้นตอน   

ต่าง ๆ ซึ่งสรา้งขึ ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นผลิตขึน้เพื่อให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใชท้ี่เก่ียวกับกระบวนการผลิตขา้วแบ่ง
ไดห้ลายประเภท 

 มณเฑียร เรียบเรียง (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
พื้นบ้านในการท านาของสุพรรณบุรี ดา้นประโยชนใ์ชส้อย รูปทรง วัสดุ หลกัการท างานการ
ตกแต่งและคติความเชื่อในเขตพืน้ที่ท านา จ านวน 7 อ าเภอ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสงัเกตและแบบ
สัมภาษณ์ ผูว้ิจัยแบ่งเครื่องมือเครื่องใชพ้ืน้บา้นในการท านาตามลักษณะของประโยชน์ใชส้อย  
เป็น 6 ประเภท คือ 

1) เครื่องมือเครื่องใชใ้นการเตรียมพืน้ที่และเพาะปลูก ประกอบดว้ย ไถ คราด 
จอบสบั ไมก้ระทุง้กลา้ ไมห้วัโยก ชงัโลง และระหดั 

2) เครื่องมือเครื่องใชใ้นการจัดการผลผลิตขา้ว ประกอบดว้ย เคียว คานหลาว 
ขอฉาย กระทา กระดานลากขา้ว พลั่วสาดขา้ว ไมฟ้าดขา้ว โฉเฉ กระดง้ วี ไมห้ลาวส่งขา้ว ไมห้ลาว
ปักขา้ว เครื่องสีฝัดขา้ว เครื่องสีขา้ว และเครื่องซอ้มมือขา้ว 
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3) เครื่องมือเครื่องใชใ้นการขนสง่ขา้ว ประกอบดว้ย เกวียน และเลื่อนลากขา้ว 
4) เครื่องมือเครื่องใชส้  าหรบัใส่ขา้วและเก็บขา้ว ประกอบดว้ย กระบุง กระพอ้ม 

กระบงุปากบาน สดัตวงขา้ว ถงัตวงขา้ว ทะนาน ยุง้และฉางขา้ว 
5) เครื่องมือเครื่องใชป้ระกอบเครื่องแต่งกาย ไดแ้ก่ งอบ 
6) เครื่องมือเครื่องใชใ้นการประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ เฉลว 

 สถาพร ดงขุนทศ (2542, น. 860-861) อธิบายว่า การท าครกต าขา้วมีความเชื่อและ
ขอ้หา้มบางอย่าง เช่น หากครอบครวัใดไดไ้มข้นาดใหญ่ท าครกต าขา้วไดห้ลายลกู ตอ้งท าครกลูก
เดียวเท่านัน้ หากท าเกิน 1 ลกูเชื่อกนัว่าครอบครวันัน้จะพบความหายนะ ดังนัน้ไมท้ี่เหลือจึง อาจ
เก็บไวท้ าเครื่องใชอ้ย่างอ่ืนหรือแบ่งใหญ้าติพี่นอ้ง หรือมีความเชื่อว่าก่อนจะเริ่มลงมือท าครกต า
ขา้ว ตอ้งใหผู้ห้ญิงท าพิธีเปิดปากครกก่อน โดยท าท่าขุดเจาะ 3 ครัง้ ความเชื่อนีม้ีที่มาจาก ความ
เชื่อเรื่องพระเพชฉลูกรรมหรือพระวิษณุกรรม เทพแห่งวิชาช่าง โดยเล่าว่าพระเพชฉลูกรรมเริ่มขุด
เจาะเรือเป็นคนแรก โดยปีนตน้ไมข้ึน้ไปตดักิ่งกา้นสาขาของตน้ไมอ้อกโดยยงัไม่ไดต้ัดโคนตน้ เมื่อ
ล าเรือเสร็จจึงโค่นตน้ไมล้งท าใหเ้รือลม้ลงแตกใชก้ารไม่ได ้เมื่อภรรยาพระเพชฉลูกรรมมาพบจึง
แนะน าใหโ้ค่นตน้ไมล้งก่อนแลว้จึงขุดเจาะเรือในแนวราบ ดว้ยวิธีนีพ้ระเพชฉลูกรรมจึงสรา้งเรือ
ส าเร็จ ตั้งแต่นั้นมาพระเพชฉลูกรรมยกย่องภรรยาเป็นเสมือนครูของตนเอง และมีความเชื่อว่า
ผูช้ายที่ขุดเจาะท าครกต าขา้วจะตอ้งผ่านการบวชเรียนแลว้เท่านัน้ หากไม่ไดบ้วชเรียนมาก่อนจะ
ท าให้ผูน้ั้นอายุสั้น ปัจจุบันเมื่อโรงสีขา้วมีบทบาทส าคัญในการแปรรูปข้าวเปลือกให้กลายเป็น
ขา้วสารไดอ้ย่างรวดเรว็ท าใหค้วามนิยมในการใชค้รกต าขา้วลดลงมาก ครกต าขา้วจึงน าไปใชเ้พื่อ
การอ่ืน เช่น ใชต้  าแปง้ท าขนม หรือใชต้  าพืชบางชนิดท าเป็นอาหารสตัว ์เป็นตน้  

 สรุปไดว้่าเครื่องมือเครื่องใชท้ี่เก่ียวกับขา้วผลิตขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขัน้ตอนการ
ผลิตทั้งการเตรียมพืน้ที่เพาะปลูก การจัดการผลผลิตขา้ว การขนส่งขา้ว และการเก็บหรือใส่ขา้ว 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชื่อที่คู่กบัวิถีชีวิตชาวนาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครกต าขา้ว เครื่องมือที่ใช้
ในการซอ้มขา้วมีคติความเชื่อที่เป็นกุศโลบายใหผู้ใ้ชง้านรูจ้กัการแบ่งปันทรพัยากรใหผู้อ่ื้น การให้
ผู ้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
กระบวนการผลิตเครื่องมือเครื่องใชท้ี่มีคุณภาพ แมปั้จจุบนัครกต าขา้วจะมีบทบาทในการแปรรูป
ขา้วนอ้ยลง แต่ครกต าขา้วสามารถบ่งบอกเรื่องราว ความคิด วิถีชีวิตและภูมิปัญญาความเชื่อของ
ชาวนาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 

การใชเ้ครื่องมือเครื่องใชใ้นกระบวนการผลิตขา้วของเวียดนามปรากฏใหเ้ห็นจาก
ธนบัตรเวียดนาม ธนบัตรเวียดนาม 5 ด่อง ดา้นหนึ่งของธนบัตรเป็นรูปนกฟีนิกซ์ สัตวม์งคลของ
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เวียดนามที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอีกดา้นของธนบัตรเป็นภาพชาวเวียดนามใชค้วาย    
ไถนา สะทอ้นสงัคมเกษตรกรรมที่ยงัคงรกัษาวิธีการท านาแบบดัง้เดิมโดยอาศยัแรงงานของคนเป็น
หลกัและมีสตัวเ์ป็นผูช้่วย ธนบตัร 200 ด่งของเวียดนาม ดา้นหนึ่งของธนบตัรเป็นรูปของโฮจิมินห์
วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปการท าเกษตรกรรมที่ใช้ทั้งแรงงานคนและ
เครื่องจกัร แสดงใหเ้ห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกัของคนเวียดนาม (วีรวรรณ ภิญญรตัน์, 
2555, น. 143-144) 

2.4 ข้าวกับอาหารการกิน  
 คนไทยบรโิภคขา้วเป็นอาหารหลกั โดยน ามาหุงหรือนึ่งและน าไปปรุงเป็นอาหารคาว

หวานหลากหลายชนิด โดยใช้ภูมิปัญญาในการรงัสรรค์อาหารด้วยกรรมวิธีแบบไทยจนเป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะและมีรสชาติอรอ่ย ท าใหอ้าหารไทยเป็นที่แพรห่ลายทัง้ในและต่างประเทศ 

 คนไทยบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกัทัง้ขา้วเจา้และขา้วเหนียวนิยมน ามาท าใหสุ้กทัง้
เมล็ดดว้ยกรรมวิธีการหุงโดยใชว้ิธีการตม้หรือเคี่ยว การนึ่งโดยใชค้วามรอ้นของไอน า้ การตม้โดย
ใชค้วามรอ้นท าใหเ้มล็ดขา้วที่แช่อยู่ในน า้สกุ คนไทยยงัแปรรูปขา้วเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ส าหรบัใช้
อุปโภคบริโภค อาทิ แป้งข้าวที่ เกิดจากการน าปลายข้าวมาบดหรือโม่จนละ เอียดออกมาเป็น
ผลิตภณัฑแ์ปง้ขา้วเจา้และแปง้ขา้วเหนียว ผลิตภณัฑเ์สน้ก๋วยเต๋ียวที่ท าจากแป้งขา้วมีลกัษณะเป็น
เสน้หรือแผ่นน ามาผสมกบัเครื่องปรุงต่าง ๆ ปรุงเป็นอาหาร เช่น เสน้ก๋วยเตี๋ยวสด เสน้กวยจั๊บ เสน้
ขนมจีน เป็นตน้ ขนม ของกินเล่นที่ส่วนใหญ่ท าจากแป้งขา้วเจา้ เช่น ขนมครก ลอดช่อง ทองมว้น 
ท าจากแป้งขา้วเหนียว เช่น กาละแม ขนมจาก ขนมตม้ หรือท าจากเมล็ดขา้วท าเป็นอาหารว่าง
และขนมต่าง ๆ เช่น กระยาสารท ข้าวเม่า ข้าวตัง นอกจากนีย้ังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ข้าวกึ่ง
ส าเร็จรูปชนิดแหง้ ขา้วสวยบรรจุกระป๋อง ไรสแ์ครก็เกอร ์น า้มนัร  าขา้ว เป็นตน้ ขา้วจึงเป็นพืชที่คน
ไทยน ามาบริโภคและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑข์า้วเพื่อเพิ่มมูลค่าขา้วไทย (สุกัญญา สุจฉายา และ 
มลูนิธิขา้วไทย ในพระบรมราชปูถมัภ,์ 2547, น. 85-95) 

ทัศนีย์ ลิม้สุวรรณ (2553) กล่าวถึงการน าข้าวมาบริโภคเป็นอาหารของคนไทย      
ทัง้การน าขา้วไปท าเป็นอาหารคาว อาหารหวานและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด เช่น 

ขา้วตัง ขา้วสุกที่ติดเป็นแผ่นเกรียมอยู่ก้นหมอ้น าไปทอด รบัประทานไดห้ลาย
แบบ เช่น โรยหนา้ดว้ยมะพรา้วขูด งาและน า้ตาล เรียก ขา้วตงัทรงเครื่อง หรือรบัประทานกบัหลน
ที่ท าจากหม ูกุง้กะทิ เรียกว่า ขา้วตงัหนา้ตัง้ 

ขา้วมนั ขา้วที่น ามาหงุกบักะทิใหส้กุ นิยมรบัประทานคู่กบัสม้ต า 
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ขา้วเหนียวมูน ขา้วเหนียวนึ่งสุกขณะรอ้นผสมกับส่วนผสมของกะทิ เกลือ และ
น า้ตาล ใหเ้ขา้กัน ตั้งไฟไวจ้นขา้วเหนียวดูดน า้กะทิหมด รบัประทานกับหน้าต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปตามเครื่องปรุงที่โรยหน้า เช่น หน้าสังขยา หน้ากุ้ง หน้าปลา หรือรบัประทานกับ
มะม่วงสกุ เป็นตน้ 

ขา้วหลาม ขา้วเหนียวแช่น า้กรอกใส่กระบอกไมไ้ผ่ เติมน า้กะทิและส่วนผสมที่
ตอ้งการ น าไปเผาไฟจนสกุ 

กระยาสารท ขนมหวานของไทย ท าจาก ถั่ว งา ขา้วคั่ว กวนกับน า้ตาล นิยมท า
ในช่วงวนัสารทของไทย   

ก๋วยเต๋ียว อาหารที่ท าจากแป้งขา้วอีกชนิดหนึ่ง แบ่งออกเป็นหลายชนิด บางชนิด
เรียกตามขนาดของเสน้ เช่น เสน้เล็ก เสน้ใหญ่ เสน้หมี่ หรือเรียกตามชนิดอาหารที่น าไปท า เช่น 
แผ่นกวยจั๊บ สามารถน ามาท าเป็นอาหารไดห้ลายวิธี ทัง้ตม้เป็นก๋วยเตี๋ยวน า้ เย็นตาโฟ หรือน ามา
ผดักบัเนือ้สตัวแ์ละผกั หรือปรุงรสเป็นก๋วยเต๋ียวแหง้ 

ขา้วเกรียบว่าว อาหารว่างที่คนไทยนิยมรบัประทานในสมัยก่อน โดยเฉพาะช่วง
งานบุญหรือหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง กลม ขนาดใหญ่ มีรสหวานอ่อน ๆ        
มีกลิ่นหอม และกรอบอร่อย ก่อนรบัประทานตอ้งน าไปป้ิงไฟอ่อน ๆ หมั่นกลบัไปมาใหส้กุทั่วกนัทัง้
สองขา้ง  

ขนมจาก ท าจากแป้งขา้วเหนียวนวดกบัน า้ตาล เกลือ และมะพรา้วขูดเสน้ใหเ้ขา้
กนั ห่อดว้ยใบจากแลว้ย่างใหส้กุ   

สรุปไดว้่า คนไทยน าขา้วมาบรโิภคเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ โดยบริโภคทัง้ขา้วเจา้
และ ขา้วเหนียวท าเป็นทัง้อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องด่ืมและน าขา้วไปท าเป็นแป้งแปรรูปเป็น
อาหารจ าพวกเสน้ เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ปรุงรสชาติแบบไทยโดยใชว้ตัถุดิบที่มีอยู่เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในการบรโิภคที่หลากหลาย 

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารเวียดนามบริโภคขา้วเป็นหลักเป็นอาหารหลักเช่นกัน 
ชาวเวียดนามบรโิภคทัง้ขา้วเจา้และขา้วเหนียว โดยใชก้รรมวิธีการหงุและนึ่ง วิธีการหงุขา้วของชาว
เวียดนามมีหลายวิธี เช่น การหุงขา้วเปล่าหรือหุงกบัธัญพืช การหงุขา้วโดยใชน้ า้ตม้ไก่ เป็ดหรือหม ู
หุงแทนน า้ธรรมดา (cơm nuoc dung) คลา้ยขา้วมันไก่ของไทยหรือการหุงขา้วในกระบอกไมไ้ผ่ 
(cơm ong nua) คลา้ยขา้วหลาม นอกจากนีช้าวเวียดนามยังมีวิธีรบัประทานขา้วหลายแบบ เช่น 
การรบัประทานแบบตกัขา้วใส่ถว้ยแลว้รบัประทานกบัอาหาร รบัประทานแบบขา้วป้ัน (cơm nam) 
มักใช้พกติดตัวไปทานที่ อ่ืน โดยกัดกินเป็นค า ๆ กับกับขา้ว หรือรบัประทานแบบขา้วผัด (cơm 
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rang , cơm chien) ที่ใช้ขา้วเก่าที่รบัประทานไม่หมด ผัดกับหอมเจียว ปรุงรสด้วยน า้ปลาหรือ
เกลือ บางครัง้อาจใสก่นุเชียง เนือ้สตัวห์รือผกัลงไป (โสภนา ศรีจ าปา, 2543b, น. 105-109) 

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2560) กล่าวถึงขนมของชาวเวียดนามว่า ขนมที่มีชื่อเสียงและ
คนเวียดนามนิยมรบัประทานกนัมาก คือ bánh บั๊ญ ที่ท ามาจากขา้วหรือแป้ง โดยมากมกัห่อหรือ
ใส่ไส้ มีทั้งชนิดเค็มและหวาน เช่น bánh cơm บั๊ญ โก๊ม เป็นขนมเก่าแก่ของเมืองฮานอยมี
ลกัษณะเป็นแผ่นบางสี่เหลี่ยม ท าจากแป้งขา้วเหนียวหรือขา้วเม่าซึ่งมีสีเขียว เรียกว่า cơm โก๊ม 
ขา้งในใส่ไสถ้ั่วเขียวบด นิยมรบัประทานกับน า้ชาในช่วงฤดใูบไมร้่วงและฤดูหนาว หรือ bánh tết 
บั๊ญ แต๊ต ที่ท าไวร้บัประทานช่วงเทศกาลตรุษสารทหรืองานมงคล  

สกลกาญจน ์วิเศษ (2555, น. 204-205) กล่าวถึงวัฒนธรรมการรบัประทานอาหาร
ของชาวเวียดนามว่า ชาวเวียดนามรบัประทานขา้วเจา้เป็นอาหารหลกัแต่ก็รบัประทานขา้วเหนียว
ดว้ย รวมไปถึงอาหารที่ปรุงดว้ยแป้งรวมและขนมปังฝรั่งเศส ชาวเวียดนามเรียกอาหารที่ปรุงดว้ย
ขา้วเหนียวที่เป็นที่นิยมในเวียดนามว่า “บั๋น” ไดแ้ก่ ‘บั๋นจึง’ คือ ขา้วตม้ไสถ้ั่วห่อดว้ยใบตองเป็นรูป
สี่เหลี่ยม ‘บั๋นหย่าย’ คือขา้วตม้ไสถ้ั่วห่อดว้ยใบตองเป็นรูปทรงวงกลม ‘บั๋นหล่ากาย’ เป็นขนมท า
จากแป้งข้าวเหนียว นวดกับใบป่านจนด า ไส้ท าจากถั่ว  นอกจากนี ้ยังมี ‘เฝอ’ อาหารประเภท
ก๋วยเตี๋ยวและขนมจีนอย่าง “บุ๋น” ที่มีรูปแบบการปรุงที่หลากหลาย เช่น ‘บุ๋นบ่อเหว’ เป็นขนมจีนน า้
ใสเ่นือ้ววัหรือเนือ้หมู ‘บุ๋นทิดหนึง’ คือขนมจีนหมยู่าง และ ‘บุ๋นบ่อ’ คือ ขนมจีนหนา้เนือ้ สว่นอาหาร
ที่ถือว่าเป็นอาหารประจ าชาติคือ เปาะเป๊ียะเวียดนาม เป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงที่สดุ โดยแผ่น
เปาะเป๊ียะท ามาจากแป้งจากขา้วเจา้ ไสเ้ปาะเป๊ียะอาจเป็นไก่ หมู กุง้ห่อรวมกบัผักต่าง ๆ นบัเป็น
อาหารยอดนิยมที่สามารถรบัประทานไดท้ั่วไปในเวียดนาม  

 อาหารที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามคือ ขา้วเม่าหมู่บา้น
เหมจี การท าขา้วเม่าของหมู่บา้นเหมจีตอ้งใชข้า้วเหนียวพันธุ์เยบก๊ายฮวาจึงจะไดข้า้วเม่าที่อร่อย
ที่สุด ซึ่งขา้วตอ้งอยู่ในระยะน า้นม เอกลกัษณข์องขา้วเม่าเหมจีคือสีของขา้วเม่าที่ยังคงสีของขา้ว
ธรรมชาติ เดิมชาวบา้นท าช่วงฤดใูบไมร้ว่งแต่ปัจจบุนัท าตลอดทัง้ปี ชาวบา้นจะใชใ้บบวัห่อขา้วเม่า
เพื่อใหข้า้วเม่ามีกลิ่นหอม เมนูอาหารที่ท าจากขา้วเม่ามีหลายเมนู เช่น ขา้วเม่าสด ขนมขา้วเม่า 
ขา้วเม่าคลกุ เป็นตน้ ขา้วเม่าเหมจีส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถซือ้เป็นของฝากและเป็นเมนู
เด็ดของกรุงฮานอยที่ชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวชื่นชอบ (สถานีวิทยุเวียดนาม ส่วนกระจาย
เสียงต่างประเทศแห่งชาต,ิ 2560) 

 สรุปไดว้่า ชาวเวียดนามรบัประทานขา้วเป็นอาหารหลกั ทัง้ขา้วเหนียวและขา้วเจา้
ในรูปของอาหารคาวและหวาน น าขา้วมาท าเป็นแป้ง สรา้งสรรคเ์ป็นเมนูเสน้และขนมนานาชนิด
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กับวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งพืชผักและเนื ้อสัตวน์านาชนิด เกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารเฉพาะตัวเพื่อ
ตอบสนองการบริโภค ใช้ในเทศกาลงานต่าง ๆ รวมไปถึงแปรรูปเป็นของฝากจ าหน่ายให้กับ
นกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ 

2.5 ข้าวกับส านวน  
คนไทยที่อยู่ในวัฒนธรรมขา้วใชข้้าวในการเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ โดยข้าวเป็น

สัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ เป็นเครื่องบ่งบอกความร ่ารวย เช่น 
“เงินทองข้าวของ” และ “ในน ้ามีปลา ในนามีข้าว” กลายเป็นค าคุ้นชินที่อธิบายลักษณะของ
ประเทศไทยที่เป็นประเทศกสิกรรม เป็นอู่ขา้วอู่น า้ สามารถท าการเพาะปลกูและผลิตพืชผลไดเ้ป็น
อย่างดี  (ผ่องพันธุ์ มณีรตัน์, 2550, น. 135-136) ผู้วิจัยรวบรวมส านวนไทยที่เก่ียวกับข้าวจาก
หนังสือ ภาษิต ค าพังเพย ส านวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) 
สรุปส านวนและความหมายของส านวน ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้  

กินน า้ตาต่างขา้ว หมายถึง รอ้งไหจ้นไม่กินอะไรเพราะมีความทกุขม์าก 
แก่เพราะกินขา้ว เฒา่เพราะอยู่นาน หมายถึง คนมีอายมุากแต่ไม่มีประโยชน ์
ขา้นอกเจา้ขา้วนอกหมอ้ หมายถึง การท านอกเหนือค าสั่ง ผิดไปจากแบบแผน 
ขา้วกน้บาตร หมายถึง อาหารท่ีลกูศิษยว์ดัไดอ้าศยักินจากที่เหลือจากพระฉนั  
ขา้วแดงแกงรอ้น หมายถึง บญุคณุของผูท้ี่เคยเลีย้งดกูนัมา 
ขา้วยากหมากแพง หมายถึง สภาวะบ้านเมืองขาดแคลนอาหาร ประชาชนมี

ความทกุขย์าก หากินล าบาก 
ข้าวใหม่ปลามัน หมายถึง อะไรที่ เป็นของใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดี มักใช้เรียก

ช่วงเวลาที่สามีภรรยาแต่งงานกนัใหม่ ๆ  
ต าข้าวสารกรอกหม้อ หมายถึง ท าพอให้เสร็จไปครัง้หนึ่ง ไม่ได้เตรียมตัวหรือ

วางแผน เหมือนกบัการต าขา้วพอใหห้งุกินไปมือ้หนึ่ง 
ทบุหมอ้ขา้ว หมายถึง ตดัอาชีพ ท าลายผลประโยชนห์รือหนทางท ามาหากิน 
หนูตกถังขา้วสาร หมายถึง ชายที่มีฐานะยากจนไดแ้ต่งงานกับหญิงที่ร  ่ารวยท า

ใหต้นเองร  ่ารวยสขุสบายไปดว้ย 
หงุขา้วประชดหมา ป้ิงปลาประชดแมว หมายถึง แกลง้ท าดว้ยความไม่พอใจหรือ

ลอ่ดว้ยสิ่งจงูใจต่าง ๆ ซึ่งการกระท านัน้มีแต่จะเสียประโยชน ์
วิถีชีวิตของคนเวียดนามก็ผูกพันกับขา้วเช่นกัน จึงปรากฏขา้วในวัฒนธรรมส านวน

สภุาษิตเวียดนาม โสภนา ศรีจ าปา (2546, น. 91-93) อธิบายว่า ส านวนสภุาษิตเวียดนามแสดงให้
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ถึงความใส่ใจและความช่างสังเกตของบรรพบุรุษชาวเวียดนามในวิถีการเกษตร มักกล่าวถึงการ
ดแูลผลผลิตขา้วเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่ดี ดงัส  านวนสภุาษิตที่เก่ียวกบัการปลกูขา้ว ไดแ้ก่ 

Ăn bữa mai để cứ khoai bua mốt หมายถึง กินข้าววันพรุ่งนี ้เอามันเทศไว้
มะรืนนี ้โดยเป็นส านวนที่มุ่งสอนใหรู้จ้กัคิดและวางแผนเผื่อความไม่แน่นอนไวส้  าหรบัวนัขา้งหนา้  

Nước dù phần nhiều, chăm sóc sớm chiều, lửa sẽ đẩy bóng หมายถึ ง 
น า้ ปุ๋ ย มาก พอดแูล เชา้บ่ายตน้ขา้วจะเต็มรวง เป็นส านวนที่มุ่งสอนวิธีการบ ารุงดแูลรกัษานาขา้ว
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตดี 

Tốt giống tốt mà tốt mà tốt lựa หมายถึง พันธุ์ดีก็ดี ขา้วกลา้ก็ดี ตน้ขา้วก็ดี 
เป็นส านวนที่มุ่งสอนใหช้าวนาเวียดนามเลือกพนัธุข์า้วที่ดีเพื่อจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตที่ดี  

นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยัของ ว ูถิ กิม จี (2550) เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ส านวนเวียดนามกบัส านวนไทย และคัดเลือกการเปรียบเทียบส านวนที่เก่ียวกับขา้ว สรุปส านวน
และความหมายของส านวน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

Ăn cơm trước keng (อนั เกิม เชือ้ก แก๋ง) กินขา้วก่อนเสียงฆอ้ง เปรียบเทียบได้
กับส านวนไทย ชิงสุกก่อนห่าม หมายถึง รีบท าก่อนถึงเวลาอันสมควร ใชเ้ฉพาะกับการลักลอบ    
ไดเ้สียกนัก่อนแต่งงาน 

Chuột sa chĩnh gạo (ฉวด ซา ฉิง ก่าว) เปรียบเทียบได้กับส านวนไทย หนูตก  
ถงัขา้วสาร หมายถึง ชายที่มีฐานะยากจนไดแ้ต่งงานกบัหญิงร  ่ารวยท าใหต้นเองสขุสบายไปดว้ย 

Đâm bị thóc chọc bị gạo (เดิม บิ ท็อก ฉอก บิ ก่าว) แทงกระสอบขา้วเปลือก 
แทงกระสอบขา้วสาร เปรียบเทียบไดก้บัส านวน ยใุหร้  า ต าใหร้ั่ว หมายถึง ยใุหแ้ตกกนั ผิดใจกนั 

Liệu cơm gắp mắm (เหลี่ยว เกิม กั๊บ ม า้) ดูขา้วคีบปลารา้ เปรียบเทียบไดก้ับ
ส านวนไทย ปลกูเรือนพอตวั หวีหวัพอเกลา้ หมายถึง ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหพ้อสมควรกบัฐานะของตน 

Người đẹp vì lựa, lựa tốt vì phần (เหงื่อย แดบ หวี่  หลั่ ว ลั้ว ต๊ด หวี่  เฟิน)       
คนงามเพราะผา้ไหม ตน้ขา้วดีเพราะปุ๋ ย เปรียบเทียบไดก้ับส านวนไทย ไก่งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่ง หมายถึง การเติมแต่งท าใหด้สูวยงามขึน้ ดดีูขึน้ 

Thóc cao gạo kém (ท้อก กาว ก่าว แก๊ม) ข้าวเปลือกแพง ข้าวสารแพง 
เปรียบเทียบไดก้บัส านวนไทย ขา้วยากหมากแพง หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร  

การศึกษาส านวนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้รียนชาวต่างชาติจะท าใหเ้ขา้ใจทัศนคติ 
ความเชื่อ ประเพณี วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้มของคนไทยน าไปสูก่ารใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในระดบัสงู สามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรูว้ฒันธรรมไทยได ้ดงัตวัอย่างงานวิจยัของ เกษสิริรกัษ ์
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นิตยสุทธิ์ (2554) เรื่อง การสร้างแบบเรียนภาษาและวัฒนธรรมจากส านวนไทย ส าหรับ

ผู้เรียนชาวต่างประเทศ มีค่าประสิทธิภาพ 84.10/82.00 ประกอบดว้ยแบบเรียน 10 บท ไดแ้ก่
บทที่ 1 เรื่องกลว้ย ๆ บทที่ 2 ชุบมือเปิบ บทที่ 3 แขวนนวม บทที่ 4 รูจ้ักที่ต  ่าที่สูง บทที่ 5 หมากัด
อย่ากดัตอบ บทที่ 6 ขา้วแดงแกงรอ้น บทที่ 7 เขา้ตามตรอกออกตามประต ูบทที่ 8 บวัไม่ช า้ น า้ไม่
ขุ่น บทที่ 9 คว ่าบาตร และบทที่ 10 ไปมาลาไหว้ งานวิจยันีท้  าใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจวิถีชีวิต 
ความเชื่อและพฤติกรรมของคนไทย เช่น ความเชื่อเรื่องการติดหิง้พระใหสู้งจากส านวนรูจ้ักที่ต  ่า   
ที่สูง แสดงออกถึงการยึดมั่นในพระพุทธศาสนา การเคารพต่อบุคคลและสถานที่ตามความ
เหมาะสมของฐานะ ผลการวิจยัพบว่า แบบเรียนภาษาและวฒันธรรมจากส านวนไทย ท าใหผู้เ้รียน
ชาวต่างชาติเพิ่มทกัษะทางภาษาไทย เกดิความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมไทยจากส านวนไทยและ
สามารถน าไปใชก้ารสื่อสารในบริบทสงัคมไทย สอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ สุริศา โสภณเลิศพงศ ์
(2560) เรื่อง ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เร่ือง ส านวนไทย ส าหรับนักศึกษา   

ชาวจีน มีค่าประสิทธิภาพ 83.00/82.60 ประกอบดว้ยชุดการสอน 10 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที่ 1 ส านวน
เก่ียวกบัครอบครวั ความรกั ชุดที่ 2 ส านวนเก่ียวกบั การศึกษา อบรม ชุดที่ 3 ส านวนเก่ียวกบั การ
ด ารงชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ ชดุที่ 4 ส านวนเก่ียวกบั ลกัษณะนิสยั และพฤติกรรมของบุคคล ชุดที่ 5 
ส านวนเก่ียวกบั สงัคม สมาคม ชุดที่ 6 ส านวนเก่ียวกบั ถอ้ยค าวาจา ชุดที่ 7 ส านวนเก่ียวกบั การ
ปกครอง บ้านเมือง ชุดที่ 8 ส านวนเก่ียวกับ ค่านิยม ชุดที่ 9 ส านวนเก่ียวกับ ศาสนา ประเพณี 
พิธีกรรม และชุดที่ 10 ส านวนเก่ียวกับ เบ็ดเตล็ด รวมส านวนทัง้หมด 100 ส านวน ชุดการเรียนรู้
ประกอบดว้ย ใบความรูเ้รื่องส านวน ความหมายของค าศพัท ์ความหมายของส านวน ตวัอย่างการ
ใช้ส  านวน เกร็ดความรูท้ี่มาของส านวน โอกาสที่ใช้ ใบความรูเ้รื่องไวยากรณ์ ใบความรูเ้รื่อง
วัฒนธรรมไทย แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และเฉลย ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนภาษาและ
วฒันธรรมไทย เรื่อง ส านวนไทย ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจทัง้ดา้นภาษาและวฒันธรรม
จากส านวนไทย สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

 การเรียนรูเ้รื่องส านวนไทยไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติ เนื่องจากส านวน
ไทยมีจ านวนมากและการรูค้วามหมายของส านวนตอ้งเขา้ใจบริบททางสงัคมและวฒันธรรมไทย
ดว้ย การศึกษาส านวนไทยจากพจนานุกรมจึงอาจไม่เพียงพอเพราะใหเ้พียงความหมาย ดังนั้น
แนวทางการสรา้งสื่อการเรียนรูเ้รื่องส านวนไทยจึงตอ้งครอบคลุมถึงที่มาของส านวน ตวัอย่างการ
ใช้ส  านวน ลักษณะและโอกาสในการใช้ส  านวนในบริบทการสื่อสารต่าง ๆ เพื่ อให้ผู ้เรียน
ชาวต่างชาติเขา้ใจส านวนไทยน าไปสูก่ารใชส้  านวนไทยในการสื่อสารไดอ้ย่างถกูตอ้ง  
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2.6 ข้าวกับการละเล่น  
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 118) อธิบายความหมายของการละเล่น หมายถึง 

มหรสพต่าง ๆ , การแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนกุสนานรื่นเรงิ กรมส่งเสรมิวฒันธรรม (2559, น. 11) 
อธิบายความหมายของการเล่นพื ้นบ้านว่า เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยไม่ไดมุ้่งหมายผลแพช้นะ มักมีรูปแบบและวิธีการเล่นแตกต่างกันไป
ตามลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิ่น ผูว้ิจัยคัดเลือกเนือ้หาการละเล่นที่เก่ียวกับขา้ว ไดแ้ก่ รีรีขา้วสาร 
เลน่หมอ้ขา้วหมอ้แกง และการเลน่ขา้วหลามตดั  

 การละเล่นของคนหนุ่มสาวที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและแปรรูปขา้วของไทย 
อาทิ การเล่นขว้างข้าวเม่า เป็นการเล่นสนุกของคนหนุ่มสาวในจังหวัดเพชรบุรีที่ช่วยกันต า
ขา้วเม่าในช่วงฤดหูนาว ปัจจบุนัการละเล่นนีล้ดนอ้ยลงไปเพราะมีผูผ้ลิตขา้วเม่าขายผูค้นจึงไม่ค่อย
มีโอกาสต าขา้วเม่าเอง (บุญมี พิบูลยส์มบัติ, 2542, น. 550) การละเล่นผีทะนาน เป็นการเล่น
พืน้บา้นในจงัหวดัลพบุรีที่สะทอ้นความเชื่อเรื่องผี มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสี่ยงทายเนือ้คู่และเปิดโอกาส
ให้หนุ่มสาวได้พบกัน การเล่นผีทะนานนิยมเล่นช่วงประมาณเดือน 6 ซึ่งเป็นช่วงการท านา              
เมื่อกลับจากนาคนหนุ่มสาวจะนัดหมายเล่นผีทะนานกันยามค ่าคืน (กิตติ กอบเพชร, 2542, น. 
3786)  

ขา้วในศิลปวฒันธรรมเวียดนามก็ปรากฏในมหรสพและการละเลน่ ศิลปกิจ ต่ีขนัติกุล 
(2546, น. 183) กล่าวถึงการยกย่องวฒันธรรมชาวนาที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ประเทศใหเ้ป็นวฒันธรรมของชาติ ผูน้  าและรฐัจึงสรา้งภาพชาวนาในเชิงสญัลกัษณใ์หป้รากฏอยู่ใน
พืน้ที่ต่าง ๆ รวมทัง้ศิลปะ โดยการคัดเลือกภาพของชาวนามาน าเสนอในการแสดง หุ่นน า้ คือชุด
การท านาและการชนควาย เนน้รากฐานของประเทศเวียดนามที่มาจากชาวนาที่ไดร้บัการยกย่อง
จากรฐั วัฒนธรรมชาวนาจึงกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ สกลกาญจน์ วิเศษ (2555, น. 210) 
กล่าวถึง การแสดงหุ่นกระบอกน า้ของเวียดนาม (Municipal Water Puppets) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
เอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของชาติ โดยการแสดงหุ่นกระบอกน า้เริ่มตน้บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น า้โขงซึ่งเป็นบริเวณที่มีน า้ท่วมทุกปีจึงท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการคิดคน้การละเล่นขึน้มา
เพื่อสรา้งความบันเทิงในระหว่างที่น า้ท่วม ปัจจุบันโรงละครหุ่นกระบอกน า้ยังคงแสดงครบทั้ง     
12 องก์ มีเรื่องราวต่าง ๆ อันแสดงถึงประเพณีและความเชื่อของชาวเวียดนาม ซึ่งหนึ่งในนัน้คือ
กระบวนการผลิตขา้ว คือการท านาตัง้แต่ตน้จนจบ  

ความผูกพันที่มีต่อขา้วของคนในสังคมไทยและเวียดนามถ่ายทอดเป็นการละเล่น
และมหรสพที่สนุกสนาน สรา้งความเพลินเพลินใหก้ับคนในชาติและสามารถเผยแพร่เอกลกัษณ์
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ทางวัฒนธรรมของชาติได้อีกทางหนึ่ง  การศึกษาเรื่องการละเล่นจึงมีคุณค่าต่อการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเล่นส าหรบัเด็กที่บทรอ้งบทเจรจาส่วนใหญ่จะเป็นค าถามค าตอบที่มี
ขนาดสั้น มีเนือ้ความเป็นเรื่องราวค าพูดที่ใชใ้นชีวิตประจ าวัน มีค าศัพทท์ี่ใชเ้รียกชื่อ บอกกริยา
อาการต่าง ๆ ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษา เช่นเดียวกับการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศของ
ชาวต่างชาติที่ตอ้งเริ่มฝึกทักษะทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของจากเรื่องค าศัพท์ที่ง่ายและใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัก่อนจะพฒันาไปใชภ้าษาในระดบัที่ซบัซอ้นขึน้ โดยใชภ้าพประกอบค าศพัทอ์ธิบาย
การละเล่นต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจเนือ้หาของบทเรียนมากยิ่งขึน้ ดังตัวอย่างงานวิจัย
ของ ธัญรศัม ์พลูสวสัดิ์ (2554) เรื่อง ชุดการสอนส าหรับครูเร่ือง ภาษาและวัฒนธรรมไทยใน

การละเล่นของเด็กไทยส าหรับชาวต่างชาติ  ประกอบด้วยชุดการสอน 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่  1 
โพงพาง ชุดที่ 2 มอญซ่อนผา้ ชุดที่ 3 จ า้จีผ้ลไม ้ชุดที่ 4 รีรีขา้วสาร ชุดที่ 5 งูกินหาง  โดยคัดเลือก
เฉพาะการละเล่นของเด็กไทยที่มีเพลงประกอบเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย น ามาวิเคราะหแ์ละ
ประมวลเนือ้หาสรา้งเป็นชุดการสอนเรียงล าดับจากชุดที่มีบทรอ้งสัน้ที่สุดไปยังชุดที่มีบทรอ้งยาว
ที่สดุ ภายในชุดการสอนประกอบดว้ยค าชีแ้จงส าหรบัผูเ้รียน จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ตารางการถอด
อดเสียงพยัญชนะและสระ บตัรความรู ้บตัรกิจกรรม บตัรทดสอบและบตัรเฉลย โดยใชภ้าษาไทย
และภาษาอังกฤษควบคู่กนัผลการวิจยัพบว่า ชุดการสอนมีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบหลงัเรียนรอ้ยละ 
92 ซึ่งอยู่ในเกณฑดี์มาก แสดงใหเ้ห็นว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และมีความเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรมไทยเพิ่มขึน้ 

2.7 ข้าวกับนิทานพืน้บ้าน  
นิทานพืน้บา้น คือ เรื่องที่เลา่ต่อกนัมาจากคนรุน่หนึ่งสู่คนรุน่หนึ่ง ไม่ทราบว่าใครเป็น

ผูแ้ต่ง เช่น ปลาบู่ทอง โสนนอ้ยเรือนงาม บางครัง้แพร่หลายจากทอ้งถิ่นหนึ่งไปอีกทอ้งถิ่น เช่น สงัข์
ทอง ลกัษณะส าคญัของนิทานพืน้บา้นตอ้งเป็นเรื่องที่เล่ากนัมาแบบปากต่อปากจากความจ าที่ฟัง
ต่อ ๆ กนัมา และไม่ทราบว่าใครแต่ง เช่น เรื่องศรีธนญชยั (ประคอง นิมมานเหมินทร,์ 2543, น. 7) 
คนสมยัก่อนน าขา้วเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสรรคน์ิทานพืน้บา้นของไทย ปรากฏเป็นนิทานต านาน
บอกเลา่ที่มาของขา้ว นิทานที่เก่ียวกบัความเชื่อและวิถีปฏิบติัของคนและชาวนาไทย  

นิทานต านานขา้วเป็นนิทานอธิบายเหตุเพราะเป็นเรื่องการเกิดขา้วจากความเชื่อว่า
สิ่งเหนือธรรมชาติมีอ านาจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเกิดขา้ว ขา้วจึงเป็นพืชศกัดิส์ิทธิ์ท่ีตอ้งเคารพบชูา 
ความเชื่อดังกล่าวจึงเกิดพิธีกรรมเก่ียวขอ้งกับขา้ว  (ประสพสุข ฤทธิเดช, 2541, น. 116) เกิดเป็น
นิทานก าเนิดขา้วเพื่ออธิบายความเป็นมาของขา้ว ซึ่งมีหลากหลายส านวน เช่น ต านานก าเนิดขา้ว
เรื่อง เมล็ดข้าวใหญ่เท่าลูกมะละกอที่ เล่าว่า ในยุคดึกด าบรรพ์ ต้นข้าวสูงเท่ากับไม้ยืนต้น          
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ส่วนเมล็ดขา้วก็มีขนาดใหญ่เท่ากับลูกมะละกอ อีกทัง้ยังมีปีก เมื่อเมล็ดขา้วแก่ก็จะติดปีกบินไป
ตามบา้นเรือนของคนปลูกขา้วเอง มีหญิงเกียจครา้นคนหนึ่ง ส าคัญว่าเมล็ดขา้วนั้นใหญ่โตเกิน
ขนาด เวลารบัประทานจะยุ่งยาก อยู่มาวนัหนึ่งเมื่อเมล็ดขา้วบินเขา้ไปในบา้นของเธอ เธอจึงเอาไม้
ไผ่ที่ใชต้ากผา้ถงุตีขา้วที่บินเขา้มาจนแหลก ปู่ ขวญัขา้วโกรธมาก ตัง้แต่นัน้มาตน้ขา้วก็กลายเป็นพืช
ลม้ลกุ เมล็ดขา้วก็ปราศจากปีกและเป็นเมล็ดเล็ก เช่นทกุวนันี ้ (ทองแถม นาถจ านง, 2559, น. 12)  

จากนิทานก าเนิดขา้วที่เป็นนิทานอธิบายเหตุ ไดก้ล่าวถึงเทพแห่งขา้ว ทัง้ปู่ ขวญัขา้ว 
แม่โพสพและอ่ืน ๆ แตกต่างกันไปตามทอ้งถิ่น จึงปรากฏเป็นนิทานที่บอกเล่าการก าเนิดของเทพ
แห่งขา้วหลากหลายส านวน โดยการศึกษาวิจยัในครัง้นีมุ้่งศึกษานิทานพืน้บา้นภาคกลาง ผูว้ิจยัจึง
ยกตวัอย่างนิทานพืน้บา้นที่กลา่วถึงเทพแห่งขา้ว 3 ส านวน ดงันี ้

 พระแม่โพสพเป็นเทพธิดาอยู่ในสวนสวรรค ์เป็นสนมเอกของพระอินทร ์วนัหนึ่ง
น าดอกไมไ้ปถวายพระอินทร ์พระอินทรเ์ห็นว่า แม่โพสพมีผิวเนือ้ที่หมองลง จึงใหน้างเสียสละเนือ้
ของนางให้แก่ชาวโลก นางจึงลงมาหาฤาษีตาไฟบนโลกมนุษย์โดยเก็บดอกไม้สวรรค์มาด้วย     
เมื่อแม่โพสพเขา้ไปหาฤาษี ฤาษีไดก้ลิ่นดอกไมจ้ึงลืมตาขึน้ ไฟจึงไหมแ้ม่โพสพเป็นเถา้ถ่าน ฤาษี
แปลกใจและสงสารจึงชุบแม่โพสพขึน้มาใหม่ แม่โพสพจึงบอกว่าตนตอ้งการจะสละเนือ้ของตน
เป็นขา้วใหช้าวโลกกิน เธอจึงไดก้ลายเป็นเมล็ดขา้ว พระฤาษีจึงใชไ้มเ้ทา้ตีขา้วและอธิษฐานใหข้า้ว
แตกกระจายเป็นแมลงเม่าบินลงมาตกทั่วพืน้ดิน มนุษย์จึงเก็บพืชพันธุ์ไปปลูกให้ลูกหลานกิน  
(วิชา ทรวงแสวง, 2542, น. 4171)  

ต านานแม่โพสพของชาวภาคกลางเล่าว่า ณ เมืองไพสาลี วันหนึ่งมีการประชุม
ปรึกษากันว่า ระหว่างพระพุทธเจา้กับแม่โพสพใครมีบุญคุณมากกว่า ที่ประชุมลงความเห็นว่า
พระพทุธเจา้มีบุญคณุเหนือกว่า แม่โพสพไดฟั้งดงันัน้ก็นอ้ยใจว่ามนุษยไ์ม่เห็นความดี จึงหนีไปยงั
ป่าหิมพานต์ เกิดความอดอยากบนโลกมนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงให้พระมาตุลีไปตามแม่โพสพ
กลบัมา พระมาตุลีตามไปจนไปถึงภูเขากระทบแลว้ไปต่อไม่ได ้จึงใชใ้หป้ลาสลาดตามต่อจนพบ 
ปลาสลาดออ้นวอนใหแ้ม่โพสพกลบัไปยงัโลกมนุษย ์แม่โพสพไม่ยอมกลบัแต่ไดใ้หเ้มล็ดพนัธุข์า้ว   
7 เมล็ดและสั่งอีกว่า เมื่อขา้วใกลส้กุใหจ้ดัพิธีท าขวญัขึน้ ปลาสลาดจึงไปบอกพระมาตลุีพรอ้มมอบ
เมล็ดพันธุ์ขา้วให ้ระหว่างทางกลบัพระมาตุลีหยุดพักอาบน า้ นกกระจาบจึงแอบขโมยเมล็ดขา้ว    
2 เมล็ดขา้วนัน้ไดก้ลายเป็นขา้วผีในที่สุด พระมาตุลีน าเมล็ดพันธุข์า้วถวายพระพุทธเจา้และแจก
พนัธุข์า้วใหแ้ก่มนษุย ์ตัง้แต่นัน้มาเมื่อขา้วใกลส้กุ มนษุยจ์ะจดัพิธีท าขวญัเชิญแม่โพสพเป็นประจ า
ทกุปี (กิ่งทอง มหาพรไพศาล, 2551, น. 13-14) 
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นิทานต านานขา้วอีกต านานหนึ่งกล่าวว่า กาลครัง้หนึ่งเทวดาและมนุษยท์ าบุญ
ถวายพระพุทธเจา้ เวน้แต่เจา้แห่งขา้วเนื่องจากโกรธที่มนุษยท์ าความเคารพพระพุทธเจา้ก่อน
เพราะคิดว่าตนมีบุญคุณต่อมนุษย์มากกว่า แต่ผู้ที่มาชุมนุมไม่เชื่อจึงถามพระพุทธเจ้าว่า             
ใครยิ่งใหญ่กว่า พระพุทธเจ้าตอบว่า พระองค์ยิ่งใหญ่กว่า ท าให้เจ้าแห่งข้าวโกรธและหนีไป 
พระพุทธเจา้รูว้่าหากไม่มีเจ้าแห่งขา้วอยู่บนโลก มนุษย์จะอดตาย จึงออกตามหาเจ้าแห่งข้าว       
ในที่สุดก็พบเจา้แห่งขา้วอยู่บนทอ้งฟ้า เจา้แห่งขา้วจึงแปลงกายไปอยู่ในฟักทอง พระพุทธเจา้จึง
หยิบฟักทองนัน้ใส่ลงในบาตรท าใหฟั้กทองนัน้แตกเป็นชิน้เล็ก ๆ มีสีแตกต่างกนั เป็นที่มาของขา้วสี
ต่าง ๆ พระพุทธเจา้จึงบอกผูท้ี่มาเฝ้าว่า เจ้าแห่งขา้วอยู่ในบาตรแลว้ พระองคจ์ึงเสวยขา้วนัน้และ
รู้สึกว่ามีข้าวดิบปนอยู่  จึงหยิบข้าวดิบนั้นทิ ้งลงน ้า  เจ้าแห่งข้าวจึงไปอยู่ ในท้องปลา เมื่ อ
พระพุทธเจ้าทราบจึงเรียกให้จระเขบ้ีบปากปลาตัวนั้นอ้าออกแล้วจึงเอาบาตรรองปากปลาไว ้      
เจา้แห่งขา้วรูว้่าตนสูพ้ระพุทธเจ้าไม่ได ้จึงกม้ลงกราบพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้รูว้่าเจา้แห่งขา้ว
คลายทิฐิจึงสอนมนุษยใ์หเ้คารพขา้ว เมื่อจะกินขา้วใหย้กชามขา้วขึน้เหนือศีรษะแลว้กล่าวว่า ขา้ว 
ผูม้ีบญุคณุ ("ต านานขา้ว-ยอดอาหารอายวุฒันะ," 2544, น. 23) 

จากนิทานต านานเทพแห่งขา้วสรุปลกัษณะร่วมของนิทานพืน้บา้นทั้ง 3 เรื่องไดว้่า 
เทพแห่งขา้วเป็นหญิงและเป็นเทพแห่งความอดุมสมบรูณห์ายไปจากโลกเพราะนอ้ยใจที่มนุษยไ์ม่รู ้
บุญคุณหรือเกิดการเปรียบเทียบบุญคุณของเทพแห่งขา้วกับพระพุทธเจา้ตามแนวความเชื่อของ
ศาสนาพุทธ จะเกิดความอดอยากแหง้แล้งบนโลกมนุษย์ มนุษยจ์ึงต้องประกอบพิธีกรรมและ
ปฏิบัติตนเพื่อแสดงความเคารพต่อขา้ว นิทานพืน้บ้านเรื่องแม่โพสพจึงเป็นนิทานความเชื่อที่มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย  

นิทานพืน้บา้นเวียดนามกล่าวถึงนิทานต านานก าเนิดขา้วหลายส านวน  ฮ. ศุภวุฒิ 
และ ธีรภาพ โลหิตกุล (2562, น. 60) กลา่วว่า ขา้วเป็นอาหารพระเจา้ประทานใหม้นุษย ์เดิมขา้วมี
ลกัษณะเป็นลูกกลม ๆ ขนาดใหญ่ เมื่อชาวเวียดนามท าพิธีเซ่นสรวงบูชาเทพเจา้ ก้อนขา้วจะไป
ปรากฏในบา้นให้คน ๆ นั้นน าไปท าเป็นอาหาร แต่มีครอบครวัหนึ่ง สามีบอกใหภ้รรยาท าความ
สะอาดบา้นเพื่อตอ้นรบัก้อนขา้ว ส่วนตนจะไปจุดธูปอัญเชิญขา้ว แต่ภรรยามีนิสยัเกียจครา้นจึง
กวาดบา้นไม่เสร็จ พอสามีไหวจ้บ กอ้นขา้วก็ปรากฏขึน้และถูกไมก้วาดในมือของหญิงสาวปัดจน
แตกละเอียด กลายเป็นเมล็ดเล็ก ๆ นบัตัง้แต่นัน้มามนษุยจ์ึงตอ้งปลกูขา้วดว้ยตนเอง 

ประคอง นิมมานเหมินท ์และคนอ่ืน ๆ (2560, น. 160-161) กล่าวถึงนิทานต านาน
ขา้วของกลุ่มชนชาติไทในเวียดนามว่า ต านานขา้วไทด าเมืองลา มี 2 ส านวน ส านวนแรกกล่าวว่า 
เดิมเมล็ดขา้วมีขนาดใหญ่เท่าลกูฟัก ขนาดที่แม่ 1 คน กบัลกูอีก 7 คน กินกนัไม่หมดและขา้วจะบิน
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มาหาเอง วนัหนึ่งขา้วบินมาที่บา้นแม่หมา้ย แม่หมา้ยเอาพรา้ไปฟันแม่ขา้วแตกละเอียด ตัง้แต่นัน้
มาขา้วจึงไม่มาหาและมนุษยต์อ้งปลกูขา้วและออกไปหาขา้วกินเอง ส านวนที่ 2 กล่าวว่า เดิมเมือง
แถนมี 2 เมือง คือ เมืองแถนเหนือซึ่งเป็นเมืองของผูช้ายและเมืองแถนใต้ซึ่งเป็นเมืองของผูห้ญิง
โดยมีเถาวลัยเ์ชื่อมกลาง เมื่อผูห้ญิงต าขา้ว สากไปกระทุง้ไปถึงเมืองแถนเหนือ ผูห้ญิงจึงบอกให ้
ลกูไปตามผูช้ายใหช้่วยลงมาต าขา้ว แต่ผูช้ายไม่ยอมลงมาช่วย ผูห้ญิงเจ็บใจจึงใชไ้มค้านตีขา้วเม็ด
ใหญ่ ขวัญขา้วเจ็บใจและบอกว่าต่อไปนีจ้ะไม่มาสู่คนแลว้ เม็ดขา้วจึงมุดลงดินไป นอกจากนีย้ัง
กล่าวถึงต านานขา้วไทขาว เมืองเติ๊ก ประเทศเวียดนาม อีก 2 ส านวนว่า ส านวนแรก สมยัก่อนเม็ด
ขา้วมีขนาดใหญ่เท่าเรือ กินทัง้เดือนก็ไม่หมด แม่หมา้ยบอกว่าขา้วเม็ดใหญ่มากต า ไม่ไหวจึงใชไ้ม้
ตีเม็ดขา้ว ตัง้แต่นัน้มาเม็ดขา้วจึงแตกละเอียด แม่ขา้วนอ้ยใจจึงหนีไปอยู่ทุ่งนา ตัง้แต่นัน้มาจึงตอ้ง
ไปรบัขวญัขา้ว ส านวนที่ 2 กล่าวว่า แต่ก่อนไม่ตอ้งปลกูขา้ว เวลาขา้วสกุจะบินมาหาถึงบา้นเอง มี
ผวัเมียคู่หนึ่งนอนต่ืนสายและยงัไม่ไดท้ าเลา้ขา้ว เมื่อขา้วบินมาขอเขา้เลา้จึงบอกไปว่าตนยงันอน
อยู่ ขา้วไม่ตอ้งมาและจะออกไปเก็บขา้วเอง ตัง้แต่นัน้มาเม็ดขา้วก็กลบัไปทุ่งนาและคนตอ้งออกไป
เก่ียวขา้วเอง  

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยของ เหงียน ถิ ทัน ถุย (2559, น. 138) เรื่อง วิเคราะหค์วาม
เชื่อที่ปรากฏในนิทานพืน้บ้านเวียดนาม กล่าวถึงต านานตน้ขา้วของเวียดนามว่า นานมาแลว้
ในสมยัที่มนุษยย์งัไม่รูจ้กัการท าหามากินและตอ้งเรร่่อนหาอาหาร แต่เมื่อจ านวนประชากรเพิ่มขึน้
ท าใหข้าดแคลนอาหาร มีสามีภรรยาคู่หนึ่งสรา้งกระท่อมเป็นที่พักอาศัยโดยหาของป่าและจบันก
กินเป็นอาหาร ทัง้คู่สงัเกตว่านกอว้นทว้นสมบูรณแ์ละมีเนือ้หอมอร่อย จึงรูว้่านกกินเมล็ดพืชชนิด
หนึ่ง สามีภรรยาคู่นีจ้ึงน าเมล็ดพืชชนิดนีม้ากินบ้างและรูส้ึกหอมอร่อยอ่ิมนานกว่าพืชชนิดอ่ืน   
นานวันเขา้เมล็ดขา้วที่มีอยู่ลดจ านวนลงเรื่อย ๆ ทั้งคู่จึงหาวิธีเพาะปลูกเมล็ดพืชชนิดนี ้ไม่นาน
เมล็ดพืชก็เติบโต จากหนึ่งเมล็ดก็ออกรวงกลายเป็นหลายเมล็ด ทัง้คู่จึงน าการเพาะปลกูพืชชนิดนี ้
ไปเผยแพร่ให้กับคนอ่ืนรูจ้ักเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและปลูกข้าวให้ลูกหลานกินต่อไป เมล็ดพืช  
ชนิดนัน้คือเมล็ดขา้วในปัจจบุนั 

นิทานพืน้บา้นของไทยและเวียดนามจึงมีลักษณะของการอธิบายเหตุ บอกเล่าการ
ปลกูขา้ว รวมไปถึงการประกอบพิธีกรรม ท่ีแสดงถึงความเคารพท่ีมีต่อขา้วและสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีคอย
ปกป้องคุม้ครองขา้วใหไ้ดผ้ลสมบูรณป์ลอดโรคภยั นิทานพืน้บา้นจึงเป็นสื่อที่เหมาะกบัการเรียนรู้
ส  าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติเพราะมีลกัษณะเป็นเรื่องเล่า ไม่ยาวจนเกินไป ตัวละครไม่ซบัซอ้น ใช้
ภาษาง่าย ท าให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนานไปพรอ้มกับการเรียนรูท้างวัฒนธรรม ดังตัวอย่าง
งานวิจัยของ อัญชลี ท าทอง (2554) สรา้ง ชุดการสอนส าหรับครูเร่ืองการอ่านจับใจความ



  36 

ส าคัญโดยใช้นิทานพืน้บ้านส าหรับนักเรียนต่างชาติเยียร1์1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) โรงเรียน
นานาชาติเซนตจ์อหน์ ประกอบดว้ยชุดการสอน 5 ชดุ แต่ละชดุจะมีนิทาน 1 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องที่ 1 
ตาอินกบัตานา เรื่องที่ 2 กระรอกเจาะมะพรา้ว เรื่องที่ 3 ประเพณีการปล่อยนกปลอ่ยปลา เรื่องที่ 4 
นางนาคพระโขนง และเรื่องที่ 5 พิกุลทอง ชุดการสอนแต่ละชุดจะแบ่งบัตรค าสั่งเป็น 3 ชุด คือ 
ค าสั่งชุดการอ่านจับใจความ ค าสั่งชุดวัฒนธรรมไทย และค าสั่งชุดภาษา การจัดเนือ้หาชุดการ
สอนตอ้งเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน โดยเลือกใชค้ าศัพทง์่ายถึงยากปานกลาง
และเป็นค าศพัทท์ี่นกัเรียนมีโอกาสพบบ่อยในชีวิตประจ าวนั นิทานมีโครงเรื่อง ไม่ซบัซอ้น เนือ้เรื่อง
แฝงคติค าสอนและวัฒนธรรม โครงเรื่องและประเภทมีความหลากหลายท าใหผู้เ้รียนสนุกสนาน 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจการอ่านจับใจความโดยมีค่าเฉลี่ย
แบบทดสอบหลงัเรียนรอ้ยละ 92 ซึ่งอยู่ในเกณฑดี์มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปรมฤดี จรรยา
นันทจิต (2554) วิจัยเรื่อง แบบเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านไทย ส าหรับชาวต่างชาติ  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 92.62/97.00 ประกอบดว้ยบทเรียนจ านวน 10 บท ไดแ้ก่ บทที่ 
1 กระรอกเจาะมะพรา้ว บทที่ 2 กลองเป็นเหต ุบทที่ 3 คนลม้อย่าขา้ม บทที่ 4 ความกตญัญู บทที่ 
5 ชา้งกับมดแดง บทที่ 6 นกอินทรี ลิงและชา้ง บทที่ 7 มา้อารี บทที่ 8 ราชสีหก์ับมดง่าม บทที่ 9 
สามสหาย และบทที่ 10 หงสท์อง แบบเรียนประกอบดว้ย 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
มีค าอ่านที่ใชส้ัทอักษร มีรูปภาพประกอบ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาของนิทานพืน้บา้น ค าศัพท ์
โครงสรา้งประโยคและไวยากรณ์ที่เก่ียวขอ้ง ท าใหผู้เ้รียนฝึกอ่านเก็บประเด็นความคิดของแต่ละ 
ย่อหนา้ ฝึกตัง้ค าถามและหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านดว้ยตนเองและฝึกตอบค าถามไดด้ว้ยตนเอง 
อีกทั้งยังแทรกวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน เช่น  เรื่องความกตัญญู จากนิทานเรื่อง
หงสท์องและเรื่องความรูจ้ักเกรงใจผูอ่ื้นจากนิทานเรื่องม้าอารี ท าให้ผูเ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจ
วฒันธรรมและความประพฤติในสงัคมไทยที่สืบต่อกันมา ผลการวิจยัพบว่า แบบเรียนอ่านนิทาน
พืน้บา้นไทยส าหรบัชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนรูภ้าษาและ
วฒันธรรมไทยและมีความเหมาะสมที่จะน าไปประยุกตก์บักิจกรรมการอ่านซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ดี
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

2.8 ข้าวกับเพลงพืน้บ้าน 
สงัคมไทยในอดีตมีลกัษณะเป็นครอบครวัขยายและมีความสมัพนัธ์ใกลช้ิดกับเพื่อน

บา้น มกัรวมกลุ่มกนัเพื่อท ากิจกรรมโดยจะใชว้ิธีผลดักนัเอาแรงท างาน เรียกว่า ลงแขก ดนตรีและ
เพลงพืน้เมืองจึงเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์, 
2552, น. 18) เพลงพืน้บา้นจึงมีบทบาทส าคัญอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งใชป้ระกอบพิธีกรรม 
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ประกอบการงาน ประกอบการละเล่นและแสดงมหรสพเพื่อความบนัเทิง เป็นสื่อใหช้าวบา้นระบาย
ความทกุข ์วิพากษว์ิจารณส์งัคมและใชเ้ป็นคติสอนใจ (บวัผนั สพุรรณยศ, 2561, น. 35)  

สกุญัญา สจุฉายา (2545, น. 12-18) อธิบายว่าเพลงพืน้บา้นเป็นงานวรรณกรรมมุข
ปาฐะที่สืบทอดกันมาปากต่อปาก ไม่ปรากฏแหล่งก าเนิดที่แน่นอน เพลงพืน้บา้นมีลกัษณะเป็น
เพลงของกลุ่มชน มีเนื ้อรอ้งเป็นบทรอ้ยกรองและมีท านองไม่ตายตัวผสานกับดนตรีพื ้นบ้าน        
เขา้ดว้ยกนั เพลงพืน้บา้นจึงโดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายของถอ้ยค า การรอ้งและการแสดงออก  

อิสริยา เลาหตีรานนท ์(2556) กล่าวถึงเพลงเก่ียวขา้วว่าเป็นเพลงพืน้บา้นชนิดหนึ่ง
ของไทย นิยมร้องช่วงเวลาลงแขกเก่ียวข้าวหรือเสร็จจากการท างานเพื่อผ่อนคลายความ         
เหน็ดเหนื่อย ท าใหเ้กิดความสนกุสนานและเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ เนือ้หาของเพลงเก่ียวขา้ว
มกักลา่วถึงการท านาและการเกีย้วพาราสีโดยใชก้ารปรบมือเป็นจงัหวะและไม่มีดนตรีประกอบ  

เอนก นาวิกมูล และ ณรงคช์ัย ปิฎกรชัต์ (2550 , น. 28-35) กล่าวถึงเพลงที่ใชร้อ้ง
ตอนเก่ียวขา้ว มีรายละเอียดดงันี ้ 

เพลงเก่ียวขา้ว ใชร้อ้งยั่วเยา้โตต้อบกนัในขณะก าลงักม้เก่ียวข้าว ไม่มีการปรบมือ
และอุปกรณ์การเล่นใด ๆ เนือ้เพลงมีลักษณะเป็นกลอนสั้นและไม่ใช้ถ้อยค าที่ รุนแรงเผ็ดรอ้น      
ดงัตวัอย่าง  
   “ควา้เถิดหนาแม่ควา้ รีบตะบงึใหถ้ึงคนันา 

  จะไดพ้ดูจากนัเอย 

   เก่ียวเถิดหนาแม่เก่ียว อย่ามวัแลมวัเหลียว 

   เคียวจะบาดมือเอย” 

เพลงเต้นก า เป็นเพลงรอ้งโต้ตอบ นิยมตั้งวงรอ้งเมื่อหยุดเก่ียวข้าวโดยรอ้ง
พรอ้มกับการร  าเคียว เอกลกัษณ์ของเพลง คือ ลกูคู่จะรบัทา้ยวรรคหลงัดว้ยค าว่า เฮ ้เฮะ หรือ เฮ ้
เอา้ เฮ ้เฮ ้เพลงเตน้ก าใชร้อ้งเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหลงัเก่ียวขา้ว เวลา
เล่นทุกคนจะยืนลอ้มกนัเป็นวงกลม จากนัน้ฝ่ายชายจะรอ้งเพลงเกริ่นเป็นท านองเชิญชวนใหฝ่้าย
หญิงมาเลน่เพลงรว่มกนั จากนัน้ฝ่ายหญิงจึงรอ้งเกริ่นและรอ้งเพลงโตต้อบกนั ขณะที่ทุกคนรอ้งรบั
กันอยู่นี ้ทุกคนจะร  าเคียวไปด้วย โดยใชม้ือขวาจับเคียวและใชม้ือซา้ยจับรวงข้าวเดินหน้าเป็น
จังหวะพรอ้มขยับเต้นหมุนเป็นวงกลมไปเรื่อย ๆ เนือ้หาของเพลงมีการว่ายั่วเยา้เล็ก ๆ น้อย ๆ 
จงัหวะและท านองค่อนขา้งเรว็และมีการออกท่าทางแกว่งเคียวกนัอย่างสนุกสนาน 

เพลงเต้นก าร าเคียว เป็นเพลงรอ้งโตต้อบกนัช่วงเก็บเก่ียวขา้ว นิยมเล่นกนัเมื่อ
เก่ียวขา้วกันจนเหนื่อยแลว้ ทุกคนจะยืนเป็นวงกลม มือขวาถือเคียว มือซา้ยถือรวงขา้วเต้นไป    
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รอ้งไป ขยับไปขา้งหน้าเรื่อย ๆ เมื่อต้นเสียงรอ้งน าขึน้ ลูกคู่จะรบัสรอ้ยตาม ไม่มีการปรบมือให้
จงัหวะ เวลารอ้งร  า ตน้เสียงจะเขา้ไปร  าประกบคู่ฝ่ายตรงขา้มที่อยู่ใกล ้ๆ มีการเร่งจงัหวะเพื่อความ
สนกุสนาน 

 เพลงเก่ียวขา้วจึงเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตคนไทยในสงัคมกสิกรรมและมีบทบาทส าคญั
ในการสรา้งความสุขความบันเทิงใหก้ับชาวนาเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยหลังการเก็บเก่ียว
ผลผลิต สะทอ้นความเรียบง่ายของกลุ่มชนที่ยงัคงเอกลกัษณ์ ขบัเป็นเนือ้รอ้งและท่วงท านองแบบ
ไทยถ่ายทอดความรูส้กึนึกคิดที่มีต่อสงัคม 

 เพลงพืน้บา้นเวียดนามก็มีพืน้ฐานจากสังคมกสิกรรมเช่นเดียวกัน สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (2561) ถ่ายทอดเรื่องราวของ เล ซวน หงู ศิลปินเพลงพืน้บา้นของเวียดนามผูส้ืบทอด
ต าแหน่งหวัหนา้คณะศิลปินเพลงซวนต่อจากพ่อตามธรรมเนียมปฏิบติัดัง้เดิม เขาเล่าว่าสมยัก่อน
ทุกคนในหมู่บา้นเป็นชาวนาและขา้วคือสิ่งที่อุม้ชูชีวิตของทุกคน ในฤดูใบไมผ้ลิจะมีเทศกาลการ
บูชากษัตริย ์มีการแข่งกีฬาและการแสดงเพลงซวนซึ่งเป็นการแสดงพืน้บา้นที่มีจังหวะครึกครืน้ 
ตวัอย่างตอนหนึ่งของการแสดงเพลงซวนแสดงวิถีชีวิตการจบัปลาของชาวนา โดยสมมติใหผู้ช้าย
เป็นปลายืนจับมือกันเป็นวงกลมอยู่ด้านในและสมมติให้ผู ้หญิงเป็นที่จับปลาซึ่งจับมือกันเป็น
วงกลมอยู่ด้านนอก รอ้งร  าเดินเป็นวงกลม 3-4 รอบ โดยวงด้านนอกและวงด้านในเดินสวนไป     
คนละทิศทาง เมื่อใกลจ้บเพลงผูห้ญิงที่สมมติเป็นที่จับปลาก็สามารถจับปลาซึ่งเป็นผูช้ายที่อยู่     
วงดา้นในได ้

กระทรวงวฒันธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามเสนอใหอ้งคก์ารศึกษา
วิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกรบัรองการรอ้งเพลงท านองแทนซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชนเผ่าไตในจังหวัดเตวียนกวางเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเพื่อเผยแพร่ให้
ชาวโลกไดรู้จ้ัก การรอ้งเพลงท านองแทนเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าไต หนุ่งและไทในเขตเขาทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเวียดนามที่มีวิถีชีวิตในตอนกลางวนัดว้ยการท าไรท่ านา เมื่อตกค ่าพวกเขา
จะนั่งรอบกองไฟร่วมวงรอ้งเพลงท านองแทนโบราณ การรอ้งเพลงท านองแทนตอ้งใชเ้ครื่องดนตรี
ติ๊งหรือคล้ายกับกระจับป่ีของไทยเล่นประกอบ โดยผู้ที่ขับรอ้งและฟ้อนร  าตามท านองแทนใน
โอกาสต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ที่สื่อสารกับดวงวิญญาณได้เพื่อขอฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล           
ให้ชาวบ้านมีความสุขและมีข้าวปลาอาหารเพียงพอ (สถานีวิทยุเวียดนาม ส่วนกระจายเสียง
ต่างประเทศแห่งชาต,ิ 2555) 

เพลงพืน้บา้นของไทยและเวียดนามจึงเป็นศิลปะที่มีคณุค่าต่อวิถีชีวิตเกษตรกร ทัง้ให้
ความสนุกสนาน แสดงออกถึงภูมิปัญญาทางภาษาและแสดงเคารพธรรมชาติอ านาจเหนือ
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ธรรมชาติบนัดาลใหพ้ืชผลทางการเกษตรของตนอยู่รอดปลอดภัยและใหผ้ลบริบูรณ์ดี วฒันธรรม
เพลงพืน้บ้านจึงสามารถน ามาใชส้อนภาษาและวัฒนธรรมส าหรบัชาวต่างชาติได้ ดังตัวอย่าง
งานวิจัยของ นภาลัย โลกวิทย์ (2560) เรื่อง ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับ

ชาวต่างชาติ เร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ชดุการสอนนีม้ีประสิทธิภาพ 80.65/84.70 
สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ประกอบดว้ยชุดการสอนจ านวน 10 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที่ 1 เพลงร  าซิมาร  า ชุดที่ 
2 เพลงบูชานกัรบ ชดุที่ 3 เพลงดอกไมข้องชาติ ชุดที่ 4 เพลงชาวไทย ชดุที่ 5 เพลงยอดชายใจหาญ 
ชุดที่ 6 เพลงดวงจันทรข์วัญฟ้า ชุดที่ 7 เพลงคืนเดือนหงาย ชุดที่ 8 เพลงหญิงไทยใจงาม ชุดที่  9 
เพลงงามแสงเดือน ชุดที่ 10 เพลงดวงจนัทรว์นัเพ็ญ บูรณาการความรูท้างภาษากบัวฒันธรรมไทย
โดยใช้ค าพ้องทั้ง 4 ประเภท ทั้งค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ค าพ้องรูปพ้องเสียง และค าพ้อง
ความหมายที่ปรากฏอยู่ในเนื ้อเพลงร  าวงมาตรฐานเชื่อมโยงกับการขยายวงศัพท์ที่ผู ้เรียน
ชาวต่างชาติควรรูจ้กัไดอ้ย่างเก่ียวเนื่องสมัพนัธอ์ย่างเป็นระบบ นอกจากนีย้งัสอดแทรกความรูท้าง
วัฒนธรรม เช่น การเชื่อมโยงเนือ้เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติสู่การสอดแทรกความรูเ้ก่ียวกับ        
ชื่อเรียกสีของไทย เช่น สีแดงชาด สีดินแดง สีแดงลิน้จี่ เป็นตน้ ผลการวิจยัพบว่าชุดการเรียนรูท้ี่จดั
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและช่วยให้ผู้เรียนชาวต่างชาติ        
ใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสมกบับรบิทสงัคมและวฒันธรรมไทย  

จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่า อินโฟกราฟิกส์สามารถน ามาประยุกต์ใช้และเป็น
ประโยชนต่์อผู้เรียนชาวต่างชาติท าใหเ้ขา้ใจเนือ้หาภาษาและวัฒนธรรมไดง้่ายและเป็นรูปธรรม 
โดยใชเ้นือ้หาวัฒนธรรมขา้วซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของไทยและเวียดนามเป็นหลักในการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของผูเ้รียนชาวเวียดนาม ผูว้ิจัยจึงน าความรูเ้รื่อง วฒันธรรม
ขา้วไทย สรา้งอินโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วัฒนธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียน
ชาวเวียดนาม 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย และ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชาวเวียดนามโดยใช้อินโฟกราฟิกสช์่วยส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาไทยท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจวฒันธรรมและสงัคมไทย ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดรูปแบบการวิจยั 
2. การก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การหาคณุภาพเครื่องมือวิจยั 

1. การก าหนดรูปแบบการวิจัย 
ผูว้ิจัยก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 

One shot experimental case study ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว ไม่มีการทดสอบ
ก่อนเรียนและวัดผลจากการทดสอบหลงัเรียน (posttest) เทียบเกณฑท์ี่ผูว้ิจัยก าหนด (อิทธิพัทธ ์
สุวทันพรกูล, 2562, น. 142) โดยการวัดผลพิจารณาจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบท 
จ านวน 8 บทและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้หลงัจากที่กลุ่มเป้าหมายใชเ้ครื่องมือ
วิจยัคือ ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในงานวิจัยนี ้คือ นักศึกษาชาวเวียดนาม ชั้นปีที่  3 หลักสูตร      

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตภาษาต่างประเทศ 
(University of Foreign Language Studies – The University of Da Nang : UFLS-UD) ซึ่งยินดี
เขา้รว่มกิจกรรม โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 1 หอ้งเรียน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย  ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้

วฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามและแบบวดัความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม มีรายละเอียด ดงันี ้
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3.1 ชุดส่ืออินโฟกราฟิกสเ์พ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทย ส าหรับผู้เรียน
ชาวเวียดนาม มีขัน้ตอนการสรา้งดงันี ้

3.1.1 ศึกษาวัฒนธรรมขา้วไทยจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 
เนื่องจากสารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคกลางเป็นสารสนเทศที่รวบรวมองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาครอบคลมุทัง้ 35 จงัหวดัที่คนไทยภาคกลางอาศยัอยู่ บนัทึกขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและมีความน่าเชื่อถือเพราะผ่านความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวฒุิดา้นวัฒนธรรมไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดท าเพื่อให้ผู ้อ่านเห็นถึงความส าคัญและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย          
จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นเนือ้หาในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยส าหรบัผู้เรียนชาวต่างชาติ ผูว้ิจัย
คดัเลือกค าจากทัง้หมด 18 หมวดวฒันธรรม ใหค้งเหลือเฉพาะหมวดค าที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
ขา้วไทย 14 หมวดวัฒนธรรม สรา้งเป็นแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกหวัขอ้ที่เหมาะสมในการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมขา้วไทยเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อปรบัปรุงพัฒนาแบบสอบถามและ
ด าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน า  

3.1.2 ขอความอนุเคราะหอ์าจารยช์าวเวียดนามที่สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศจ านวน 4 ท่าน จากมหาวิทยาลยัที่เปิดวิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกไทยศึกษา 
ได้แก่ อาจารย์ Phan Trong Binh และ อาจารย์ Nguyen Thi Tru Phuong ภาควิชาภาษาไทย 
คณะภาษาญ่ีปุ่ น-เกาหลี-ไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานงั (University 
of Foreign Language Studies – The University of Da Nang : UFLS-UD) อาจารย์ Le Tran 
Mac Khai และ อาจารย์ Nguyen Thi Loan Phuc ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแห่งชาตินครโฮจิมินห ์(University of 
Social Sciences and Humanities - Vietnam National University Ho Chi Minh City: USSH-
HCM) ตอบแบบสอบถามเพื่อคดัเลือกหวัขอ้วฒันธรรมขา้วที่เหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 
โดยก าหนดให้หัวขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า 3.41 มีค่าความเหมาะสมต ่ากว่าระดับมาก ถูกตัดออก 
และหัวขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.41 มีค่าความเหมาะสมระดับมากขึน้ไป เป็นหัวขอ้ที่เหมาะสม 
ผูว้ิจยัน าผลการคดัเลือกมาสงัเคราะหแ์ละจดัล าดบัโดยเรียงล าดบัคะแนนจากหมวดวฒันธรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ย ซึ่งหวัขอ้วฒันธรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.41 ความเหมาะสมระดบัมากขึน้ไป
มีทัง้หมด 8 หวัขอ้ จาก 8 หมวดวฒันธรรม ไดแ้ก่  

1) หมวดความเชื่อและประเพณี พระราชพิ ธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ        
ค่าความเหมาะสม 4.75   

2) หมวดภาษา ส านวนภาษิตไทยภาคกลาง ค่าความเหมาะสม 4.5 
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3) หมวดวรรณกรรม นิทานพระแม่โพสพ ค่าความเหมาะสม 4.5 
4) หมวดอาหารการกิน ขา้วที่ท าเป็นของคาวหวาน ค่าความเหมาะสม 4.25  
5) หมวดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าวกับธรรมเนียมไทย  ค่าความ

เหมาะสม 4   
6) หมวดการละเลน่ ของเล่น กีฬา การแข่งขนัเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง ค่าความ

เหมาะสม 3.75  
7) หมวดขา้วของเครื่องใช ้ครกต าขา้ว ค่าความเหมาะสม 3.5   
8) หมวดเพลง ดนตรี และศิลปะการแสดงเพลงเก่ียวข้าว  ค่าความ

เหมาะสม 3.5  
3.1.3 ผู้วิจัยคัดเลือกหัวข้อทั้ง 8 หัวข้อที่ เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมข้าวไทย   

จากการศึกษาสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง สร้างเป็นแบบสอบถามให้อาจารย์             
ชาวเวียดนามตอบแบบสอบถามเพื่อน าหัวข้อวัฒนธรรมที่เหมาะสมสรา้งเป็นสื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมข้า วไทยควบคู่กับ
วัฒนธรรมขา้วเวียดนามเพื่อเชื่อมโยงเนือ้หาวัฒนธรรมขา้วเขา้ดว้ยกัน จากนั้นปรึกษาอาจารย์     
ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์และสงัเคราะหเ์นือ้หาอินโฟกราฟิกส์ โดยล าดับเนือ้หาตามกระบวนการ
ผลิตขา้วของไทย เริ่มต้นจากการเกริ่นน าดว้ยธรรมเนียมการทักทายของคนไทยที่เ ก่ียวกับข้าว 
ความเชื่อเก่ียวกับแม่โพสพที่เป็นที่มาของการประกอบพิธีกรรมขา้ว การประกอบพิธีแรกนาขวัญ
ก่อนเริ่มตน้ฤดกูาลการเพาะปลกู การเก็บเก่ียวขา้วและการเล่นเพลงเก่ียวขา้ว การน าผลผลิตขา้ว  
ที่ไดจ้ากการเก็บเก่ียวมาแปรสภาพใหพ้รอ้มรบัประทาน การน าขา้วไปประกอบอาหารท าเป็นขนม      
จนน าไปสู่การน าขา้วไปใชเ้ป็นส านวนสื่อสารในชีวิตประจ าวนัและการน าขา้วไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของการละเลน่ไทย ซึ่งจดัล าดบัไดด้งันี ้

บทท่ี 1 มากินขา้วกนัก่อน 
บทท่ี 2 ก าเนิดเทพธิดาขา้ว  
บทท่ี 3 แรกนาเริ่มเพาะปลกู 
บทท่ี 4 รอ้งร  าเลน่เพลงเก่ียวขา้ว 
บทท่ี 5 แปรสภาพดว้ยครกต าขา้ว 
บทท่ี 6 ขนมจากขา้วไทย 
บทท่ี 7 บอกเลา่ส านวนขา้ว 
บทท่ี 8 จ าลองเลน่หมอ้ขา้วหมอ้แกง 
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3.1.4 ศึกษาวิ เคราะห์ความต้องการของหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language 
Studies – The University of Da Nang : UFLS-UD) พบรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกับวฒันธรรมไทยซึ่ง
นักศึกษาชั้นปีที่  3 ต้องเรียนคือ รายวิชา อารยธรรมไทย มีค าอธิบายรายวิชาคือศึกษาความรู้
เก่ียวกบัประวัติความเป็นมาของอารยธรรมไทยตัง้แต่สมัยสโุขทยัจนถึงปัจจุบนัและศึกษาความรู้
เก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม พุทธศาสนา ครอบครวัและประเพณีของคนไทย และสมัภาษณห์วัหนา้
ภาควิชาภาษาไทย (Phan Trong Binh, การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 สิงหาคม 2563) เก่ียวกับ    
การจัดการเรียนการสอนวฒันธรรมไทยพบว่าหลกัสตูรตอ้งการสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง
วฒันธรรมไทยเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนวฒันธรรมไทยใหดี้ยิ่งขึน้ 

3.1.5 ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัการสรา้งอินโฟกราฟิกสจ์ากหนงัสือเอกสาร 
งานวิจยัต่าง ๆ และแหลง่เรียนรูอ้อนไลนเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางสรา้งอินโฟกราฟิกส ์ 

3.1.6 สรา้งชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทย ส าหรบั
ผู้เรียนชาวเวียดนาม โดยออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนชาวเวียดนามที่มีความรูภ้าษาไทย       
ชั้นปีที่ 3 สามารถอ่านและเข้าใจภาษาไทยไดด้้วยตนเอง ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสน์ีป้ระกอบด้วย    
บทอ่านเชิงวฒันธรรมประกอบอินโฟกราฟิกส ์จ านวน 8 บท ในแต่ละบทประกอบดว้ย  

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่ อให้ผู ้เรียนทราบว่าผู้เรียนต้องรู ้และ         
เกิดทกัษะใด ซึ่งสามารถวดัและประเมินผลไดเ้มื่อผูเ้รียนเรียนรูจ้บแต่ละบท 

2. บทอ่านวัฒนธรรมข้าวไทย เพื่อให้ผูเ้รียนอ่านภาษาไทยและเรียนรู้
วฒันธรรมไทยจากบทอ่านเนือ้หาวฒันธรรมขา้วในรูปแบบความเรียง  

3. อินโฟกราฟิกสว์ัฒนธรรมขา้วไทย สรุปสาระส าคัญของบทอ่านและ
เสริมความรูเ้พิ่มเติมที่สัมพันธ์กับบทอ่านในรูปแบบอินโฟกราฟิกส ์เพื่อให้ผู ้เรียนรูแ้ละเข้าใจ       
บทอ่านเชิงวฒันธรรมมากยิ่งขึน้ 

4. ค าศัพท์น่ารูจ้ากบทอ่าน แต่ละบทจะประกอบด้วยค าศัพท์จ านวน    
20 ค า โดยเรียงล าดับตามการปรากฏในบทอ่าน ระบุชนิดของค าโดยใชอ้กัษรย่อตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไดแ้ก่   

  น.  หมายถึง  ค านาม 
   ก.  หมายถึง  ค ากรยิา    
   ว.  หมายถึง  ค าวิเศษณ ์  
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 พรอ้มระบุค าอ่านภาษาไทย ความหมายของค าศัพท์ภาษาไทยและ     
ค าแปลภาษาเวียดนาม 

5. บทอ่านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย -เวียดนาม เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยและเวียดนามที่สมัพันธ์กันในรูปแบบความเรียง พรอ้มก ากับ
ภาษาเวียดนามท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทอ่านง่ายขึน้  

6. แบบฝึกหัด ประกอบดว้ยแบบฝึกหดัทบทวนค าศัพทจ์ากบทอ่านและ
แบบฝึกหัดทบทวนความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมขา้วไทย ทัง้ในรูปแบบการเติมเครื่องหมายถูกผิด 
เติมหมายเลข เติมค า เติมขอ้ความ เรียงล าดบั จบัคู่และจบักลุม่ 

7. แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปใช้และ
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการหลงัผูเ้รียนเรียนรูด้ว้ยชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เรื่องวฒันธรรมขา้ว
ไทย โดยข้อสอบเป็นขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 8 บท บทละ 10 ข้อ รวม
ทั้งหมด 80 ขอ้ และก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการคือ ผู้เรียนต้องมี
คะแนนจากการท าแบบทดสอบไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 

8. เฉลยแบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัเรียน พรอ้มทัง้ระบุแหล่งอา้งอิง
ขอ้มูลเพื่อระบุที่มาของขอ้มูลที่ใชใ้นการสรา้งสื่อการเรียนรูใ้หถู้กตอ้งตามหลักวิชาการและเป็ น
ประโยชนต่์อผูเ้รียนในการสืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติม 

ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งบทอ่านเชิงวัฒนธรรมประกอบอินโฟกราฟิกส ์จ านวน 
8 บท ตามองคป์ระกอบที่กลา่วมาขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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3.1.7 สรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูเ้พื่อวดัความรูค้วามจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใชแ้ละประเมินประสิทธิภาพของผลลพัธ์หลงัเรียนดว้ยชดุสื่ออินโฟกราฟิกส์
เพื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม โดยสรา้งแบบทดสอบแบบปรนัย    
4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ และก าหนดเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพของผลลพัธ ์คือ ผูเ้รียนตอ้ง
มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 

3.1.8 น าบทอ่านเชิงวัฒนธรรมประกอบอินโฟกราฟิกส์ แบบทดสอบ       
หลังเรียนแต่ละบท จ านวน 8 บทและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ี้สรา้งเสร็จแลว้
เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือ้หาและน ากลบัมา
แกไ้ขตามค าแนะน า 

3.2 แบบวัดความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์เพ่ือสร้างความ รู้ 
ความเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมข้าวไทย ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม มีขัน้ตอนการสรา้งดงันี ้

3.2.1 ศึกษาหนังสือ  เอกสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 

3.2.2 สรา้งแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วัฒนธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม โดยใชม้าตราแบบช่วง 
(Interval Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ย 

 ค่าระดบัความพงึพอใจ  5  หมายถึง พอใจมากท่ีสดุ 
 ค่าระดบัความพงึพอใจ  4  หมายถึง พอใจมาก 
 ค่าระดบัความพงึพอใจ  3  หมายถึง พอใจปานกลาง 
 ค่าระดบัความพงึพอใจ  2  หมายถึง พอใจนอ้ย 
 ค่าระดบัความพงึพอใจ  1  หมายถึง พอใจนอ้ยที่สดุ 

น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหโ์ดยเทียบเกณฑก์ารประเมินระดับความพึงพอใจ
แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น. 165-166) 

 ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง พงึพอใจชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ากที่สดุ 
 ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง พงึพอใจชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์าก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง พงึพอใจชดุสื่ออินโฟกราฟิกสป์านกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง พงึพอใจชดุสื่ออินโฟกราฟิกสน์อ้ย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง พงึพอใจชดุสื่ออินโฟกราฟิกสน์อ้ยที่สดุ 
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3.2.3 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์เพื่อสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามที่สรา้งเสร็จแลว้เสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและน ากลบัมาแกไ้ขตามค าแนะน า 

4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
ผูว้ิจัยปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

และหาคณุภาพของเครื่องมือวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้
4.1 การหาคุณภาพบทอ่านเชิงวัฒนธรรมประกอบอินโฟกราฟิกส์เร่ือง

วัฒนธรรมข้าวไทยส าหรับผู้เชี่ยวชาญ มีขัน้ตอนดงันี ้ 
4.1.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่ อการเรียนรู้

วัฒนธรรมข้าวไทย ส าหรับผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื ้อหา       
ด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้านการใช้ภาษา ด้านการวัดและประเมินผล และด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ที่ไดร้บั โดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนด 
การใหค้ะแนนไดด้งันี ้(พิสณ ุฟองศร,ี 2557, น. 201-202) 

 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพในระดบัดีมาก  
 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพในระดบัดี  
 ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพในระดบัพอใช ้ 
 ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพในระดบันอ้ย  
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคุณภาพในระดับต้อง

ปรบัปรุง  
4.1.2 น าแบบประเมินคณุภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรม

ขา้วไทย ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้งและแกไ้ขตามค าแนะน า 
4.1.3 น าแบบประเมินคณุภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรม

ขา้วไทย ที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านประเมิน ไดแ้ก่  
 รองศาสตราจารยแ์สงอรุณ กนกพงศช์ยั คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยั

หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 อาจารย์ Nguyen Kieu Yen ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยดานัง 
วิทยาเขตภาษาต่างประเทศ (University of Foreign Language Studies – The University of  
Da Nang : UFLS-UD) 

4.1.4 น าผลการประเมินคุณภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่ อการเรียนรู้
วฒันธรรมขา้วไทย จากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย เทียบเกณฑร์ะดบัคณุภาพดงันี ้

 ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพระดบัดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพระดบัดี 
 ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพระดบัพอใช ้
 ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพระดบันอ้ย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสต์อ้งปรบัปรุง 

ตาราง 2 แสดงคะแนนการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

รายการการประเมิน คะแนนจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 
1. ด้านเนือ้หา      
     1.1 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้ 4 4 5 4.33 ดี 
     1.2 มีความถกูตอ้งทางวชิาการ 4 4 5 4.33 ดี 
     1.3 การอธิบายเนือ้หาชดัเจน 3 5 4 4 ดี 
     1.4 การจดัล าดบัเนือ้หาการเรียนรูเ้หมาะสมกบั 
           ผูเ้รียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     1.5 เนือ้หามีประโยชนต์่อผูเ้รยีน น าไปใชไ้ดจ้รงิ 4 4 5 4.33 ดี 
2. ด้านรูปแบบการน าเสนอ      
     2.1 ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม ใชง้าน  
           สะดวก 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     2.2 ลกัษณะตวัอกัษรเหมาะสมชดัเจน 4 3 5 4 ดี 
     2.3 อินโฟกราฟิกสท์ี่ใชน้่าสนใจ 4 5 5 4.67 ดีมาก 
     2.4 อินโฟกราฟิกสท์ี่ใชม้ีขนาด สีและจ านวนที่ 
           เหมาะสม 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     2.5 อินโฟกราฟิกสท์ี่ใชส่ื้อความหมายจากบท  
           อ่านวฒันธรรม   

3 5 5 4.33 ดี 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

รายการการประเมิน คะแนนจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

1 2 3 
3. ด้านการใช้ภาษา      
     3.1ใชภ้าษาที่อ่านเขา้ใจง่าย 3 5 4 4 ดี 
     3.2 ใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 3 4 4 3.67 ดี 
4. ด้านการวดัและประเมินผล      
     4.1 แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์าร   
           เรียนรู ้

4 4 5 4.33 ดี 

     4.2 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 5 4.67 ดีมาก 
     4.3 ค าถามชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หา 4 4 5 4.33  ดี 
5. ด้านคุณค่าและประโยชนท์ีไ่ด้รับ      
     5.1 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจภาษาและ 
           วฒันธรรมไทยแก่ผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     5.2 สรา้งแรงจงูใจในการอ่านภาษาไทยแก่ 
           ผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     5.3 ใชเ้ป็นส่ือการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรม  
            ไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวยีดนาม 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 4.56 4.83 4.39 ดี 

 
จากตาราง 2 แสดงคะแนนการประเมินคณุภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการ

เรียนรูว้ัฒนธรรมข้าวไทยของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.39 แสดงให้เห็นว่าชุดสื่อ      
อินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพอยู่ในระดบัดี  

หากพิจารณารายการการประเมินในแต่ละด้าน ด้านเนื ้อหา  หัวข้อการ
จัดล าดับเนื ้อหาการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก 
เนื่องจากผูว้ิจยัออกแบบใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูจ้ากชุดสื่อนีไ้ดด้ว้ยตนเองจึงจัดล าดับเนือ้หาให้
ง่ายต่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยเริ่มจากให้ผูเ้รียนเตรียมความพรอ้มและมีเป้าหมายในการอ่าน
จากการศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ อ่านบทอ่านวัฒนธรรมควบคู่กับการศึกษาค าศัพท์และ        
ดอิูนโฟกราฟิกสป์ระกอบท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทอ่านวฒันธรรมง่ายขึน้ จากนัน้จึงท าแบบฝึกหดัเพื่อ
ทบทวนความรูก้่อนสอบวดัประเมินความรู ้รองลงมาคือหัวขอ้ เนือ้หาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
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การเรียนรู ้มีความถูกตอ้งทางวิชาการ มีประโยชนต่์อผูเ้รียน น าไปใชไ้ดจ้ริง มีค่าเฉลี่ย 4.33 ทัง้นี ้
เนื่องจากผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเฉพาะหวัขอ้เนือ้หาที่มีค่าความเหมาะสมระดบัมากขึน้ไป โดยผ่านการ
สอบถามความคิดเห็นจากอาจารยช์าวเวียดนามที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศจึงท าให้ได้หัวข้อวัฒนธรรมที่ เหมาะสมกับผู้เรียนน ามาสรา้งเป็นบทอ่าน         
ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้อีกทัง้ยงัมีการอา้งอิงเนือ้หาตามหลกัวิชาการชดัเจนทุกบท
ท าใหค่้าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดี  

ดา้นรูปแบบการน าเสนอ หวัขอ้ ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม ใชง้านสะดวก       
อินโฟกราฟิกสท์ี่ใชน้่าสนใจ และอินโฟกราฟิกสท์ี่ใชม้ีขนาด สี และจ านวนที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ 4.67 จดุเด่นของอินโฟกราฟิกสคื์อมีรูปภาพและสีสนัช่วยเรา้ความสนใจและสรา้งการจดจ า
ได้ดี จึงท าให้การประเมินหัวขอ้ดังกล่าวมีระดับคุณภาพดีมาก หัวขอ้ที่ได้คะแนนรองลงมาคือ 
อินโฟกราฟิกสท์ี่ใชส้ื่อความหมายจากบทอ่านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.33 เนื่องจากมีรูปกราฟิก 
บางรูปที่ผู ้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู ้เรียนชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทย          
ไดถู้กตอ้งจึงมีคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดี และหัวขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ลกัษณะตัวอักษร
เหมาะสมชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4 ระดับคุณภาพดี เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าตัวอักษรที่ใช้ใน    
อินโฟกราฟิกสบ์างจุดมีขนาดเล็กเกินไป จึงแนะน าให้ผู ้วิจัยเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ผู้เรียนอ่าน       
ไดช้ดัเจนยิ่งขึน้  

ด้านการใช้ภาษา มีระดับคุณภาพดี โดยหัวข้อ ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย      
มีค่าเฉลี่ย 4 และหวัขอ้ ใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ย 3.67 มีคะแนนสอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้การอธิบายเนือ้หาชดัเจน เนื่องจากผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าการใชส้  านวนภาษาอธิบายเนือ้หา
บางส่วนเข้าใจยากส าหรบัผู้เรียนชาวต่างชาติ จึงให้ค าแนะน าในการเรียบเรียงส านวนภาษา       
ใหถ้กูตอ้งตามหลกัไวยากรณไ์ทยและเหมาะสมกบัผูเ้รียนชาวต่างชาติมากขึน้  

ดา้นการวัดและประเมินผล หัวขอ้ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้รียน   
มีคะแนนค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.67 ระดบัคณุภาพดีมาก เนื่องจากผูว้ิจยัได้ศกึษาวิเคราะหค์วามตอ้งการ
ของหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมและทักษะการอ่าน จึงออกแบบ
เนื ้อหาวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนชาวเวียดนามที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย หัวขอ้ที่ไดค้ะแนน
รองลงมาคือ หัวข้อ แบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ค าถามชัดเจนและ
ครอบคลมุเนือ้หามีค่าเฉลี่ย 4.33 เนื่องจากผูว้ิจัยสรา้งแบบทดสอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรูจ้ึง
ท าให้การออกแบบเนื ้อหาบทอ่าน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ใช้ในชุดสื่อสอดคล้องกัน          
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แต่ทัง้นีผู้เ้ชี่ยวชาญไดใ้หค้ าแนะน าเรื่องการปรบัค าถามบางขอ้ที่ใชใ้นแบบทดสอบใหช้ัดเจนขึน้   
จึงท าใหก้ารประเมินหวัขอ้ดงักลา่วอยู่ในระดบัคณุภาพดี 

ดา้นคุณค่าและประโยชนท์ี่ไดร้บั ทัง้ 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่ผูเ้รียนชาวเวียดนาม สรา้งแรงจูงใจในการอ่านภาษาไทยแก่ผูเ้รียน 
ชาวเวียดนาม และใชเ้ป็นสื่อการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 ระดบัคณุภาพดีมาก แสดงใหเ้ห็นว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสช์ุดนี ้มีคุณภาพ สามารถ
ใชเ้ป็นสื่อการเรียนรูท้ี่สรา้งแรงจูงใจในการอ่านภาษาไทยและเป็นประโยชนใ์นการสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามได ้

4.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ด้วยชุดส่ืออินโฟกราฟิกสเ์พ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทยส าหรับผู้เรียน
ชาวเวียดนาม มีขัน้ตอนดงันี ้

4.2.1 สร้างแบบวิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ของค าถามและวัตถุประสงค์ ให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบท้ายบทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ใชส้ตูรค านวณดงันี ้(รตันะ บวัสนธ,์ 2554, น. 81-82) 

IOC =  
∑ R

N
 

เมื่อ IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม  

  ∑    แทน การรวม 
  R แทน  ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยที่  
   ถา้เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั 1.00 คะแนน 
   ถา้ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากบั 0.00 คะแนน 
   ถา้ไม่เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั -1.00 คะแนน 
  N แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

เกณฑ์ตัดสินความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาต้องมีค่าดัชนี  IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 ซึ่งหมายถึงค าถามนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา หากค่าดัชนีน้อยกว่า 0.5 ต้อง
ปรบัปรุงใหดี้ขึน้ 

4.2.2 น าแบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบใหอ้าจารย์
ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้งและน ากลบัมาแกไ้ขตามค าแนะน า 
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4.2.3  น าแบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบที่ปรบัปรุง
แกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ประเมินความถูกตอ้งของเนือ้หา ตัวเลือกและความสอดคลอ้ง
ตามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้น ามาเทียบเกณฑ ์

ตาราง 3 แสดงคะแนนประเมินความสอดคลอ้งของค าถามกับจดุประสงคก์ารเรียนรูจ้าก
ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ล าดับ รายการ คะแนนความ
สอดคล้องจาก

ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 

ค่า 
IOC 

1 2 3 
1 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 1 “มากินขา้วกนัก่อน” 

สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 1 
0 +1 +1 0.67 

2 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 2 “ก าเนดิเทพธิดาขา้ว” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 2 

+1 +1 +1 1 

3 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 3 “แรกนาเริ่มเพาะปลูก” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 3 

+1 +1 +1 1 

4 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 4 “รอ้งร าเล่นเพลงเกีย่ว
ขา้ว” สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรูข้องบทที่ 4 

+1 +1 +1 1 

5 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 5 “แปรสภาพดว้ยครกต าขา้ว” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 5 

0 +1 +1 0.67 

6 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 6 “ขนมจากขา้วไทย” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 6 

+1 +1 +1 1 

7 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 7 “บอกเล่าส านวนขา้ว” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 7 

+1 +1 +1 1 

8 แบบทดสอบหลงัเรียนบทที่ 8 “จ าลองเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง” 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องบทที่ 8 

+1 +1 +1 1 

9 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูส้อดคลอ้งกบั
จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องทกุบท 

+1 +1 +1 1 
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จากตาราง 3 แสดงผลการประเมินความเที่ ยงตรงตามเนื ้อหาของ
แบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่านพบว่า แบบทดสอบบทที่  2-4 และ บทที่  6-8 รวมถึง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีค่าดัชนี IOC เท่ากับ 1 แสดงให้เห็นว่า ค าถาม          
ในแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูม้ีความเที่ยงตรงตามเนือ้หา
ส่วนแบบทดสอบบทที่ 1 และบทที่ 5 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการปรบัแก้ค าถาม     
ในบทที่  1 ที่สามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า 1 ค าตอบและปรบัแก้การเขียนอธิบาย
เนือ้หาในบทอ่านบทที่ 5 ใหช้ดัเจนขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถตอบค าถามในแบบทดสอบได้ถูกตอ้ง 
จึงท าใหค่้าดชันี IOC ของแบบทดสอบทัง้สองบทมีค่าเท่ากบั 0.67 นอ้ยกว่าบทอ่ืน แต่ทัง้นีค่้าดชันี 
IOC มีค่ามากกว่า 0.5 จึงผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด อีกทัง้ผูว้ิจัยปรบัปรุงแกไ้ขค าถามในแบบทดสอบ
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค าถามในแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนือ้หาและ
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้นล าดบัถดัไป 

4.3 การปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
ผูว้ิจัยน าผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยรายงานต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ ์และด าเนินการปรบัปรุงเครื่องมือตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน โดยน า
ประเด็นขอ้เสนอแนะจดัท าเป็นตารางและแกไ้ขตามค าแนะน า ดงันี ้

รองศาสตราจารยแ์สงอรุณ กนกพงศช์ัย ใหค้ าแนะน าเรื่องการปรบั
ส านวนภาษาที่ใชใ้นการเขียนบทอ่านเชิงวฒันธรรมว่าควรมีโครงสรา้งตามลกัษณะไวยากรณไ์ทย
เพื่อใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจง่าย อีกทัง้ควรเลือกใชภ้าพกราฟิกประกอบบทอ่านเชิงวฒันธรรมที่
สื่อความหมายชดัเจนเพื่อใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจวฒันธรรมไทยไดถ้กูตอ้ง 

ตาราง 4 แสดงตวัอย่างการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของ รองศาสตราจารยแ์สงอรุณ   
กนกพงศช์ยั 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
คู่มือ
การใช ้

ก ผูว้ิจยัสรา้งสรรคเ์ป็นบทอ่าน
เชิงวฒันธรรมประกอบ 
อินโฟกราฟิกส ์

เพิ่มค าอธิบายความหมาย
ของอินโฟกราฟิกส ์สัน้ ๆ 
ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 

ผูว้ิจยัสรา้งสรรคเ์ป็นบทอา่น เชงิ
วฒันธรรมประกอบอินโฟกราฟิกส ์
(Infographics) โดยใชภ้าพกราฟิก
ประกอบขอ้ความ 

เพื่อใหผู้เ้รียนรูแ้ละเขา้ใจ  
บทอ่านเชงิวฒันธรรม     
มากขึน้ 

เพิ่มค าวา่ “กวา้งขวางและ
ชดัเจนขึน้” 

เพื่อใหผู้เ้รียนรูแ้ละเขา้ใจ  
บทอ่านเชงิวฒันธรรม
กวา้งขวางขึน้และชดัเจนขึน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
1 4 

 

เปล่ียนภาพขา้วที่ใชเ้ปิบ
จากซูชเิป็นกอ้นขา้ว 

 
1

  
5 วิธีรบัประทานขา้วโดยใช ้ 

นิว้มือขยุม้ขา้วใส่ปาก 
เพิ่มค าวา่“ 3 นิว้” ใน
ความหมายค าวา่“เปิบขา้ว” 

วิธีรบัประทานขา้วโดยใช ้ 
นิว้มือ 3 นิว้ขยุม้ขา้วใส่ปาก 

1 7 ขอ้ 3 คนไทยเลีย้งพระเพื่อให้
ไดบ้ญุ 
ขอ้ 4 ธรรมเนียมการจดัเลีย้ง
เกิดจากการมีขา้วเหลือกิน
เหลือใช ้
ขอ้ 6 การเปิบขา้วเสียงดงั
เป็นการแสดงน า้ใจต่อผูอ้ื่น 
ขอ้ 7 การเปิบขา้วใชน้ิว้โป้ง
ผลกัขา้วเขา้ปาก 

แกไ้ขขอ้ความใน
แบบฝึกหดัใหช้ดัเจนขึน้ 

ขอ้ 3 คนไทยเลีย้งพระเพื่อ
หวงัไดบ้ญุ 
ขอ้ 4 ธรรมเนียมการจดัเลีย้งเกดิ
จากการมขีา้วเหลือกินเหลือใช้
และตอ้งการตอบแทนแรงงาน 
ขอ้ 6 การเปิบขา้วเสียงดงั
เป็นการแสดงน า้ใจต่อผูอ้ื่น
และแสดงว่าอาหารอรอ่ยมาก 
ขอ้ 7 การเปิบขา้วตอ้งใช้
นิว้โป้งผลกัขา้วเขา้ปาก 

2 12 วนัหนึ่งที่ประชมุปรกึษากนั
ว่าระหว่างพระพทุธเจา้กบั
แม่โพสพ ใครมีบญุคณุมากกวา่ 

ปรบัการอธิบายเนือ้หา  
ค าวา่ “ที่ประชมุ” จาก      
บทอ่านใหช้ดัเจน 

วนัหนึ่งมนษุยป์ระชมุปรกึษา
กนัว่าระหว่างพระพทุธเจา้กบั
แม่โพสพ ใครมีบญุคณุมากกวา่ 

2 13 เมื่อถงึภเูขากระทบ         
พระมาตลีุไปต่อไม่ได ้       
จึงใชใ้หป้ลาสลาดไปแทน 

ปรบัการอธิบายใหผู้เ้รียน
เขา้ใจว่าภเูขากระทบ    
คืออะไร 

พระมาตลีุไปต่อไม่ได้
เนื่องจากมีภเูขากัน้อยู่ จงึใช้
ใหป้ลาสลาดไปแทน 

2 16 มกักล่าวถงึตวัละครคือหญิง
เกียจครา้นท่ีท าใหเ้มล็ดขา้ว
มีขนาดเล็ก 

เพิ่มค าวา่ “เป็นตน้เหต”ุ 
ลงในบทอ่าน 

มกักล่าวถงึตวัละครคือหญิง
เกียจครา้นท่ีเป็นตน้เหตุ    
ท าใหเ้มล็ดขา้วมีขนาดเล็กลง 

3 19 7. แม่โสพสไม่ไดถื้อส่ิงใดอยู่
ในมือ 

ค าถามขอ้ที่ 7 ควรตดั     
“อยูใ่นมือ” ออกเนื่องจากค าวา่ 
“ถือ” เก่ียวขอ้งกบัมืออยู่แลว้ 

7. แม่โพสพไม่ไดถื้อส่ิงใด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
3 22 ขา้วก็มีขวญัเช่นกนั 

เนื่องจากสมยัก่อนการผลิต
ขา้วของไทยพึ่งพาธรรมชาติ
เป็นหลกั ชาวนาไทยจงึ
ประกอบพิธีกรรมขา้วใน   
ทกุขัน้ตอนการผลิตขา้ว 

ขยายความการผลิตขา้ว
ของไทยที่ตอ้งพึง่พา
ธรรมชาติและธรรมชาติ  
มีความไม่แน่นอน 

ขา้วก็มีขวญัเช่นกนั 
เนื่องจากสมยัก่อนการผลิต
ขา้วของไทยพึ่งพาธรรมชาติ
เป็นหลกั ธรรมชาตอิาจแปรปรวน 
ชาวนาไทยจงึประกอบพิธีกรรม
ขา้วใน ทกุขัน้ตอนการผลิตขา้ว 

อโุบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม เติมค าว่า “พระ” 
หนา้ขอ้ความ “อโุบสถวดั
พระศรีรตันศาสดาราม” 
เพื่อใหถ้กูตอ้งตาม
หลกัการใชร้าชาศพัท ์

พระอโุบสถวดัพระศรีรตัน-
ศาสดาราม 

4 25 ฤดกูาล หมายถึง ชว่งเวลาที่
แบ่งตามสภาพอากาศ 
 

เพิ่มการอธิบาย
ความหมายของค าศพัท ์
“ฤดกูาล” โดยเพิม่
ขอ้ความวา่ “ในแต่ละปี”  

ฤดกูาล หมายถึง ชว่งเวลา  
ที่แบ่งตามสภาพอากาศ      
ในแต่ละปี 
 

วดัพระศรีรตันศาสดาราม 
หมายถึง ชื่อวดัส าคญัของ
ไทย ตัง้อยู่ภายใน
พระบรมมหาราชวงั          
(วดัพระแกว้) 

เพิ่มขอ้ความวา่ “ที่สดุ” ใน
การอธิบายความหมายค า
ว่า “วดัพระศรีรตันศาสดาราม” 

วดัพระศรีรตันศาสดาราม 
หมายถึง ชื่อวดัส าคญัที่สดุ
ของไทย ตัง้อยู่ภายใน
พระบรมมหาราชวงั         
(วดัพระแกว้) 

4 32 เสียงรอ้งเพลงโตต้อบกนัไป
มาระหวา่งพ่อเพลงแม่เพลง
เป็นมหรสพเพื่อความบนัเทิง 
 

เพิ่มการเขียนอธิบาย   
การเล่นเพลงเก่ียวขา้ว
เป็นมหรสพเพื่อความ
บนัเทิงในขณะท านา  

เสียงรอ้งเพลงโตต้อบกนัไป
มาระหวา่งพ่อเพลงแม่เพลง
เป็นมหรสพเพื่อความบนัเทิง
ในขณะท านา 

เพลงเตน้ก าร  าเคยีวเป็นเพลง
ที่กรมศิลปากรปรบัเนือ้รอ้ง
และจงัหวะใหส้นกุสนานขึน้ 

ขยายความการปรบัเพลง
เตน้ก าร  าเคียวที่เป็น
วฒันธรรมเพลงของ
ชาวบา้นมาก่อน 

เพลงเตน้ก าร  าเคยีวเป็น
เพลงที่กรมศิลปากรปรบั 
เนือ้รอ้งและจงัหวะเพลง
ชาวบา้นใหส้นกุสนานขึน้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
5 36 Hò (ห่อ)  

Hò giã gạo (ห่อต าขา้ว)  
Hò xay lúa (ห่อสีขา้ว) 
Đi cấy (ไปท านา) 

ปรบัค าทบัศพัทภ์าษาไทย
ขึน้ตน้ก่อนค าศพัท ์      
ชื่อเพลงภาษาเวยีดนาม 

ห่อ (Hò) 
ห่อต าขา้ว (Hò giã gạo) 
ห่อสีขา้ว (Hò xay lúa) 
ไปท านา (Đi cấy) 

5 42 ความเชื่อเรือ่งผูห้ญิงตอ้งท าพิธี
เปิดปากครกก่อนซึ่งมีที่มา
จากภรรยาของพระเพชฉลกูรรม
ใหค้  าแนะน าจน             
พระเพชฉลกูรรมสรา้งเรือ
ส าเรจ็ 

ปรบัส านวนการเขียน
อธิบายเนือ้หาความเชื่อ
เรื่องพระเพชฉลกูรรม    
ใหอ้่านเขา้ใจง่าย 

ความเชื่อผูห้ญิงตอ้งท าพิธี
เปิดปากครกก่อน ความเชื่อ
นีม้ีที่มาจากภรรยาของ 
พระเพชฉลกูรรมที่ใหค้  าแนะน า
กบัสามีวา่ควรตดัตน้ไม ้
ลงก่อนขดุเรือ พระเพชฉลกูรรม
จึงสรา้งเรือส าเรจ็ 

5 43 

 

ปรบัรูปกราฟิกขา้วสารให้
เป็นสีขาวอย่างเดยีว 

 
5 48 4. ขอ้ใดเป็นขัน้ตอนท่ีเมล็ด

ขา้วเปล่ียนเป็นขา้วสารแลว้ 
ปรบัค าถามขอ้ที่ 4 ให้
ชดัเจนขึน้ 

4. ขอ้ใดเป็นขัน้ตอนท่ีเปลี่ยน
เมล็ดขา้วเป็นขา้วสารแลว้ 

6 52 ขนมไทยมีส่วนประกอบหลกั
คือ ขา้วหรือแปง้ที่ท  าจาก
ขา้ว น า้ตาลและมะพรา้ว 
น าไปผสมกบัส่วนผสมอื่น 
ท าเป็นอาหารส าหรบั
รบัประทานนอกเวลา   
อาหารหลกั หรือรบัประทาน
ตามเทศกาล 

ขยายความการ
รบัประทานอาหาร     
ตามเทศกาล 

ขนมไทยมีส่วนประกอบหลกั
คือ ขา้วหรือแป้งที่ท าจากขา้ว 
น า้ตาลและมะพรา้ว น าไป
ผสมกบัส่วนผสมอื่น ท าเป็น
อาหารส าหรบัรบัประทาน 
นอกเวลาอาหารหลกัหรือ
รบัประทานตามเทศกาล     
คนสมยัก่อนจึงท าขนม
รบัประทานกนันาน ๆ ครัง้ 

6 53 ขา้วเหนียวผดักบักะทใิห ้ 
เขา้กนั ใส่กลว้ย ห่อดว้ย
ใบตองและมดัขา้วตม้ทัง้ 2 
ชิน้เขา้ดว้ยกนัก่อนน าไปน่ึง 

เพิ่มค าอธิบายส่วนผสม
ของขา้วตม้มดัให้
สอดคลอ้งกบัรูปภาพที่มี
ถั่วด าเป็นส่วนประกอบ 

ขา้วเหนียวผดักบักะทใิหเ้ขา้
กนั ใส่กลว้ย ถั่วด า ห่อดว้ย
ใบตองและมดัขา้วตม้ทัง้ 2 
ชิน้เขา้ดว้ยกนัก่อนน าไปน่ึง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
8 72 หากเจา้ของบา้นจบัไม่ไดว้า่

ใครเป็นคนขวา้งกจ็ะแขวน
ขา้วเม่าที่ต  าเสรจ็ไวห้นา้บา้น 

ปรบัส านวนการเขียน
อธิบายการเล่นขวา้ง
ขา้วเม่าใหช้ดัเจนขึน้ 

หากเจา้ของบา้นจบัไม่ไดว้า่
ใครเป็นคนขวา้งกจ็ะแขวน
ขา้วเม่าที่ต  าเสรจ็ไวห้นา้บา้น
เพื่อแบ่งใหค้นขวา้ง 

8 76 เด็กผูห้ญิง (1)___แม่ โดยใช ้
(2)________ที่เป็นเครื่องครวั 
(3)____(4)____ท าอาหาร
ขายแก่ผูเ้ล่นท่ีเป็นผูซ้ือ้ 

ปรบัแกแ้บบฝึกหดัเตมิ
ค าศพัทใ์หผู้เ้รียน 
ตอบค าถามไดช้ดัเจน 

เด็กผูห้ญิง (1)______แม่ 
โดยใช ้(2)__ที่เป็นเครื่องครวั
(3)___ท าอาหาร(4)___ขาย
แก่ผูเ้ล่นท่ีเป็นผูซ้ือ้ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สาโรจน์ บัวพันธุง์าม ใหค้ าแนะน าเรื่องการ

ปรับระยะห่างของตัวอักษรและการเว้นวรรคของบทอ่านเชิงวัฒนธรรมให้เป็นระเบียบเพื่อ           
สื่อความหมายกบัผูเ้รียนชาวต่างชาติไดถู้กตอ้ง อีกทัง้ควรระบจุุดประสงคก์ารใชค้  าศพัทท์ี่เก่ียวกบั
วฒันธรรมเพื่อตอบค าถามและควรมีเกณฑท์ี่ดีในการระบชุนิดค าเพื่อช่วยใหง้านสมบรูณย์ิ่งขึน้  

ตาราง 5 แสดงตวัอย่างการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สาโรจน ์
บวัพนัธุง์าม 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
คู่มือ
การใช ้

ก ค าศพัทน่์ารูจ้ากบทอ่าน     
แต่ละบทจะประกอบดว้ย
ค าศพัทจ์ านวน 20 ค า โดย
เรียงล าดบัตามการปรากฏใน
บทอ่าน ระบชุนิดของค าโดย
ใชอ้กัษรย่อตามพจนานกุรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 ไดแ้ก่                       
     น.  หมายถึง  ค านาม 
     ก.  หมายถึง  ค ากริยา          
     ว.  หมายถึง  ค าวิเศษณ ์

การระบชุนิดของค าตาม
พจนานกุรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถานมีความ 
ลกัลั่น เพื่อใหง้านสมบรูณ์
ยิ่งขึน้ ควรมีเกณฑท่ี์ดีในการ
ระบชุนิดค า 

ค าศพัทน่์ารูจ้ากบทอ่าน แต่ละบท
จะประกอบดว้ยค าศพัทจ์ านวน 20 
ค า โดยล าดบัตามการปรากฏในบท
อ่านและระบชุนิดของค าตามหลกั
ไวยากรณข์องตามบริบทของบทอ่าน
วฒันธรรมขา้วไทยโดยใชอ้กัษรย่อ
ตามพจนานกุรมฉบบั ราชบณัฑิตย- 
สถาน พ.ศ.2554 ไดแ้ก่    
         น.  หมายถึง  นาม 
          ก.  หมายถึง กริยา               
          ว.  หมายถึง  วิเศษณ ์  
(คณุศพัทห์รือกริยาวิเศษณ)์ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
2 12 และใชไ้มเ้ทา้ตีขา้วใหแ้ตก

กระจายตกทั่วพืน้ดินท าให้
มนษุยจ์ึงเก็บเมล็ดพนัธุข์า้ว
นัน้ไปปลกูกิน 

ตดัค าวา่ “ท าให”้ ออก และใชไ้มเ้ทา้ตีขา้วใหแ้ตก
กระจายตกทั่วพืน้ดิน มนษุย์
จึงเก็บเมลด็พนัธุข์า้วนัน้ไป
ปลกูกิน 

3 21 1) ผูเ้รียนเขา้ใจความเชื่อ
เรื่องขวญัของไทย 

ปรบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ขอ้ที่ 1 โดยเปล่ียนค าวา่ 
“เขา้ใจ” เป็น “รู”้ 

1) ผูเ้รียนรูค้วามเชื่อเรื่อง
ขวญัของไทย 

4 35 สามคัคี (ว.) ท าดว้ยการ
รว่มแรงรว่มใจกนั 

แกไ้ขชนิดของค าของ
ค าศพัท ์“สามคัค”ี ให้
สอดคลอ้งกบับทอ่าน 

สามคัคี (น.) ความรว่มแรง
รว่มใจกนั 

5 42 คนไทยจึงผลิตครกต าขา้ว
เป็นเครื่องใชป้ระจ าบา้น 

ควรท าอกัษรตวัหนา้
ค าศพัท ์“ครกต าขา้ว” ให้
เป็น 1 ค า 

คนไทยจึงผลิตครกต าขา้ว
เป็นเครื่องใชป้ระจ าบา้น 

6 60 ตวัอกัษรขนาด 8 เฉลยแบบฝึกหดั “ท าขนม
ดว้ยวธีิไหน” ตวัอกัษรมี
ขนาดเล็กเกินไป 

ตวัอกัษรขนาด 10 
 

 
อาจารย์ Nguyen Kieu Yen ให้ค าแนะน าเรื่องการปรับและเพิ่ ม

ค าอธิบายความหมายค าศพัทท์ี่ปรากฏในบทอ่านเชิงวฒันธรรมใหช้ดัเจนขึน้ แนะน าการสะกดค า
และการแปลความหมายค าศพัทใ์หถู้กตอ้งตามไวยากรณภ์าษาเวียดนาม รวมถึงการปรบัค าถาม
และตวัเลือกค าตอบในแบบทดสอบใหถ้กูตอ้งชดัเจนแมจ้ะมีบรบิททางวฒันธรรมที่แตกต่างกนั 

ตาราง 6 แสดงตวัอย่างการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของอาจารย ์Nguyen Kieu Yen 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
1 5 Tài nguyên thiên nhiên แกไ้ขค าแปลภาษาเวยีดนาม 

ค าศพัท“์ทรพัยากร” 
tài nguyên 

2 13 ขา้วผี เพิ่มค าอธิบายความหมาย
ของค าวา่ “ขา้วผี” 

ขา้วผี (lúa gié hoang/     
lúa ma) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
2 15 Rừng Himavanta văn học 

(rừng thần thoại trong) 
แกไ้ขค าแปลภาษาเวยีดนาม 
ค าศพัท ์“หิมพานต”์  

rừng Himavanta (rừng 
thần thoại trong văn học) 

thần indra (đạo hindo) แกไ้ขค าแปลภาษาเวยีดนาม 
ค าศพัท ์“พระอินทร”์  

Thần Indra (Đạo Hindu) 

3 24 ผา้ 4 คืบ ผา้ 5 คืบ ผา้ 6 คืบ เพิ่มค าอธิบายรายละเอียด
ค าวา่ “คืบ” โดยเปรียบเทยีบ
กบัหนว่ยวดัความยาว “เมตร” 

ผา้ 4 คืบ ผา้ 5 คืบ ผา้ 6 คืบ 
(1 คืบ เทา่กบั 0.25 เมตร) 

3 28 ก. ชีวิตตน้ช่วงนีไ้ม่ค่อยมี
ความสขุ 

เปล่ียนตวัเลือก ก. ใหแ้สดง
ความหมาย “ขวญัหาย” ชดัเจน 

ก. ตน้ชอบเหม่อลอย ไมค่่อย
มีสติอยู่กบัตวั 

4 33 

 

เพิ่มล าดบัของเนือ้เพลง 
“เตน้ก าร  าเคียว” 

 
4 35 Cục mỹ thuật แกไ้ขค าแปลภาษาเวยีดนาม 

ค าศพัท ์  “กรมศิลปากร”  
cục nghệ thuật 

4 36 Hò xây lúa 
Thanh Hoa 

แกไ้ขค าแปลภาษาเวยีดนาม 
ค าศพัท ์“ห่อสีขา้ว” 
“จงัหวดัทนัฮวา้” 

Hò xay lúa 
Thanh Hóa 

Đi cấy (ไปท านา) แกไ้ขค าแปลภาษา
เวียดนามเพลง Đi cấy 

Đi cấy (ไปปักด าขา้ว) 

“An cơm bằng đèn đi 
cấy sáng trăng” หมายถึง 
ชาวนาท านา กลบับา้นดกึ 
เมื่อกินขา้วจึงตอ้งจดุตะเกียง
และชาวนาออกไปท านา  
ตอนเชา้ตัง้แต่พระอาทิตย ์          
ยงัไม่ขึน้ 

แกไ้ขค าอธิบายเนือ้เพลง 
“An cơm bằng đèn đi 
cấy sáng trăng”         
ใหถ้กูตอ้ง 

“Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng 
trăng” ความหมายของเพลงคอื
ถึงแมว้า่ชาวนาเวยีดนามจะท างาน
ดว้ยความยากล าบากแตก่็             
ไม่ทอ้แท ้ยงัคิดในแงบ่วก นกึถงึ
ผลผลิตที่ไดใ้นอนาคตจงึท านา
ดว้ยความสนกุสนาน 

5 45 ต า (giă lúa) 

ฝัด (đãi gạo) 

ซอ้ม (giă gạo) 

หายนะ (tai vởng) 

แกไ้ขค าแปลภาษา
เวียดนาม ค าศพัท ์“ต า” 
“ฝัด” “ซอ้ม” “หายนะ”   

ต า (giã) 

ฝัด (sàng/sảy) 

ซอ้ม (xát) 

หายนะ (tai ương) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
5 49 7. เพราะเหตใุดผูท้  าครกตอ้ง

ผ่านการบวชเรยีนก่อน 
ก. เพื่อใหต้นเองมีอายยุืนยาว 
ข. เพื่อเป็นสิรมิงคลแกช่ีวติ 
ค. เพ่ือบชูาส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี   
อยู่ในไมท้ าครก 
ง. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละ
ท างานช่างปลอดภยั 

ค าถามขอ้ที่ 7 สบัสน
ระหว่างค าตอบตวัเลือก
ขอ้ ก. กบั ขอ้ ง. 

7. ขอ้ใดเป็นประโยชนข์อง
การบวชเรียนก่อนการท าครก
ต าขา้ว 
ก. เพื่อใหค้นใชค้รกมีอายยุืนยาว 
ข. เพื่อเป็นสิรมิงคลแกช่ีวติ 
ค. เพ่ือบชูาส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่
ในไมท้ าครก 
ง. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละท างาน
ช่างปลอดภยั 

6 55 กวน (khuấy cho hỗn hợp keo lại) 
ใบตอง (lá) 
ขา้วเจา้ (gạo) 

แกไ้ขค าแปลภาษา
เวียดนาม ค าศพัท“์กวน” 
“ใบตอง” “ขา้วเจา้”  

กวน (sên) 
ใบตอง (Lá chuối) 
ขา้วเจา้ (gạo tẻ) 

7 66 Chuột sa chĩnh gạo  
(หนนูั่งกินขา้ว) 

แกไ้ขค าแปลของส านวน 
Chuột sa chĩnh gạo  ซึง่
แปลตรงตวักบัส านวนไทย 

Chuột sa chĩnh gạo  
(หนตูกถงัขา้วสาร) 

Liệu cơm gắp mắm  
(กินขา้วคีบปลารา้) 

แกไ้ขค าอธิบายส านวน 

Liệu cơm gắp mắm ให้
ถกูตอ้ง 

Liệu cơm gắp mắm  
(ประมาณขา้วที่เหลือก่อน
แลว้จึงคีบปลารา้) 

8 73 ไม่ระบุคำอธิบายภาษา
เวียดนาม 

เพิ่มค าอธิบายภาษา
เวียดนามของค าศพัท ์
“สมมตุิ” “ทะนาน”      
“ใบลาน” “เบีย้” “คดขา้ว” 

สมมตุิ (giả sử) 

ทะนาน (gáo dừa) 
ใบลาน (lá buông) 

เบีย้ (vỏ ốc-tiền thời xưa của Thái) 

คดขา้ว (xới cơm) 

8 76 ก่อไฟ (kéo lửa) แกไ้ขค าศพัทภ์าษา
เวียดนามของค าว่า     
“ก่อไฟ” เนื่องจากค าที่ใช้
เป็นภาษาถิ่น ควรเปล่ียน 
เป็นภาษาเวียดนาม
มาตรฐาน 

ก่อไฟ (nhóm lửa) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
แบบ 
ทดสอบ
วดัผล 
สมัฤทธ์ิ 

82 7. เหตกุารณใ์ดท าใหม้นษุย ์
รูว้่าแม่โพสพมีผลต่อความ
อดุมสมบรูณข์องขา้ว 
ก. มนษุยต์ดัสินว่าใครมี
บญุคณุมากกว่า 
ข. แม่โพสพหนีไปป่าหิมพานต ์
ค. แม่โพสพมอบเมล็ดขา้ว
ใหป้ลาสลาด 
ง. พระมาตลีุถวายเมลด็ขา้ว
แด่พระพทุธเจา้ 

แกไ้ขตวัเลือกค าตอบของ
ค าถามขอ้ที่ 7 เนื่องจาก
สามารถเลือกตอบไดท้ัง้
ขอ้ ข. และขอ้ ค. 

7. เหตกุารณใ์ดท าใหม้นษุยรู์ ้
ว่าแม่โพสพมีผลต่อความ
อดุมสมบรูณข์องขา้ว 
ก. มนษุยต์ดัสินว่าใครมี
บญุคณุมากกว่า 
ข. แม่โพสพหนีไปป่าหิมพานต ์
ค. ปลาสลาดตามหา         
แม่โพสพจนพบ 
ง. พระมาตลีุถวายเมลด็ขา้ว
แด่พระพทุธเจา้ 

 
นอกจากนีม้ีค  าแนะน าการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือวิจัยจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 

ท่านที่เห็นรว่มกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 7 แสดงการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
1 2 รวงขา้วในดวงตราอาเซียน เพิ่มค าวา่ “สญัลกัษณ”์ 

เพื่อใหค้วามหมายชดัเจนขึน้ 
รวงขา้วในดวงตราสญัลกัษณ์
อาเซยีน 

1 3 

 

เปล่ียนภาพกราฟิกที่อาจ
ท าเขา้ใจเป็นสญัลกัษณ์
โรงพยาบาลและใชค้  าวา่
“ไม่ได”้ แทนค าว่า “ไม”่ 

 

1 5 การเชิญพระภิกษุมา
รบัประทานอาหารเนื่องใน
งานพิธี 

ปรบัค าอธิบายค าวา่ 
“เลีย้งพระ”จาก “เชิญ
พระภิกษุ” เป็น “นิมนต์
พระภิกษุ”ใหถ้กูตอ้งตาม
หลกัการใชร้าชาศพัท์
ส าหรบัภิกษุสงฆ ์

การนิมนตพ์ระภิกษุมา
รบัประทานอาหารเนื่องใน
งานพิธี (นมินต ์หมายถงึ เชิญ 
ใชก้บัพระสงฆ)์ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
3 22 พระราชพิธีจรดพระนงัคลั

แรกนาขวญัเป็นพิธี
พราหมณโ์ดยมี
พระมหากษัตรยิเ์ป็น
ประธานและใหพ้ระยา    
แรกนาเป็นตวัแทนท าพิธี   
ไถหว่าน ณ สนามหลวง 
เพื่อใหข้วญัและก าลงัใจ   
แก่เกษตรกร 

ปรบัการเขียนอธิบายค า
ว่า “ขวญั” ใหช้ดัเจนเพื่อ
ไม่ใหผู้เ้รียนสบัสนระหว่าง
ขวญัขา้วกบัขวญัคน 

พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรก
นาขวญัเป็นพิธีพราหมณโ์ดย
มีพระมหากษัตรยิเ์ป็น
ประธานและใหพ้ระยาแรกนา
เป็นตวัแทนท าพิธีไถหวา่น   
ณ สนามหลวง เพื่อให้
ก าลงัใจเกษตรกร 

 
4.4 การหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยโดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  
ผูว้ิจัยแกไ้ขเครื่องมือตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านเรียบรอ้ยแลว้จึงน า 

บทอ่านเชิงวฒันธรรมประกอบอินโฟกราฟิกสเ์รื่อง วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม
ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หาอีกครัง้ก่อนน าไปทดลองใช ้
(try out) กบันกัศกึษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาเวียดนาม ชัน้ปีที่ 3 หลกัสตูรศิลปศาสตร
บณัฑิต ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห์  (University of Social Sciences and Humanities: 
USSH, Vietnam National University, Ho Chi Minh City) ซึ่งยินดีเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 21 คน 
เพื่อสรา้งเครื่องมือใหม้ีประสิทธิภาพก่อนการใชจ้รงิ  

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองระหว่างวันที่  25 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2564          
ณ หอ้งเรียนคณะตะวนัออกศึกษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลยั
แห่งชาตินครโฮจิมินห ์ตามขัน้ตอนดงันี ้

4.4.1 ชีแ้จงรายละเอียดใหน้กัศึกษาชาวเวียดนามเขา้ใจวตัถุประสงคก์ารใช้
อินโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม  

4.4.2 นักศึกษาชาวเวียดนามเรียนรู้ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้
วฒันธรรมขา้วไทยจนครบถว้นทัง้ 8 บท  
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4.4.3 วัดความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมข้าวไทยตามสภาพจริง เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการโดยให้นักศึกษาชาวเวียดนามท าแบบทดสอบหลังเรียน   
แต่ละบท จ านวน 8 บท 

4.4.4 หลังนักศึกษาชาวเวียดนามเรียนรูโ้ดยใช้ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์ครบ    
ทัง้ 8 บท ใหน้ักศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูเ้พื่อวัดความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง
วฒันธรรมขา้วไทยและประเมินประสิทธิภาพของผลลพัธ ์โดยก าหนดเกณฑก์ารผ่านการประเมิน 
ผู้เรียนต้องมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 75 อิงตามเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือวิจยั 

4.4.5 นักศึกษาชาวเวียดนามท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใช้  
อินโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

4.4.6 ผูว้ิจยัตรวจแบบทดสอบ บนัทกึคะแนนและน าขอ้มลูไปประมวลผลเพื่อ
วิเคราะหห์าประสิทธิภาพของการใชอิ้นโฟกราฟิกส ์โดยก าหนดระดับคุณภาพของแบบทดสอบ  
คิดเป็นรอ้ยละตามระดบัคุณภาพดังนี ้ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, 
2552, น. 66) 

ผลคะแนนรอ้ยละ 80-100 หมายถึง ระดบัผลการเรียนดีมาก 
ผลคะแนนรอ้ยละ 70-79  หมายถึง ระดบัผลการเรียนดี 
ผลคะแนนรอ้ยละ 60-69  หมายถึง ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
ผลคะแนนรอ้ยละ 50-59  หมายถึง ระดบัผลการเรียนผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า 
ผลคะแนนรอ้ยละ 0-49  หมายถึง ระดบัผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑข์ัน้ต ่า 

ตาราง 8 แสดงคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง (Try out) 

คนที ่ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
ค่าเฉลี่ย
รายบุคคล 

ระดับ
คุณภาพ บทที ่

1 
บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

1 80 70 90 70 90 90 90 80 82.5 ดีมาก 
2 70 90 70 80 80 80 90 90 81.3 ดีมาก 
3 90 80 80 80 90 100 90 100 88.8 ดีมาก 
4 60 40 40 30 70 70 70 30 51.3 ผ่านเกณฑ ์

5 90 100 90 80 70 90 10 90 88.8 ดีมาก 
6 70 80 70 50 80 80 70 100 75 ดี 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
ค่าเฉลี่ย
รายบุคคล 

ระดับ
คุณภาพ บทที ่

1 
บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

7 90 100 80 90 80 90 90 90 88.8 ดีมาก 
8 90 100 60 80 70 70 90 90 81.3 ดีมาก 
9 90 90 80 90 90 100 100 90 91.3 ดีมาก 
10 80 90 60 90 60 100 100 100 85 ดีมาก 
11 80 90 90 90 80 80 90 90 86.3 ดีมาก 
12 90 90 70 80 90 100 80 100 87.5 ดีมาก 
13 90 90 70 60 90 100 90 90 85 ดีมาก 
14 80 70 70 80 70 100 90 90 81.3 ดีมาก 
15 100 80 90 100 80 60 90 100 87.5 ดีมาก 
16 70 100 90 70 90 100 80 80 85 ดีมาก 
17 90 90 60 90 80 100 70 100 85 ดีมาก 
18 80 60 50 80 60 60 90 100 72.5 ดี 
19 - - - - - 30 - - 30 ต ่ากว่าเกณฑ ์

20 100 100 50 60 90 90 90 70 81.3 ดีมาก 
21 90 90 80 70 90 90 90 100 87.5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 
รายบท 

84 85 72 76 80 84.8 87.5 89 80.1 ดมีาก 

ระดับ
คุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 
จากตาราง 8 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่ม

ทดลองที่ไม่ใช่กลุม่เปา้หมายรายบุคคล  มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 80.1 อยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก 
และสามารถจดักลุ่มตามระดบัคุณภาพเป็นระดบัคณุภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ารอ้ยละ 
80 จ านวน 17 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์ช่วยให้
ผูเ้รียนใชท้ักษะการอ่านภาษาไทยจากบทอ่านประกอบอินโฟกราฟิกสพ์ัฒนาความรูค้วามเขา้ใจ
วฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลใหค้ะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียน
ของนักศึกษามีระดับผลการเรียน ดีมาก รองลงมาคือกลุ่มระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยคะแนน    



  72 

รอ้ยละ 70-79 จ านวน 2 คน สาเหตุเนื่องจากนักศึกษาคนที่ 6 ท าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน      
บทที่ 4 รอ้งร  าเล่นเพลงเก่ียวข้าวได้รอ้ยละ 50 และนักศึกษาคนที่ 18 ท าคะแบบแบบทดสอบ   
หลงัเรียนบทที่ 3 แรกนาเริ่มเพาะปลกูไดร้อ้ยละ 50 จึงท าใหภ้าพรวมคะแนนเฉลี่ยรายบุคคลลดลง
อยู่ในระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพต่อมาคือระดับคุณภาพผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ร้อยละ 50-59 จ านวน 1 คน คือ นักศึกษาคนที่  4 ท าค่าเฉลี่ยคะแนนได้ร้อยละ 51.3 จาก
การศึกษาคะแนนการท าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนโดยภาพรวม นกัศึกษาท าคะแนนสูงสดุ ใน
บทที่ 5 บทที่ 6 และบทที่ 7 ไดค้ะแนนรอ้ยละ 70 อยู่ในระดับคุณภาพดีและท าคะแนนต ่าสุดใน  
บทที่ 3 และบทที่ 4 ไดค้ะแนนรอ้ยละ 30 อยู่ในระดับคุณภาพต ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบแลว้พบว่า นักศึกษาใชเ้วลาเรียนรูชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกสแ์ละท า
แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบทน้อยกว่าบทอ่ืน โดยใช้เวลาทั้งสิ ้น 15 นาที  และ 19 นาที 
ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยเวลา ที่ใชใ้นการเรียนรูด้ว้ยชุดสื่ออินโฟกราฟิกสข์องนกัศึกษาอยู่ที่ 47 นาที 
ทัง้นีเ้นื่องจากบทดังกล่าวมีค าศัพทเ์ฉพาะทัง้ราชาศัพทแ์ละเนือ้เพลงพืน้บา้นไทยจึงท าใหเ้ขา้ใจ
เนือ้หายากกว่าบทอ่ืน ผูเ้รียนจึงใชเ้วลาในการเรียนรูชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกส ์2 บทดังกล่าวนอ้ยกว่า
ค่าเฉลี่ยเวลาตามระดับความสามารถที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ      
ผ่านเกณฑ ์

จากข้อมูลที่กล่าวมาขา้งต้นแสดงให้เห็นว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการ
เรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยช่วยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจด้านวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุม่เปา้หมายและมีประสิทธิภาพสามารถจ าแนกระดบัความสามารถของผูเ้รียนทัง้เก่ง กลาง อ่อน
ที่คละรวมกันใน 1 ห้องเรียนได้ ทั้งนีม้ีนักศึกษาจ านวน 1 คน คือนักศึกษาคนที่  19 มีค่าเฉลี่ย
คะแนนรอ้ยละ 30 เนื่องจากนกัศึกษาสมคัรใจเขา้รว่มการทดลองบทที่ 6 เพียง 1 ครัง้ ประกอบกบั
การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาชาวเวียดนามพบว่า นักศึกษาขาดเรียนเป็นประจ าและ    
เขา้เรียนไม่สม ่าเสมอสง่ผลใหม้ีค่าเฉลี่ยคะแนนต ่ากว่าเกณฑ ์  

ดา้นผลการวิเคราะหค์ะแนนค่าเฉลี่ยรายบทพบว่า บทที่มีคะแนนสูงสุดคือ 
บทที่ 8 จ าลองเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 89 ทัง้นีเ้นื่องจากเนือ้หาวฒันธรรม
ในบทที่ 8 กล่าวถึงการละเล่นไทยที่เก่ียวกับข้าว ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เขา้ร่วมการ
ทดลองพบว่าเวียดนามมีการเล่นขายของที่คลา้ยคลงึกบัการละเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกงของไทยตาม
ลกัษณะวฒันธรรมขา้วที่ทัง้สองประเทศมีร่วมกัน และอาจารยช์าวเวียดนามเคยสอนการละเล่น   
รีรีข้าวสารมาบ้างแล้ว อีกทั้งเนือ้หาการเล่นขวา้งขา้วเม่าของไทยมีความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กับ      
บทที่  5 กล่าวถึงการใช้ครกต าข้าว และบทที่ 6 กล่าวถึงขนมข้าวเม่า จึงท าให้ผู ้เรียนรูค้  าศัพท ์   
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และมีความรูพ้ืน้ฐานทางวฒันธรรม สามารถเชื่อมโยงความรูก้่อนหนา้และความรูเ้รื่องการละเล่น
ไทยกบัการละเลน่เวียดนามเขา้กนัได ้

 บทที่ 3 แรกนาเริ่มเพาะปลกูเป็นบทที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนนอ้ยที่สุดรอ้ยละ 72 
เนื่องจากเนือ้หาวัฒนธรรมในบทที่ 3 กล่าวถึงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวญัซึ่ง
เป็นพิธีกรรมหลวงที่ตอ้งใชภ้าษาระดับพิธีการ แมผู้ว้ิจัยจะเรียบเรียงภาษาใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติ
เขา้ใจง่าย แต่ยงัคงค าราชาศพัทบ์างค าที่เป็นชื่อเฉพาะไวเ้พื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาวฒันธรรมไทย
ไดถู้กตอ้ง จึงสง่ผลใหผู้เ้รียนจ ารายละเอียดบางสว่นไม่ได ้สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศกึษา
กล่าวว่า “อินโฟกราฟิกสข์องพี่ดีมากค่ะ ช่วยในการเข้าใจ แต่ในความคิดเห็นของหนู บทที่  3    
ยากที่สุดค่ะเพราะมีการใชค้ าราชาศัพทแ์ละสิ่งที่ท าใหพ้วกหนูจ าไม่ไดก้็คือชื่อค่ะ  ชื่อของเทพเจา้
หรือชื่อของพิธีกรรม” นอกจากนี ้ยังมีบทที่  4 ที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดรองลงมารอ้ยละ 76         
มีเนือ้หากล่าวถึงเพลงเก่ียวข้าว มีศัพท์เฉพาะในเพลงพืน้บ้านไทยภาคกลางที่นักศึกษาไม่คุ้น        
จึงท าใหไ้ม่ค่อยเขา้ใจเนือ้เพลง ดงัความคิดเห็นของนกัศึกษากล่าวว่า “บทที่ 4 ง่ายกว่าบทที่ 3 ค่ะ 
แต่หนูยังไม่ค่อยเขา้ใจเนือ้เพลงเนื่องจากมีค าศัพทแ์ปลก ๆ เช่น เก่ียวเถิดหนาแม่เก่ียว, เคียวจะ
บาดมือเอย” จึงเป็นเหตใุหบ้ทท่ี 3 และบทที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนนอ้ยกว่าบทอ่ืน 

หลังจากนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเรียนรูด้้วยชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์
ครบถว้นทัง้ 8 บท ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูเ้ป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ขอ้ โดยเกณฑ์การผ่านการประเมิน ผูเ้รียนตอ้งมีคะแนนจาก 
การท าแบบทดสอบไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 สรุปผลไดด้งันี ้

ตาราง 9 แสดงคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องกลุม่ทดลอง (Try out) 

คนที ่ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
1 78 ดี 
2 56 ผ่านเกณฑ ์
3 68 ปานกลาง 
4 40 ต ่ากว่าเกณฑ ์
5 84 ดีมาก 
6 62 ปานกลาง 
7 76 ดี 
8 56 ผ่านเกณฑ ์
9 82 ดีมาก 
10 66 ปานกลาง 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
11 76 ดี 
12 84 ดีมาก 
13 80 ดีมาก 
14 58 ผ่านเกณฑ ์
15 56 ผ่านเกณฑ ์
16 60 ปานกลาง 
17 72 ดี 
18 46 ต ่ากว่าเกณฑ ์
19 - - 
20 72 ดี 
21 64 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 66.8 ปานกลาง 

 
จากตาราง 9 พบว่า ภาพรวมผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 66.8 ระดับ    
ผลการเรียนปานกลาง สามารถจัดกลุ่มตามระดับคุณภาพเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มระดับคณุภาพ  
ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ารอ้ยละ 80 จ านวน 4 คน กลุ่มระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ระหว่างรอ้ยละ 70-79 จ านวน 5 คน กลุ่มระดับคุณภาพปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง    
รอ้ยละ 60-69 จ านวน 5 คนกลุ่มระดบัคณุภาพผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างรอ้ยละ 
50-59 จ านวน 4 คน กลุ่มระดับคณุภาพต ่ากว่าเกณฑ ์มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จ านวน 2 คน 
ทัง้นีห้ากพิจารณาจากนักศึกษาคนที่ 12 มีคะแนนสูงสุดคิดเป็นรอ้ยละ 84 ระดับคุณภาพดีมาก 
และนักศึกษาคนที่ 4 มีคะแนนต ่าสุดคิดเป็นรอ้ยละ 40 ระดับผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ พบว่า           
ผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกับผลคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู้เรียนรายบุคคลที่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์
ตามล าดับ นอกจากนี ้ตารางยังปรากฏข้อมูลนักศึกษาคนที่  19 ซึ่งขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง 
นกัศึกษายินดีเขา้ร่วมการทดลองเพียง 1 ครัง้และไม่ไดเ้ขา้ร่วมการสอบจึงไม่ปรากฏคะแนนสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์ ผูว้ิจยัคงขอ้มลูของนกัศกึษาคนดงักลา่วไวต้ามสภาพจรงิ   
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นักศึกษาที่ เข้าร่วมการทดลองได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูว่้า “อินโฟกราฟิกสข์องบทเรียนดีค่ะ ท าให้หนูเขา้ใจ   
มากขึน้ค่ะ แต่ว่าการทดลองกบัการท าแบบทดสอบ 50 ขอ้เป็นระยะเวลายาวนาน หนูก็จ าขอ้มูล
ไม่ไดห้มด ส าหรบัหนแูบบฝึกหดับางสว่นยากมาก บางสว่นง่าย ๆ ค่ะ” แสดงใหเ้ห็นว่า ระยะเวลาที่
ใชใ้นการทดลองบทอ่านสปัดาหล์ะ 1 บท จนกระทั่งสอบวดัผลสมัฤทธิ์ใชร้ะยะเวลากว่า 9 สปัดาห ์     
จึงท าให้ผูเ้รียนลืมเนือ้หาท่ีเรียนบทก่อนหน้า ท าให้คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน นอกจากนี ้นักศึกษายังแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความยากง่าย       
ของแบบทดสอบว่า “หนงัสือมีรูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ ช่วยเขา้ใจเนือ้หาง่ายขึน้ แบบทดสอบ
มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน บางข้อสอบถามให้ความรู้สึกว่าก าลัง “หลอก” ผู้อ่าน          
แต่ก็เป็นการกระตุน้ให้คิดเยอะเพื่อเลือกค าตอบที่ถูกต้อง” สอดคล้องกับการออกแบบทดสอบ   
ของผู้วิจัยที่วัดทั้งความรู ้ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ ซึ่งผู้ เรียนต้องวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงเนื ้อหาที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงข้อสอบที่ เป็นสถานการณ์การสื่อสารในบริบท
วฒันธรรมไทยท าใหน้กัศกึษาตอ้งประมวลความรูจ้ากทกุบทเพื่อวิเคราะหเ์ลือกค าตอบที่ถกูตอ้ง 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบหลังเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูม้ีคณุภาพสอดคลอ้งกนัและมีประสิทธิภาพในการจ าแนก
ผูเ้รียนตามระดับความสามารถจริง แสดงใหเ้ห็นว่าหลังจากนักศึกษาเขา้ร่วมการทดลองเรียนรู ้
ด้วยชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทย ผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจเรื่อง
วฒันธรรมขา้วไทยสง่ผลใหม้ีผลการเรียนผ่านเกณฑ ์ 

เมื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูเ้สร็จ ผูว้ิจัยให้นักศึกษาตอบแบบวัดความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม สรุปผลความพงึพอใจไดด้งันี ้

ตาราง 10 แสดงความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรม
ขา้วไทยของกลุม่ทดลอง (Try out) 

ข้อ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 อินโฟกราฟิกสม์ีค  าอธิบายการใชช้ดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ย 4.39 0.50 มาก 
2 อินโฟกราฟิกสม์ีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 4.28 0.67 มาก 
3 ผูเ้รียนพึงพอใจกบัเนือ้หาอินโฟกราฟิกส ์ 4.56 0.62 มากที่สดุ 
4 ผูเ้รียนพึงพอใจในความยากง่ายของแบบฝึกหดั 3.78 0.65 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5 ผูเ้รียนพึงพอใจในความยากง่ายของแบบทดสอบ 4.17 0.71 มาก 
6 อินโฟกราฟิกสม์ีล าดบัขัน้การเรียนรูท้ี่เหมาะสม 4.00 0.69 มาก 
7 เวลาที่ใชใ้นการเรียนรูเ้พยีงพอตอ่การใชอ้ินโฟกราฟิกส ์ 4.05 0.97 มาก 
8 อินโฟกราฟิกสส่์งเสรมิทกัษะการอ่านภาษาไทย 

ของผูเ้รียน 
4.17 0.71 มาก 

9 อินโฟกราฟิกสพ์ฒันาความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมไทย
ของผูเ้รียน 

4.89 0.32 มากที่สดุ 

10 ผูเ้รียนสามารถน าความรูจ้ากอินโฟกราฟิกสไ์ปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

3.89 0.76 มาก 

รวม 4.21 0.66 มาก 

 
ตาราง 10 แสดงผลการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วมการทดลอง

พบว่า ภาพรวมนักศึกษาพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
วฒันธรรมขา้วไทย มีค่าเฉลี่ย 4.21 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ระดับความพึงพอใจมาก 
โดยรายการการประเมินหวัขอ้ อินโฟกราฟิกสพ์ฒันาความรูค้วามเขา้ใจวัฒนธรรมไทยของผูเ้รียน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.89 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือหัวขอ้ ผูเ้รียนพึงพอใจเนือ้หา
อินโฟกราฟิกส์ มีค่าเฉลี่ย 4.56 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนรายการการประเมินหัวข้อ 
ผูเ้รียนพึงพอใจในความยากง่ายของแบบฝึกหัด มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ 3.78 ระดบัความพึงพอใจมาก 
สอดคลอ้งกบัตวัอย่างความคิดเห็นของนกัศกึษาที่มีต่อบทอ่านประกอบอินโฟกราฟิกสว์่า 

 
 ขอให้ค าชมต่อการแต่งอินโฟกราฟิกส์ทั้งในด้านมีค าอธิบายการใช้ชัดเจน         

อ่านเขา้ใจง่าย และรูปภาพที่เหมาะสม มีสีสัน ส่ือถึงมีการลงทุนมาก ในดา้นเนือ้หาของ   

การจดัหนงัสือนีช้่วยส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมไทยมากดว้ย แต่บางบทยงัมีการ

จดัล าดบัความยากง่ายไม่ค่อยเหมาะสม จะเป็นส่ิงควรแกไ้ขนิดหน่ึงเท่านัน้ 

 หนูชอบบททดลองของพี่มากเลยค่ะ จากการใชสี้สวยและรูปภาพประกอบน่ารกั ๆ 

ท าให้หนูรูส้ึกสนใจเมื่อได้อ่านและได้ท าบทเรียนหลายเรื่องนี ้ แลว้ก็ช่วยให้หนูมีความรู้
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เพิ่มเติมเก่ียวกับวฒันธรรมขา้ว ส านวนที่เก่ียวขอ้งกับขา้วทั้งไทยและเวียดนามอย่างมาก  

แมจ้ะมีขอ้บกพรอ่งเล็กนอ้ยก็ไม่มีปัญหาค่ะ หนคูิดว่าพี่สรา้งบททดลองดีมากแลว้ค่ะ 

 การออกแบบอินโฟกราฟิกสท์ี่สวยงามสีสันสะดุดตา ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียน    

ดีขึน้ เรื่องราวในต านานและต านานต่างประเทศท าใหผู้อ้่านสบัสนและเขา้ใจยากนิดหน่อย 

อย่างไรก็ตามอินโฟกราฟิกสส์รุปเหตุการณส์ าคญัเพื่อช่วยใหผู้อ้่านซึมซบัเรื่องราวไดง้่ายขึน้ 

อินโฟกราฟิกสม์ีขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ยและไม่มีนัยส าคญั ถา้แกไ้ขไดก้็สมบูรณ์แบบ สดุทา้ย

ขอขอบคุณพี่ส าหรบัการออกแบบและลงทุนอย่างจริงจงัเพื่อผลิตหนงัสือที่มีคุณภาพเช่นนี ้

ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงเนื ้อหาที่น่าสนใจมากมายเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและเพิ่มพูน

ความรูข้องตนเอง 

 
เมื่อผูว้ิจยัหาคณุภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกสโ์ดยน าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาที่

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเสรจ็เรียบรอ้ยจึงสรุปผลการทดลองเครื่องมือวิจยัและรายงานผลใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธท์ราบ และปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือวิจยัตามค าแนะน า มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 11 แสดงตวัอย่างการแกไ้ขเครื่องมือวิจยัหลงัน าไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัศึกษาที่ไม่ใช่
กลุม่เปา้หมาย 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
1 2 การทกัทายดว้ยถอ้ยค าเหล่านี ้

ไม่ไดต้อ้งการกา้วกา่ยเรื่อง
ส่วนตวั แต่เป็นการแสดงความ
ห่วงใยความเป็นอยู่ของคู่สนทนา 

เปล่ียนค าว่า           
“คู่สนทนา” 

การทกัทายดว้ยถอ้ยค าเหล่านี ้
ไม่ไดต้อ้งการกา้วกา่ยเรื่อง
ส่วนตวั แต่เป็นการแสดงความห่วงใย
ความเป็นอยู่ของผูท้ี่ก  าลงัพดูดว้ย 

1 5 น า้ใจไมตรี (น.) ความจรงิใจ, 
ความเอือ้อาทร, ความหวงัดี 
ต่อกนั 

ปรบัค าอธิบาย
ความหมายค าศพัท ์
“น า้ใจไมตรี” 

น า้ใจไมตรี (น.) ความจรงิใจ, 
ความหวงัดีต่อกนั 

1 6 สมาชิกในครอบครวัที่มีอายุ
นอ้ยจะเชิญสมาชิกที่มอีาวโุส
มากกวา่ รบัประทานอาหาร
ก่อน   

เพิ่มค าแปลภาษา
เวียดนามค าว่า 
“อาวโุส” 

สมาชิกในครอบครวัที่มีอายนุอ้ย
จะเชิญสมาชิกที่มีอาวโุส
มากกวา่ (người lớn) 
รบัประทานอาหารก่อน   
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ตาราง 11 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
1 6 แบบฝึกหดั “รูเ้พิ่มเติมค าศพัท”์ 

 

ปรบัแกแ้บบฝึกหดั
อกัษรไขวเ้นื่องจาก
ความสบัสนในการ
เขียนค าศพัทล์งในช่อง
ค าตอบซึ่งอาจเติมสระ
แบบแยกค าตอบ     
จึงไม่สอดคลอ้งกบั
อกัขรวิธีไทย 

แบบฝึกหดั “ขีดเสน้ใตเ้ติม
ค าศพัท”์ 

 
2 14 

 

ควรปรบัภาพกราฟิก
แม่โพสพใหม่ให้
ชดัเจน เนื่องจาก
นกัศกึษาไม่ทราบว่า
กระบงัหนา้คือส่วนใด
และมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 
3 22 สมยัก่อนการผลิตขา้วของไทย

พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั 
ธรรมชาติอาจแปรปรวน ชาวนา
ไทยจึงประกอบพิธีกรรมขา้วใน
ทกุขัน้ตอนการผลิตขา้ว 

ปรบับทอ่านที่ใชค้  าว่า 
“แปรปรวน” เนื่องจาก
นกัศกึษาไม่ทราบ
ความหมาย 

สมยัก่อนการผลิตขา้วของไทย
พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกั 
ธรรมชาติอาจเปล่ียนแปลง      
ไม่แน่นอน ชาวนาไทยจงึประกอบ
พิธีกรรมขา้วในทกุขัน้ตอนการผลิต 

3 24 

 

เพิ่มค าอธิบายวิธีการ
เส่ียงทายผา้นุง่ของ   
พระยาแรกนาวา่มี
วิธีการเลือกอยา่งไร 

พระยาแรกนาหยิบผา้นุง่จาก
ภาชนะที่มีผา้คลมุ มีค  าท านาย
ดงันี ้

 
3 26 คนไทยมีความเชื่อเรื่องการ

ท าบญุอทุิศส่วนกศุลใหค้นที่
เสียชีวติ 

เพิ่มค าอธิบายภาษา
เวียดนาม ค าว่า  
“อทุิศส่วนกศุล” 

คนไทยมีความเชื่อเรื่องการ
ท าบญุอทุิศส่วนกศุลให ้        
คนที่เสียชวีิต (Lập công cho 
người đã khuất) 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
4 34 

 

ปรบัเปล่ียภาพกราฟิก
การชกัชวนใหล้งแขก
เก่ียวขา้ว โดยเปล่ียน
รูปผูช้ายถือเคียวใหถื้อ
ในแนวระนาบ และ
ปรบัเปล่ียนภาพ
ชาวนาไทยเก่ียวขา้ว 
เป็นรูปเครื่องจกัร  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เนือ้ความ “ปัจจบุนั
ชาวนาไทยสวนใหญ่ใช้
เครือ่งจกัรเก่ียวขา้ว” 

 

4 35 “เคียว” lưỡi liềm 

“เกีย้วพาราสี” tán tinh̉ 
“กรมศิลปากร” cục nghệ 
thuật 

ปรบัเปล่ียนค าศพัท์
ภาษาเวยีดนามของ
ค าวา่ “เคียว       
“เกีย้วพาราสี”     
“กรมศิลปากร”  

“เคียว” Cái liềm, cây liềm   
“เกีย้วพาราสี” tán tỉnh 
“กรมศิลปากร” Cục Nghệ 
thuật 

4 37 

 

ปรบัเสน้ท่ีโยงมาที่
ค  าตอบรูปภาพลกูคู่
ชายและลกูคู่หญิงให้
ชดัเจน ไม่ชีไ้ปท่ีรูป
หมวกหรืองอบ   

5 45 ขา้วกลอ้ง gạo lức แกไ้ขค าศพัทภ์าษา
เวียดนาม“ขา้วกลอ้ง”  

ขา้วกลอ้ง gạo lứt 

6 56 ขา้วเม่าคลกุ xôi cốm   เพิ่มเติมค าแปลภาษา
เวียดนาม “ขา้วเมา่
คลกุ” ใหช้ดัเจนเพราะ
ใชม้ะพรา้วอ่อนเป็น
ส่วนผสมในการคลกุ 

ขา้วเม่าคลกุ xôi cốm dừa 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

บท หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่ิงที่แก้ไข 
6 56 ขนมขา้วเมา่ไสถ้ั่วเขียว bánh เปล่ียนค าศพัทภ์าษา

เวียดนาม “ขนม
ขา้วเม่าไสถ้ั่วเขยีว” 

ขนมขา้วเมา่ไสถ้ั่วเขียว       
cốm tươi nhân đậu xanh 

7 63 

 

เปล่ียนภาพกราฟิก
ผูห้ญิงกินขา้วใหไ้มม่ี
น า้ตาเพื่อเปรียบเทียบ
กบัภาพผูห้ญิงกิน
น า้ตาต่างขา้วใหส่ื้อ
ความหมายไดถ้กูตอ้ง 

 

7 66 Liệu cơm gắp mắm 
(ประมาณขา้วที่เหลือแลว้คีบ
ปลารา้) 

ปรบัเปล่ียนค าแปล
ส านวนเวียดนาม     
Liệu cơm gắp mắm 

Liệu cơm gắp mắm 
(ประมาณขา้วก่อนแลว้จึงคีบ
กบัขา้ว) 

8 76 การแข่งขนัหงุขา้ว (thi nấu 

cơm) ของหมู่บา้นถเิกิ๊มในกรุง
ฮานอย (làng Thị cấm, thành 
phố Hà Nội) 

เปล่ียนชื่อหมู่บา้น 
ถิเกิ๊มในกรุงฮานอย
เป็นค าทบัศพัทท์ี่
ถกูตอ้งและแกไ้ขค าแปล 
ภาษาเวยีดนาม        
“กรุงฮานอย” ใหถ้กูตอ้ง  

การแข่งขนัหงุขา้ว (thi nấu 

cơm) ของหมู่บา้นถิกั๊ม 
ในกรุงฮานอย (làng Thị cấm, 
thủ đô Hà Nội)  

ผูเ้ขา้แขง่ขนัทัง้ 10 คนจะตอ้ง
แบ่งหนา้ที่กนัแข่งขนัก่อไฟ 
(nhóm lửa) หาบน า้ (lấy 
nước) 

แกไ้ขค าว่า “หาบน า้” 
lấy nước เป็น “ตกั
น า้” gánh nước 

ผูเ้ขา้แขง่ขนัทัง้ 10 คนจะตอ้ง
แบ่งหนา้ที่กนัแข่งขนัก่อไฟ 
(nhóm lửa) ตกัน า้ (gánh 
nước) 

 
จากการน าชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทย ส าหรบั

ผูเ้รียนชาวเวียดนาม ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสรา้งเครื่องมือ
ให้มีประสิทธิภาพก่อนใชจ้ริงกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสน์ีช้่วยให้นักศึกษา
เวียดนามมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมไทยมากขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระตุน้ความสนใจในการ
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อ่านภาษาไทยและอธิบายเนือ้หาวฒันธรรมไทยที่เป็นเรื่องยากส าหรบัชาวต่างชาติใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 
หลังจากนักศึกษาได้เรียนรูชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกส์แล้วมีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน      
อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับผลการเรียนปานกลาง 
และมีความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทย    
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์นี ้มีคุณภาพ เมื่อผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามค าแนะน าท าให้ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคุณภาพยิ่งขึน้ สามารถน าไปทดลองกับ
กลุม่เปา้หมายได ้

 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจัยทดลองกับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาวเวียดนาม ชัน้ปีที่ 3 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัดานัง วิทยาเขตภาษาต่างประเทศ 
(University of Foreign Language Studies – The University of Da Nang : UFLS-UD) ซึ่งยินดี
เขา้รว่มกิจกรรมจ านวน 21 คน ด าเนินการทดลองระหว่างวนัที่ 25 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2564 
ณ หอ้งเรียนภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาญ่ีปุ่ น-เกาหลี-ไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลยัดานงั โดยด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจัยชีแ้จงวัตถุประสงค์การวิจัย ขอ้ตกลงและวิธีการทดลองเครื่องมือวิจัยกับ
นกัศกึษากลุม่เปา้หมายเพื่อทราบแนวปฏิบติัการเก็บขอ้มลูวิจยั 

2. ผูเ้รียนศกึษาจดุประสงคก์ารเรียนรูก้่อนเริ่มอ่านบทอ่านวฒันธรรมขา้วไทย 
3. ผูเ้รียนเรียนรูค้  าศพัทแ์ละศกึษาบทอ่านวฒันธรรมขา้วไทยประกอบอินโฟกราฟิกส์

ควบคู่กบัการศกึษาบทอ่านวฒันธรรมสมัพนัธไ์ทย-เวียดนาม เพื่อเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ 
4. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนค าศัพท์และทบทวนความรูค้วามเข้าใจเนื ้อหา

วฒันธรรมขา้วไทย 
5. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทย 
6. ผู้เรียนตรวจค าตอบเพื่อประเมินผลการเรียนรูจ้ากเฉลยแบบฝึกหัดและเฉลย

แบบทดสอบหลงัเรียน 
7. เมื่อผู้เรียนเรียนด้วยชุดสื่ออินโฟกราฟิกสค์รบทั้ง 8 บท ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้เพื่อวัดความรูค้วามเข้าใจหลังการใช้ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เร่ือง
วฒันธรรมขา้วไทย 

8. ผูเ้รียนตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

ก่อนการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัศึกษาสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาคุณภาพของ
ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม ดงันี ้

สถิติที่ใช้การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้เกณฑ์

ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกา ร
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ ก าหนดให ้E1 เป็นค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (พฤติกรรมต่อเนื่อง) และก าหนดให ้E2 เป็นค่าประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(พฤติกรรมสดุทา้ย)  

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคก์ารวิจัย คือ เพื่อพัฒนา
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามโดยใชอิ้นโฟกราฟิกส ์ผูว้ิจยั
จึงก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบั
ผูเ้รียนชาวเวียดนาม คือ E1/E2 = 75/75 เนื่องจากผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะทางภาษาคือทกัษะการอ่าน
ภาษาไทยจากชุดสื่ออินโฟกราฟิกส ์อีกทั้งเนือ้หาในชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เป็นเนือ้หาวัฒนธรรม    
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนขา้งยากส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างชาติ ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนและพฒันา โดยมี
วิธีการหาประสิทธิภาพตามสตูรการค านวณดงันี ้(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556, น. 9-10) 

 

E1 =
∑ X /N

A
× 100 

สตูรที่ 1 เมื่อ E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    ∑ X   คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน  
    A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบติั ทกุชิน้รวมกนั 
    N  คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

E2 =
∑ F/N

B
× 100 

สตูรที่ 2 เมื่อ  E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

    ∑ F คือ คะแนนรวมของผลลพัธข์องการประเมินหลงัเรียน  
    B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
    N  คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

นอกจากนีย้ังประเมินประสิทธิภาพของชุดสื่อจากระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยัอีกขอ้หนึ่งคือ เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รียนชาวเวียดนาม
ในการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์รื่องวฒันธรรมขา้วไทย โดยใชม้าตราส่วนแบบช่วง 5 ระดับและน าขอ้มูล  
ที่ไดม้าวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเทียบเกณฑร์ะดับความพึงพอใจ โดยมี
สตูรการค านวณดงันี ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543, น. 73) 
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ค่าเฉลี่ย ใชส้ตูรดงันี ้

x=̅ 
∑ x

n
 

เมื่อ  x̅      แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n แทน   จ านวนนกัศกึษา 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน ใชส้ตูรดงันี ้ 

S.D. = √
n ∑ x2-(∑ x)2

n(n-1)
 

เมื่อ  S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 ∑ x2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 n  แทน  จ านวนนกัศกึษา 

 

ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย โดยด าเนินการแบ่งเป็น       
3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) จากคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม   
มีแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 8 บท เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก บทละ 10 ข้อ      
รวมทั้งหมด 80 ขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด        
800 คะแนน ซึ่งผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่เป้าหมายสรุปไดด้งันี ้

ตาราง 12  แสดงคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่เปา้หมาย 

คนที ่ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
ค่าเฉลี่ย
รายบุคคล 

ระดับ
คุณภาพ บทที ่

1 
บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

1 100 100 100 100 90 100 90 90 96.3 ดีมาก 
2 60 100 100 90 90 90 80 90 87.5 ดีมาก 
3 80 100 100 100 90 90 70 90 90.0 ดีมาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน คะแนน
ค่าเฉลี่ย
รายบุค
คล 

ระดับ
คุณภาพ บทที ่

1 
บทที ่
2 

บทที ่
3 

บทที ่
4 

บทที ่
5 

บทที ่
6 

บทที ่
7 

บทที ่
8 

4 80 100 100 100 90 100 100 100 96.3 ดีมาก 
5 80 100 90 100 60 100 50 50 78.8 ดี 
6 90 90 100 100 100 100 90 100 96.3 ดีมาก 
7 100 100 100 100 90 100 90 90 96.3 ดีมาก 
8 90 100 100 90 90 90 100 80 92.5 ดีมาก 
9 90 90 100 100 80 90 100 60 88.8 ดีมาก 
10 100 100 100 100 90 90 100 90 96.3 ดีมาก 
11 100 90 80 90 90 90 100 100 92.5 ดีมาก 
12 100 100 100 100 90 100 90 90 96.3 ดีมาก 
13 90 90 100 90 90 100 100 60 90.0 ดีมาก 
14 80 80 100 100 80 90 70 60 82.5 ดีมาก 
15 60 70 90 90 90 100 70 90 82.5 ดีมาก 
16 70 70 90 90 70 80 50 70 73.8 ดี 
17 90 90 70 90 90 100 80 80 86.3 ดีมาก 
18 100 100 100 100 90 100 90 90 96.3 ดีมาก 
19 70 90 90 90 80 90 100 90 87.5 ดีมาก 
20 90 90 100 80 100 100 80 80 90.0 ดีมาก 
21 90 90 70 70 90 90 60 90 81.3 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 
รายบท 

86.2 92.4 94.3 93.8 87.1 94.8 83.8 82.9 89.4 ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

∑ x 15020 

A 800 

N 21  

E1 89.4 
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จากตาราง 12 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 89.4 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (E1 = 75) แสดงให้เห็นว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์มีคุณภาพท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่ อง ซึ่ งหมายถึง นักศึกษา            
ชาวเวียดนามได้พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมข้าวไทยมากขึน้ หลังการเรียนรูด้้วย     
ชดุสื่ออินโฟกราฟิกส ์

ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละบท จ านวน 8 บทของกลุ่มเปา้หมาย
รายบุคคล มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 89.4 อยู่ในระดับคณุภาพดีมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยดงักล่าวสามารถ
จัดกลุ่มคะแนนกลุ่มเป้าหมายตามระดับคุณภาพแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับคุณภาพดีมาก         
มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ารอ้ยละ 80 จ านวน 19 คน และระดบัคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 
70-79 จ านวน 2 คน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนรายบุคคลสูงสุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 96.3 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก จ านวน 7 คน ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายคนที่ 1, 4, 6, 7, 10, 12 และ 18 และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนรายบคุคลต ่าสดุ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 73.8 อยู่ในระดบัคณุภาพดี 

บทที่มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุคือ บทที่ 6 ขนมจากขา้วไทย มีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 
94.8 เนื่องจากเนื ้อหาวัฒนธรรมไทยในบทที่  6 กล่าวถึงขนมไทยที่ท าจากข้าว ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่านักศึกษาบางคนรู้จักขนมไทยที่ท าจากข้าวบางชนิด เช่น           
ขา้วเหนียวมะม่วง ขา้วหลาม ขา้วตม้มัด จึงท าใหเ้ขา้ใจเนือ้หาขนมไทยง่ายขึน้ แต่ประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียนที่รูจ้กัขนมไทยบางชนิดก็ไม่ครอบคลมุเนือ้หาขนมจากขา้วไทยทัง้หมดเพราะผูว้ิจัย
คดัเลือกขนมจากขา้วทัง้ที่มีลกัษณะคลา้ยกบัขนมของเวียดนามคือ ขา้วตม้มดั ขา้วเม่า ขา้วหลาม 
และคัดเลือกขนมจากข้าวที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย คือ กระยาสารท      
ขนมนางเล็ด ขนมครก ขา้วเหนียวมะม่วงและขา้วเกรียบว่าว อีกทัง้การออกแบบอินโฟกราฟิกส์
เพื่อการเรียนรูเ้รื่องขนมไทยจากข้าวยังมีความโดดเด่นกว่าบทอ่ืน กล่าวคือ ผู้วิจัยใช้รูปภาพ     
ขนมไทยจากขา้วประกอบอินโฟกราฟิกสเ์ป็นภาพถ่ายจริงตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา
ปริญญานิพนธท์ าใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามเห็นภาพขนมไทยชดัเจน สามารถจดจ าชื่อขนม ลกัษณะ
ของขนม วตัถดิุบที่ใชใ้นการท า ขัน้ตอนวิธีการท า ตลอดจนการรบัประทานขนมในโอกาสพิเศษได ้

บทที่มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสุดคือ บทที่ 8 จ าลองเล่นหมอ้ขา้วหม้อแกง มีค่าเฉลี่ย
คะแนนรอ้ยละ 82.9 เนื่องจากเนือ้หาวัฒนธรรมไทยกล่าวถึงการละเล่นไทยที่เก่ียวกับขา้วและ
กติกาวิธีการเล่น ซึ่งตอ้งอาศัยจินตนาการในการท าความเขา้ใจ จึงอาจจะเป็นสิ่งที่เขา้ใจไดย้าก
ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ดังความคิดเห็นของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายกล่าวว่า“บทที่ 8 ทัง้เนือ้หาและรูปสวยงามมากค่ะ แต่ถา้ไม่มีรูปภาพจะจินตนาการ
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ยากมาก เพราะมีบางค าศัพท์หนูก็เข้าใจ แต่จินตนาการไม่ได้เลยค่ะ ” แต่ก็มีความคิดเห็นที่
แตกต่าง ดังความคิดเห็นว่า “บทที่ 8 เป็นบทที่ฉันชอบมากเพราะมันใกลเ้คียงกับวัยเด็ก บทอ่าน
อ่านง่ายและรูปภาพสวยงามท าใหฉ้ันเขา้ใจการละเล่นของประเทศไทยมากขึน้” และความคิดเห็น
ที่ว่า “บทนีม้ีรูปภาพและค าอธิบายร่วมกัน  ที่จะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ขึน้ ฉันสนุกกับการอ่าน 
ครัง้นีม้ากเพราะมันช่วยให้ฉันได้รบัความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับการละเล่น และรูปแบบการเขียนก็
เขา้ใจง่ายดว้ยค่ะ” แมบ้ทที่ 8 จะมีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ แต่ดว้ยความคิดเห็นดงักลา่วจึงท าใหบ้ทที่ 8 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายบทอยู่ในระดบัคณุภาพดีมากเช่นเดียวกบั ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสบ์ทอ่ืน  

จากขอ้มูลทั้งหมดที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปภาพรวมของคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างรอ้ยละ 82.9 – 94.8 สูงกว่ารอ้ยละ 80      
ทัง้  8 บท แสดงใหเ้ห็นว่าชุดสื่ออินโฟกราฟิกสท์กุบทมีประสิทธิภาพช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องวฒันธรรมขา้วไทยของนกัศกึษาชาวเวียดนามใหอ้ยู่ในระดบัคณุภาพดีมาก  

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความจ า     

ความเข้าใจและการน าไปใช้ หลังผู้เรียนชาวเวียดนามใช้ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมขา้วไทย โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผลคะแนนของกลุม่เปา้หมายสรุปไดด้งันี ้

ตาราง 13 แสดงคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องกลุม่เปา้หมาย 

คนที ่ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
1 100 ดีมาก 
2 92 ดีมาก 
3 96 ดีมาก 
4 98 ดีมาก 
5 86 ดีมาก 
6 92 ดีมาก 
7 100 ดีมาก 
8 94 ดีมาก 
9 92 ดีมาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 
10 96 ดีมาก 
11 98 ดีมาก 
12 100 ดีมาก 
13 92 ดีมาก 
14 90 ดีมาก 
15 96 ดีมาก 
16 80 ดีมาก 
17 96 ดีมาก 
18 98 ดีมาก 
19 96 ดีมาก 
20 96 ดีมาก 
21 94 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 94.4 ดีมาก 
ผลรวม 1982  

B 100  
N 21  
E2 94.4  

 
จากตาราง 13 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(E2) มีค่าเท่ากับ 94.4 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ที่ ก าหนด (E2 = 75) แสดงให้เห็นว่า หลังจากผู้เรียนชาวเวียดนามใช้ชุดสื่ อ            
อินโฟกราฟิกส์เพื่ อการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทย จึงมีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมไทย              
ที่เก่ียวกับข้าว สามารถน าความรูค้วามเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์การสื่อสารได้ เพราะผู้วิจัย
ออกแบบค าถามที่ใชใ้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใหว้ัดทั้งความรู ้ความเขา้ใจและการน าไปใช ้
นักศึกษาจึงต้องประมวลความรู ้ความเข้าใจ อีกทั้งยังประยุกต์ความรูค้วามเข้าใจนั้นไปใช้         
ในสถานการณก์ารสื่อสารในบรบิทสงัคมไทยได ้

จากผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนระดับคุณภาพดีมาก โดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายคนที่ 1, 7 
และ 12 ท าคะแนนสงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 100 ระดบัคณุภาพดีมาก และนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายคน
ที่ 16 มีคะแนนต ่าสุดคิดเป็นรอ้ยละ 80 ระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวสอดคลอ้งกับ
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คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนรายบุคคลของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 96.3 อยู่
ในระดับคุณภาพดีมากและมีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ73.8 ระดับคุณภาพดี ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
แบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูม้ีคณุภาพสอดคลอ้งกัน และ  
มีประสิทธิภาพในการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจรงิ 

ผลการทดลองพบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 89.4 
และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 94.4 ซึ่งตามหลักการตีความหมายผลการ
ค านวณความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 11) กล่าวว่า “หาก
คะแนน E1 หรือ E2 ห่างกันเกินรอ้ยละ 5 แสดงว่า กิจกรรมที่ใหน้ักเรียนท ากับการสอบหลงัเรียน 
ไม่สมดุลกัน” ทัง้นีผ้ลลพัธ์ของค่า E1 และ E2 ของชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรม
ขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามมีค่าห่างกันไม่เกินรอ้ยละ 5 แสดงใหเ้ห็นว่าการเรียนรูจ้าก   
ชดุสื่ออินโฟกราฟิกสท์ัง้ 8 บทกบัการสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูม้ีความสมดลุกนั 

ดา้นผลการพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยหลงัจากผูเ้รียนใช้
ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทย สามารถสรุปความรูค้วามเขา้ใจที่ผูเ้รียน
ไดร้บัแบ่งเป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย 

ด้านเนื ้อหา ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมข้าวไทย ได้แก่     
ธรรมเนียมการทกัทายและการจัดเลีย้ง มารยาทในการรบัประทานอาหารดว้ยการเปิบขา้ว นิทาน
พืน้บา้นภาคกลางเรื่องแม่โพสพ ความเชื่อเรื่องแม่โพสพ ความเชื่อเรื่องขวญั พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การเล่นเพลงเก่ียวขา้ว การลงแขกเก่ียวขา้ว การใชเ้ครื่องมือส าหรบั 
แปรสภาพขา้วของไทย ความเชื่อเรื่องครกต าขา้ว ขนมไทยที่ท าจากขา้ว ส านวนไทยที่เก่ียวกบัขา้ว
และการละเล่นไทยที่เก่ียวกบัขา้ว นอกจากนีผู้เ้รียนยงัไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมจากบทอ่านวฒันธรรม
ขา้วไทยและเวียดนามที่สัมพันธ์กัน ไดแ้ก่ ธรรมเนียมการทักทายและมารยาทในการรบัประทาน
อาหารของชาวเวียดนาม นิทานต านานการก าเนิดขา้วของเวียดนาม ความเชื่อเรื่องการนับถือ
บรรพบุรุษของชาวเวียดนาม เทศกาลขา้วที่ส  าคัญของเวียดนาม การขับรอ้งเพลงพืน้บ้านของ
เวียดนาม ภาพวิถีชีวิตชาวนาเวียดนามจากธนบัตรเวียดนาม ขนมเวียดนามที่ท าจากขา้ว ส านวน
เวียดนามที่เก่ียวกบัขา้วและการแข่งขนัหงุขา้วของเวียดนาม 

ดา้นค าศพัท ์ผูเ้รียนไดรู้จ้กัค าศพัทภ์าษาไทยและขยายวงศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
วัฒนธรรมไทยจากบทอ่านวัฒนธรรมข้าวไทยทั้ง 8 บท จ านวน 160 ค า ได้แก่  กตัญญ ู            
กรมศิลปากร กลมมน กวน กะทิ การละเล่น กา้วก่าย  กิจกรรม เกษตรกรรม เกียจครา้น เก่ียวขา้ว 
เกี ้ยวพาราสี แกง แกล้ง ขนม ขวัญ ขว้าง ขาดแคลน ข้าวกล้อง ข้าวเจ้า ข้าวเปลือก ข้าวเม่า 
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ข้าวสาร ข้าวเหนียว แขก แขวน คติ ครก คลุกเคล้า ความเชื่อ คั่ ว เครื่องครัว เครื่องจักร 
เครื่องป้ันดินเผา เครื่องมือเครื่องใช ้เคียว เค่ียว จรดพระนังคลั จัดเลีย้ง จ าลอง เจริญงอกงาม ชุบ 
ชู ซ้อม ซุ ้ม ตาก ต า ต านาน เต้นก าร  าเคียว แต่งงาน โต้ตอบ ถวาย ทรัพยากร ท้องถิ่น ทอด        
ท าขวญั ท านาย ท าลาย ทุกข ์เทพธิดา เทศกาล ธรรมเนียมปฏิบติั น า้ใจไมตรี นึ่ง บด บทรอ้ยกรอง 
บริโภค  บวชเรียน บาตร บิณฑบาต บุญ บุญคุณ บูชา ใบตอง ปกปักรกัษา ปฏิภาณไหวพริบ 
ประชด ประดับตกแต่ง ประเพณี  ประโยชน์ ประสบการณ์ ป้ิง เปรียบเทียบ เปิบข้าว แป้ง          
แปรสภาพ ผลผลิต ผัด ผา้ขาวมา้ ฝัด พระพุทธเจา้ พระเพชฉลูกรรม พระมหากษัตริย ์พระมาตุลี 
พระยาแรกนา พระราชพิธี พระสงฆ์ พระอินทร ์พราหมณ์ พ่อเพลงแม่เพลง พาน พิธีกรรม      
เพลงเก่ียวขา้ว เพลงพืน้บา้น ไพเราะ ภรรยา ภาชนะ มหรสพ มารยาท มูมมาม เมล็ด แม่โพสพ   
ไมเ้ทา้ รูปแบบ แรกนาขวญั โรงสีขา้ว ฤดูกาล ฤาษี ลงแขก ลอด ลอ้มวง ลูกคู่ ลูกศิษย ์เลีย้งพระ 
เลียนแบบ แลเหลียว วัฒนธรรม วัดพระศรีรตันศาสดาราม วิถีชีวิต ศักดิ์สิทธิ์ สงฆ์ สนามหลวง 
สนุกสนาน  สภาวะ สมมติ สลาด สวรรค์ สัมผัสคลอ้งจอง สาก สามัคคี สารท ส านวน สิริมงคล 
สุโขทัย สุภาพ เสี่ยงทาย หม้อ ห่วงใย ห่อ หายนะ หิมพานต์ เหน็ดเหนื่อย อนาคต อนุรักษ ์        
ออกพรรษา ออ้นวอน อดุมสมบรูณ ์อโุบสถ อโุมงค ์แอบ 

เมื่อผู้เรียนได้เรียนรูชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามล าดับขั้น ผู้เรียนได้รูจ้ักค าศัพท์      
ที่เก่ียวขอ้งกับบทอ่านเชิงวัฒนธรรมและเขา้ใจความหมายของค าศัพท์น าไปสู่การอ่านบทอ่าน
วฒันธรรมขา้วไทย สามารถสรุปสาระส าคัญจากบทอ่านวฒันธรรมน าไปท าแบบทดสอบหลงัเรียน
แต่ละบท จ านวน 8 บท และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้เพื่อวดัและประเมินความรู้
ความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทย ซึ่งผลจากการทดลองขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทยสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดหลงัใชช้ดุสื่ออินโฟกราฟิกส ์

สรุปได้ว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมไทย ส าหรบัผู้เรียนชาว
เวียดนามมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 89.4/94.4 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนด (E1/E2 = 
75/75) และมีค่า E1 และ E2 สอดคล้องและสมดุลกันจึงมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาความรู ้    
ความเขา้ใจวฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้วของนกัศกึษาชาวเวียดนาม 

 
3.   การใช้อินโฟกราฟิกส์เร่ืองวัฒนธรรมข้าวไทยและผลการศึกษาความ 

พึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง วัฒนธรรมข้าวไทย 
ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 

การวิจัยในครัง้นีใ้ชอิ้นโฟกราฟิกสเ์ป็นรูปแบบการน าเสนอสื่อการเรียนรูภ้าษาและ
วฒันธรรมไทย เพื่อใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามไดฝึ้กฝนทกัษะการอ่านภาษาไทย มีความรูแ้ละเขา้ใจ
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วัฒนธรรมไทยมากขึน้ ผู้วิจัยจึงสรุปผลการใช้อินโฟกราฟิกส์โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น           
2 ประเด็นคือ การใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์รื่องวฒันธรรมขา้วไทยและผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้
อินโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

3.1 การใช้อินโฟกราฟิกสเ์ร่ืองวัฒนธรรมข้าวไทย 
ผู้วิจัยสรา้งอินโฟกราฟิกส์ประกอบบทอ่านวัฒนธรรมข้าวไทยเพื่อช่วยสรุป

สาระส าคญัของบทอ่านและเสริมความรูใ้หก้ับผูเ้รียน ออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกสรู์ปแบบภาพนิ่ง
และเลือกรูปแบบของอินโฟกราฟิกสท์ี่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเนือ้หาวฒันธรรมไทย มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
อินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายขอ้มูล  อินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มูล อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดง
ล าดบัขัน้ตอนและอินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มลูตามล าดับเวลา ทัง้นีผู้ว้ิจัยไดย้กตวัอย่างการใช้
อินโกราฟิกสแ์ต่ละรูปแบบจากบทอ่านวฒันธรรมประกอบอินโฟกราฟิกสข์องชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์
เพื่อการเรียนรูว้ฒันธรรมขา้วไทย โดยอธิบายถึงแนวคิดและวิธีการสรา้ง มีรายละเอียดดงันี ้

3.1.1 อินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายขอ้มลู 

 

ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างอินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายขอ้มลู “สมัผสัค า ส านวนขา้ว” 

ภาพประกอบ 2 แสดงตัวอย่างอินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายขอ้มูลที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้
ในบทที่ 7 บอกเล่าส านวนขา้ว เนือ้หากล่าวถึงส านวนไทยที่ เก่ียวกับขา้วและมีสัมผัสคลอ้งจอง 
ผูว้ิจยัตัง้ชื่ออินโฟกราฟิกสว์่า “สมัผสัค า ส านวนขา้ว” โดยเริ่มอธิบายการเลน่ค าสมัผสัคลอ้งจองใน
ภาษาไทยใหผู้เ้รียนเขา้ใจก่อน จากนัน้จึงระบสุ  านวนขา้วไทยที่มีสมัผสัคลอ้งจองทัง้ 4 ส านวน โดย
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ใช้ตัวอักษรสีเหลืองและลูกศรสีแดงเน้นค าสัมผัสคล้องจอง พรอ้มระบุความหมายประกอบ
ภาพกราฟิกให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายส านวนได้ดียิ่งขึ ้น ส านวน “ข้านอกเจ้า ข้าวนอกหม้อ”      
ใชภ้าพกราฟิกหมอ้ขา้วที่มีขา้วหกออกมาและภาพกราฟิกเจา้นายชีใ้หล้กูนอ้งเดินไปตามลกูศรแต่
ลูกน้องกลับเดินไปอีกทางไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของเจ้านาย ส านวน “ข้าวยากหมากแพง”             
ใช้ภาพกราฟิกต้นข้าวที่ เติบโตขึ ้นท่ามกลางผืนดิ นที่ แตกระแหงแสดงถึงความแห้งแล้ง                
ใชภ้าพกราฟิกหมากใหผู้เ้รียนเห็นลกัษณะของหมากและใชภ้าพกราฟิกชายยากไรส้ื่อถึงการมีชีวิต
ที่ล  าบาก ส านวน “ขา้วแดงแกงรอ้น” ใชภ้าพกราฟิกถว้ยขา้วสีแดงและรูปถว้ยที่มีไอรอ้น และใช้
ภาพกราฟิกเด็กผู้หญิงที่ก าลังไหวพ้่อแม่ สื่อความหมายถึงความกตัญญู และส านวน “หุงข้าว
ประชดหมา ป้ิงปลาประชดแมว” ใชภ้าพกราฟิกผูห้ญิงใชม้ือขา้งหนึ่งเปิดฝาหมอ้ขา้วที่มีสนุขันั่งเฝ้า
รอกินขา้ว ในขณะที่อีกมือก าลงัป้ิงปลาซึ่งมีแมวเฝา้รอกินปลา สื่อความถึงการท าเพื่อประชดในสิ่ง
ที่อีกฝ่ายชอบ อีกทัง้อธิบายที่มาส านวนและตวัอย่างการใชส้  านวนเพื่อเสรมิความเขา้ใจใหผู้เ้รียน  

อินโฟกราฟิกส์แบบอธิบายข้อมูลเหมาะกับการน าเสนอข้อมูลจากการสรุป     
งานเขียนเพื่อน าเสนอประเด็นส าคัญ ผู้วิจัยจึงใชอิ้นโฟกราฟิกสรู์ปแบบนีส้รุปสาระส าคัญของ
ส านวนไทยที่เก่ียวกบัขา้วเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจส านวนไทยและใชส้  านวนไทยสื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

3.1.2 อินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มลู 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างอินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มลู “รูจ้กัแม่โพสพ” 
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ภาพประกอบ 3 แสดงตวัอย่างอินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มลูที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้
ในชุดสื่ออินโฟกราฟิกสบ์ทที่ 2 ก าเนิดเทพธิดาขา้ว โดยเนือ้หาวัฒนธรรมขา้วไทยกล่าวถึงนิทาน
พืน้บ้านไทยภาคกลาง จากบทอ่านเชิงวัฒนธรรมผู้วิจัยเขียนอธิบายเนือ้หานิทานพืน้บ้านไทย
กล่าวถึงนิทานก าเนิดแม่โพสพ เทพธิดาขา้วไทย จ านวน 2 ส านวน จากภาพอินโฟกราฟิกสผ์ูว้ิจัย
ตัง้ชื่ออินโฟกราฟิกสว์่า “รูจ้กัแม่โพสพ” เพื่อใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเห็นภาพและเขา้ใจลกัษณะของ
แม่โพสพตามความเชื่อของไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเริ่มตน้ดว้ยการเขียนแนะน าแม่โพสพใหผู้เ้รียน
ชาวต่างชาติไดรู้จ้ักว่า แม่โพสพคือเทพแห่งขา้วที่เป็นผูห้ญิงและมีหนา้ที่คอยปกปักรกัษาตน้ขา้ว 
ใหเ้จริญงอกงาม จากนัน้จึงอธิบายลกัษณะของแม่โพสพโดยแจกแจงลกัษณะทีละสว่น โดยจดัวาง
ภาพกราฟิกแม่โพสพขนาดใหญ่ใหอ้ยู่ตรงกลางเพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคญัและสรา้งจดุสนใจใหก้บั
ผูอ่้าน อีกทัง้ยงัสะดวกต่อการแจกแจงลกัษณะของแม่โพสพโดยเสน้โยงจากส่วนที่ตอ้งการอธิบาย
ไปสู่ภาพกราฟิกประกอบค าอธิบายทีละประเด็น โดยเริ่มตน้จากส่วนศีรษะ โยงเสน้กระบงัหน้ากบั
ภาพกราฟิกและขอ้ความ “ศีรษะสวมกระบงัหนา้” โยงเสน้ส่วนผมแม่โพสพกบัภาพกราฟิกผูห้ญิง
ปล่อยผมสยายและขอ้ความ “ผมปล่อยสยาย” โยงเสน้ชุดแม่โพสพกับภาพผูห้ญิงสวมใส่ชุดไทย
ห่มสไบเฉียงและขอ้ความ “แต่งกายชุดไทย นุ่งผา้ยก ห่มสไบเฉียง” โยงเสน้รวงขา้วที่แม่โพสพถือ
อยู่กับภาพรวงขา้วและขอ้ความ “มือขวาถือรวงขา้ว” โยงเสน้การนั่งเทา้แขนกับภาพมือซา้ยกับ
ขอ้ความ “มือซา้ยนั่งเทา้แขน” และโยงเสน้การนั่งพบัเพียบกบัภาพผูห้ญิงนั่งพบัเพียบกบัขอ้ความ 
“นั่งพบัเพียบ”  

นอกจากนี ้ผู ้วิจัยระบุความรู้เพิ่มเติมลักษณะแม่โพสพในอิริยาบถอ่ืน ๆ ที่        
แตกต่างจากภาพกราฟิกที่ผู ้วิจัยใช้ เช่น บางต าราระบุว่ามือซ้ายของแม่โพสพถือถุงข้าวหรือ     
พระขรรค ์พรอ้มก ากับภาพกราฟิกถุงขา้วและพระขรรคป์ระกอบ การนั่งของแม่โพสพบางต ารา 
ระบุว่าแม่โพสพนั่งบนสตัวท์ี่เป็นเทพพาหนะ เช่น แม่โพสพประทับบนหงส ์แม่โพสพประทับบน
ปลาสลาด เป็นตน้ พรอ้มก ากบัภาพกราฟิกหงสแ์ละปลาสลาดประกอบขอ้ความ 

อินโฟกราฟิกสแ์บบแจกแจงขอ้มูลเหมาะกับการน าเสนอขอ้มูลที่แบ่งแยกย่อย
ออกเป็นส่วน ๆ  ผู้วิจัยจึงใชอิ้นโฟกราฟิกสรู์ปแบบนีแ้จกแจงลักษณะของแม่โพสพไปทีละส่วน 
เพื่อใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจลกัษณะของแม่โพสพไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ถูกตอ้งตามความเชื่อ
ของคนไทยและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หานิทานแม่โพสพของไทยไดดี้ยิ่งขึน้ 

3.1.3 อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงล าดบัขัน้ตอน 
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ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างอินโฟกราฟิกสแ์สดงล าดบัขัน้ตอน “5 ขัน้ตอนเปลี่ยนขา้วเปลือก 
เป็นขา้วสารดว้ยครกต าขา้ว” 

ภาพประกอบ 4 แสดงตัวอย่างอินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงล าดับขัน้ตอนที่ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ในชุดสื่ออินโฟกราฟิกสบ์ทที่ 5 แปรสภาพดว้ยครกต าขา้ว โดยเนือ้หาวัฒนธรรมขา้วไทย
กล่าวถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เก่ียวกับข้าว จากบทอ่านวัฒนธรรม ผู้วิจัยเขียนอธิบายลักษณะ     
ครกต าขา้วและการน าครกต าข้าวไปใช้ประโยชน์จึงตั้งชื่ออินโฟกราฟิกสว์่า “5 ขั้นตอนเปลี่ยน
ขา้วเปลือกเป็นขา้วสารดว้ยครกต าขา้ว” เพื่อสื่อถึงเนือ้หาการใชค้รกต าขา้วแปรสภาพขา้วใหพ้รอ้ม
รบัประทาน และออกแบบหัวขอ้โดยใชภ้าพกราฟิกหมายเลข 5 ขนาดใหญ่เพื่อเน้นขั้นตอนการ 
แปรสภาพข้าว ออกแบบเนื ้อหาล าดับขั้นการแปรสภาพข้าวให้ล้อมรอบหัวข้อตามธรรมชาติ      
การอ่านจากบนลงล่าง โดยก ากับหมายเลข 1-5 ดว้ยรูปกราฟิกหมายเลขสีชมพูและสีน า้เงินเขม้
เพื่อให้ผู ้อ่านสังเกตได้ง่าย ระบุค าอธิบายขั้นตอนการแปรสภาพข้าวประกอบอินโฟกราฟิกส ์
ขัน้ตอนที่ 1 “ตากขา้วเปลือกใหแ้หง้เพื่อใหเ้ปลือกหลุดออกง่าย” ใชภ้าพกราฟิกขา้วเปลือกและ
ภาพกราฟิกพระอาทิตยส์ื่อความหมายการใชค้วามรอ้นจากดวงอาทิตยท์ าใหข้า้วแหง้ ขัน้ตอนที่ 2 
“ใส่ขา้วเปลือกลงในครก” ใชภ้าพกราฟิกมือก าลงัใส่เมล็ดขา้วเปลือกลงในครกต าขา้ว ขัน้ตอนที่ 3 
“ต าขา้วเปลือกจนกว่าเปลือกขา้วจะหลุดออก” ใชภ้าพกราฟิกผูห้ญิงจับสากต าขา้วสื่อว่าก าลัง    
ต าข้าวอยู่  ขั้นตอนที่  4 “ฝัดข้าวเพื่ อแยกเปลือกและเมล็ดข้าวออกจากกันได้ข้าวกล้อง ”               
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ใชภ้าพกราฟิกผูห้ญิงใชก้ระดง้ฝัดขา้ว ยกกระดง้ขึน้ลงโดยมีเมล็ดขา้วส่วนหนึ่งลอยเหนือกระดง้ 
สื่อถึงการฝัดเพื่อแยกเปลือกขา้วออก ประกอบดว้ยภาพขา้วกลอ้งที่มีเมล็ดสีน า้ตาลปนเหลืองเพื่อ
สื่อถึงข้าวกลอ้งที่เป็นผลผลิตจากการต าขา้วครัง้แรก ขั้นตอนที่ 5 “ซอ้มขา้วกล้องจนเมล็ดข้าว       
มีสีขาว” ใช้ภาพกราฟิกผู้หญิงก าลังต าขา้วอีกครัง้และใช้ภาพกราฟิกข้าวสีขาวล้วนเพื่อสื่อถึง
ขา้วสารท่ีเป็นผลผลิตจากการน าขา้วกลอ้งมาต าซ า้จนเมล็ดขา้วมีสีอ่อนลง  

อินโฟกราฟิกส์แบบแสดงล าดับขั้นตอนเหมาะกับการอธิบายข้อมูลที่ เป็น
กระบวนการต่อเนื่องกนั ผูว้ิจยัจึงใชอิ้นโฟกราฟิกสรู์ปแบบนีอ้ธิบายกระบวนการแปรสภาพขา้วและ
ใช้หมายเลขก ากับล าดับขั้นการแปรสภาพข้าว ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนความรูจ้ากบทอ่านและ   
เขา้ใจขัน้ตอนการแปรสภาพขา้วไดง้่ายยิ่งขึน้ 

3.1.4 อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มลูตามล าดบัเวลา 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างอินโฟกราฟิกสแ์สดงขอ้มลูตามล าดบัเวลา “นิทานแม่โพสพ ต านานเทพธิดาขา้ว” 

ภาพประกอบ 5 แสดงตัวอย่างอินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มูลตามล าดับเวลา   
ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ในชุดสื่ออินโฟกราฟิกสบ์ทที่ 2 ก าเนิดเทพธิดาขา้ว โดยเนือ้หาวัฒนธรรมขา้วไทย
กลา่วถึงนิทานพืน้บา้นไทยภาคกลางที่เก่ียวกบัขา้ว จากบทอ่านวฒันธรรม ผูว้ิจยัเขียนเลา่เนือ้เรื่อง
นิทานแม่โพสพกลา่วถึงเหตกุารณก์ารออกตามหาแม่โพสพจนเป็นที่มาของพิธีท าขวญัขา้วของไทย 
ผูว้ิจัยจึงตัง้ชื่ออินโฟกราฟิกสว์่า “นิทานแม่โพสพ ต านานเทพธิดาขา้ว” เพื่อสื่อถึงเนือ้เรื่องนิทาน   
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ที่เป็นเหตกุารณส์ าคญัของการออกตามหาแม่โพสพตัง้แต่ตน้เรื่องจนจบเรื่อง ผูว้ิจยัออกแบบหวัขอ้
โดยใชภ้าพกราฟิกเป็นหนงัสือและภาพเด็กผูช้ายเด็กผูห้ญิงที่มีฉากหลงัเป็นปราสาทและหนงัสือที่
ลอยอยู่บนฟ้าสื่อความหมายถึงนิทานแม่โพสพที่เป็นเรื่องเล่าตามจินตนาการและเป็นที่ชื่นชอบ
ของคนไทยจดัวางไวม้มุบนซา้ยเพื่อเป็นจดุเริ่มตน้ของเนือ้หานิทาน  

ผูว้ิจัยใชเ้สน้แสดงล าดับเวลาสีน า้เงินฟ้าเดินเสน้เชื่อมโยงเหตุการณ์ส าคัญของ
นิทานตามล าดับเวลา โดยเริ่มตน้จากเหตุการณ ์“ที่ประชุมลงความเห็นว่าพระพุทธเจา้มีบุญคุณ
มากกว่าแม่โพสพ” ใชภ้าพกราฟิกแม่โพสพและพระพุทธเจา้นั่งอยู่บนแท่นโดยก าหนดใหรู้ปและ
แท่นรองนั่ งพระพุทธเจ้ามีขนาดใหญ่กว่าแม่โพสพ สื่อความหมายว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณ
เหนือกว่า ตามดว้ยเหตกุารณ ์“แม่โพสพนอ้ยใจจึงหนีไปยงัป่าหิมพานตท์ าใหโ้ลกมนุษยอ์ดอยาก” 
ใชภ้าพกราฟิกแม่โพสพมีฉากหลงัเป็นป่าและภูเขาขนาดใหญ่ สื่อความหมายว่าแม่โพสพหนีไปป่า 
หิมพานต ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึน้ “พระพุทธเจา้สั่งใหพ้ระมาตุลีไปตามแม่โพสพกลบัมา”  
ใชภ้าพกราฟิกพระพทุธเจา้นั่งเหนือกว่าพระมาตลุี สื่อความหมายว่าพระพุทธเจา้สั่งใหพ้ระมาตุลี
ออกตามหาแม่โพสพ พระมาตุลีจึงออกตามหาแม่โพสพ จนกระทั่ ง “พระมาตุลีไปต่อไม่ได้
เนื่องจากมีภูเขากั้นอยู่จึงใชใ้หป้ลาสลาดไปแทน” ใชภ้าพกราฟิกภูเขาที่ตั้งขวางพระมาตุลีและ
ภาพกราฟิกปลาสลาดที่มีล  าตัวแบน พระมาตุลีจึงใชใ้ห้ปลาสลาดตามหาแม่โพสพต่อจากตน 
“ปลาสลาดพบแม่โพสพและออ้นวอนให้แม่โพสพกลับโลกมนุษย์” ใช้ภาพกราฟิกแม่โพสพที่มี
ขนาดใหญ่กว่าปรากฏคู่กับปลาสลาดสื่อความหมายว่าทัง้สองตัวละครไดพ้บกันแลว้ ต่อมาเมื่อ
ปลาสลาดออ้นวอน “แม่โพสพไม่กลบัแต่ใหข้า้ว 7 เมล็ดและสั่งว่าเมื่อขา้วใกลส้กุใหจ้ดัพิธีท าขวญั” 
ใชภ้าพแม่โพสพมอบขา้วใหก้ับปลาสลาด “ปลาสลาดกลบัมาบอกพระมาตุลีพรอ้มกบัมอบเมล็ด
พนัธุข์า้ว” ใชก้ราฟิกปลาสลาดที่หนักลบัไปอีกทิศทางหนึ่งสื่อความหมายถึงการกลบัจากการตาม
หาแม่โพสพและมอบเมล็ดข้าวให้กับพระมาตุลี พระมาตุลีจึงเดินทางกลับ “ระหว่างทางกลับ    
พระมาตลุีพกัอาบน า้ นกขโมยขา้วไป 2 เมล็ดกลายเป็นขา้วผี” ใชภ้าพกราฟิกพระมาตลุีที่อยู่ในน า้
และภาพกราฟิกนกที่ก าลังคาบเมล็ดข้าวพรอ้มก ากับค าอธิบายค าศัพท์ “ข้าวผี” เป็นภาษา
เวียดนาม (lúa gié hoang/lúa ma) เพื่อใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามเขา้ใจค าศัพทเ์ฉพาะที่ปรากฏใน
เนือ้เรื่องง่ายขึน้ หลังจากนั้นพระมาตุลีจึงถวายเมล็ดพันธุ์ขา้วใหพ้ระพุทธเจา้ “พระพุทธเจ้าได้
เมล็ดพนัธุข์า้วจากพระมาตลุีและแจกขา้วใหแ้ก่มนุษย์” ใชภ้าพกราฟิกพระมาตลุีส่งมอบเมล็ดขา้ว
ที่อยู่ตรงกลางให้กับพระพุทธเจ้าจนเป็นที่มาของพิธีท าขวัญขา้ว “ตั้งแต่นั้นมาเมื่อข้าวใกล้สุก 
มนุษยจ์ะจัดพิธีท าขวัญเชิญแม่โพสพเป็นประจ าทุกปี” ใช้ภาพกราฟิกสองมือประนมสื่อความ
หมายถึงการไหวแ้ละเคารพบูชาขา้วของคนไทยและใชรู้ปกราฟิกแม่โพสพลอยอยู่เหนือตน้ขา้วและ
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มีมนุษยช์ายหญิงยกมือไหว้ สื่อความหมายว่า เพราะขา้วมีแม่โพสพคอยปกปักรกัษา แม่โพสพ    
มีบญุคณุ คนไทยจึงไหวข้า้วเพื่อแสดงความเคารพขา้วและส านึกในบญุคณุของแม่โพสพ  

อินโฟกราฟิกสแ์บบแสดงขอ้มลูตามล าดบัเวลาเหมาะกบัการอธิบายขอ้มลูที่เป็น
เรื่องราวตามล าดับเวลา ผู้วิจัยจึงใช้อินโฟกราฟิกสรู์ปแบบนี ้สรุป เหตุการณ์ส าคัญของนิทาน       
แม่โสพส ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจล าดบัเหตกุารณส์ าคญัของนิทานจากบทอ่านไดดี้ยิ่งขึน้ 

ผู้วิจัยเลือกใช้อินโฟกราฟิกส์ 4 รูปแบบ ได้แก่ อินโฟกราฟิกส์แบบอธิบายข้อมูล   
แบบแจกแจงขอ้มลู แบบแสดงล าดบัขัน้ตอนและแบบแสดงขอ้มลูตามล าดบัเวลาอย่างผสมผสาน
เพื่อถ่ายทอดความรูว้ฒันธรรมไทยใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขอ้มลูจากบทอ่านวฒันธรรมขา้วไทย 

3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกสเ์พ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ือง วัฒนธรรมข้าวไทย ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 

เมื่อกลุ่มเป้าหมายทดลองเครื่องมือวิจัยครบทัง้ 8 บทและทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนรู ้ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกส์
เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรมขา้วไทย ส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม  และน าสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ในแต่ละข้อมาค านวณหาค่า เฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเทียบเกณฑร์ะดบัความพงึพอใจ ซึ่งสรุปเป็นตารางได ้ดงันี ้

ตาราง 14 แสดงความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง วฒันธรรม
ขา้วไทย ของกลุม่เปา้หมาย 

ข้อ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 อินโฟกราฟิกสม์ีค  าอธิบายการใชช้ดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ย 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2 อินโฟกราฟิกสม์ีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 4.95 0.22 มากที่สดุ 
3 ผูเ้รียนพึงพอใจกบัเนือ้หาอินโฟกราฟิกส ์ 4.95 0.22 มากที่สดุ 
4 ผูเ้รียนพึงพอใจในความยากง่ายของแบบฝึกหดั 4.86 0.36 มากที่สดุ 
5 ผูเ้รียนพึงพอใจในความยากง่ายของแบบทดสอบ 4.86 0.36 มากที่สดุ 
6 อินโฟกราฟิกสม์ีล าดบัขัน้การเรียนรูท้ี่เหมาะสม 4.90 0.30 มากที่สดุ 
7 เวลาที่ใชใ้นการเรียนรูเ้พยีงพอตอ่การใชอ้ินโฟกราฟิกส ์ 4.95 0.22 มากที่สดุ 
8 อินโฟกราฟิกสส่์งเสรมิทกัษะการอ่านภาษาไทย 

ของผูเ้รียน 
4.95 0.22 มากที่สดุ 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

9 อินโฟกราฟิกสพ์ฒันาความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมไทยของ
ผูเ้รียน 

4.95 0.22 มากที่สดุ 

10 ผูเ้รียนสามารถน าความรูจ้ากอินโฟกราฟิกสไ์ปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.81 0.40 มากที่สดุ 

รวม 4.92 0.25 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 14 พบว่า การประเมินทุกหัวขอ้มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ โดย

รายการการประเมินหวัขอ้ อินโฟกราฟิกสม์ีค าอธิบายการใชช้ดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 
5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และรายการประเมินหัวข้อ ผู้เรียนสามารถน าความรูจ้าก 
อินโฟกราฟิกสไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 4.81 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด    
จากขอ้มูลทัง้หมดที่กล่าวมาจึงสรุปไดว้่า นกัศึกษาเวียดนามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจการใช ้ 
อินโฟกราฟิกส์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง วัฒนธรรมข้าวไทย มีค่าเฉลี่ย 4.92 มี ค่า         
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ ซึ่งแจกแจงรายละเอียดรายขอ้ไดด้งันี ้

 

 

ภาพประกอบ 6 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 1 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  1  
อินโฟกราฟิกสม์ีค าอธิบายการใชช้ัดเจน อ่านเขา้ใจง่าย พบว่านกัศึกษาทัง้ 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
100 พงึพอใจมากท่ีสดุ แสดงใหเ้ห็นว่าชดุสื่ออินโฟกราฟิกสใ์ชง้านไดส้ะดวกและเขา้ใจง่าย 
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ภาพประกอบ 7 คู่มือการใชชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกส ์

จากภาพประกอบ 7 ผูว้ิจยัอธิบายการใชง้านชดุสื่ออินโฟกราฟิกสก์่อนเริ่มทดลอง
เพื่อใหผู้เ้รียนทราบวตัถุประสงคข์องชุดสื่อ เห็นองคป์ระกอบโดยรวมของชดุสื่อ รวมถึงขัน้ตอนการ
เรียนรูแ้ละวิธีการวดัผล อีกทัง้ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย เพื่อใหผู้เ้รียนชาวต่างชาติเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

 

ภาพประกอบ 8 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 2 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  2  
อินโฟกราฟิกสม์ีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมพบว่า นกัศึกษาเวียดนามจ านวน 20 คน คิดเป็น
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รอ้ยละ 95.2 พึงพอใจมากที่สุด และนักศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 พึงพอใจมาก 
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายคนที่ 5 กลา่วว่า “ฉันชอบอินโฟกราฟิกสใ์น
หนังสือเล่มนี ้ขอ้มูลจะถูกแทนที่ดว้ยอินโฟกราฟิกสท์ี่มีสีสนัซึ่งท าใหก้ารอ่านเขา้ใจง่ายขึน้ ขอ้มูล
บางอย่างเก่ียวกับเวียดนามรวมอยู่ในหนังสือช่วยฉันเปรียบเทียบวัฒนธรรมของทัง้สองประเทศ ” 
นักศึกษาคนที่  21 กล่าวว่า “จากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วนั้นหนูจะได้เรียนรู้ค  าศัพท์มากมาย 
วฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมของเวียดนามอีกดว้ย โดยเฉพาะคืออินโฟกราฟิกสท์ าใหห้นูเขา้ใจ  
ไดง้่าย ขอขอบพระคุณมากค่ะ” และเช่นเดียวกนักับนกัศึกษาคนที่ 20 กล่าวว่า “หนังสือนีม้ีความ
สวยงามและน่าอ่านค่ะ สีรูปภาพและการจดัวางสวยทกุอย่างค่ะ เนือ้หาเขา้ใจง่าย เนื่องจากมีสว่น
ค าศัพทแ์ละรูปภาพที่น่ารกัค่ะ ฉันไดเ้รียนรูค้  าศัพทใ์หม่ ๆ ความรูใ้หม่ ๆ เก่ียวกับวัฒนธรรมไทย
มากมายค่ะ” นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของนักศึกษาคนที่ 12 และ 13 ตามล าดับ  
ไดแ้สดงความคิดเห็นดงันี ้

 
 ทัง้ 8 บทเรียนน่าสนใจจรงิ ๆ  ค่ะ หลงัจากเรียน 8 บทเรียนหนไูดเ้รียนรูค้  าศพัทใ์หม่ ๆ 

มากมายและรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับวฒันธรรมขา้วไทยที่หนูไม่เคยรูม้าก่อน แลว้ส่วนวัฒนธรรม

สมัพนัธไ์ทย-เวียดนามก็ท าใหห้นทูราบว่าเวยีดนามและไทยมคีวามคลา้ยคลงึกนัในวฒันธรรม

ขา้ว และส่วนที่หนูชอบที่สุดคือรูปภาพเพราะรูปภาพช่วยใหห้นูเขา้ใจและจ าเนือ้หาบทเรียน 

ไดง้่ายและเรว็ขึน้ค่ะ 

 ฉันขอบคุณท่านมาก เพราะแบบฝึกท าให้ฉันไดท้ราบว่าวัฒนธรรมไทย ชาวไทย 

ขนมไทยหลายชนิดน่าสนใจมาก และโดยเฉพาะคือฉันสามารถเรียนค าศัพท์มากมาย 

นอกจากนัน้กระดาษมรูีปแบบสีสดใส หวือหวา รูปภาพน่ารกั ขอบคณุรูปภาพท่ีท าใหฉ้นัเขา้ใจ

บทง่าย ๆ และชดัเจนกว่า และขอใหห้นงัสือของท่านประสบความส าเรจ็ค่ะ 

 

จากขอ้มูลที่กล่าวขา้งต้นแสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนชอบรูปแบบการน าเสนอดว้ย
อินโฟกราฟิกสเ์พราะผูเ้รียนรูจ้กัค าศพัทม์ากขึน้ อินโฟกราฟิกสท์ าใหเ้นือ้หาวฒันธรรมน่าอ่านและ
ช่วยใหผู้เ้รียนอ่านเนือ้หาวฒันธรรมไดเ้ขา้ใจง่ายขึน้ รูปแบบการน าเสนอความรูท้างวฒันธรรมดว้ย
การใชอิ้นโฟกราฟิกสจ์ึงมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนชาวเวียดนามและช่วยใหผู้เ้รียนอ่านภาษาไทย
และเขา้ใจเนือ้หาวฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้วไดเ้ป็นอย่างดี  
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ภาพประกอบ 9 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 3 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  3  
ผูเ้รียนพึงพอใจกบัเนือ้หาอินโฟกราฟิกส ์พบว่า นักศึกษาเวียดนามจ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
95.2 พึงพอใจมากที่สุด และนักศึกษาเวียดนามจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 พึงพอใจมาก 
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศกึษาเวียดนามคนที่ 1 คนที่ 17 และคนที่ 19 ตามล าดบั ดงันี ้

 
 การใชอ้ินโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยช่วยฉัน

เรียนรู ้ค  าศัพท์เพิ่ ม เติม  พัฒนาความ รู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยและส านวนไทย             

อินโฟกราฟิกสใ์ชภ้าพน่ารกัสดใสท าใหผู้อ้่านอยากอ่านต่อ มีเนือ้หาเหมาะสมและใกลช้ิดกับ

วฒันธรรมเวียดนาม นอกจากนีย้งัช่วยใหฉ้นัมีความรูเ้ก่ียวกบัเพลงพืน้บา้นของไทย 

 หลงัจากเรียน 8 บทฉนัไดรู้ค้  าศพัทใ์หม่ ๆ เพิ่มเติมแลว้ก็เขา้ใจขึน้เก่ียวกับวฒันธรรม

ไทย เพราะในบทอธิบายรายละเอียดมาก ๆ ท าใหเ้ขา้ใจง่าย สีสนัก็น่ารกัดี และส่ิงที่ฉันชอบ

ที่สุดในอินโฟกราฟิกส ์ก็คือการเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับเวียดนามค่ะ มันท าให้ฉันรู ้

วัฒนธรรมเวียดนามซึ่งไม่เคยรูห้รือได้เรียนมาก่อนเลยค่ะ แล้วก็ได้รูว้่าไทยกับเวียดนาม        

มีวฒันธรรมที่คลา้ย ๆ กัน ฉันชอบมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ที่น าความรูท้ี่ดีและมีประโยชน์

ใหพ้วกเราค่ะ 

 เมื่อท าบททดสอบนี ้หนูไดเ้รียนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับค าศัพทเ์เละวัฒนธรรมไทย หนู

เขา้ใจวฒันธรรมมากขึน้ แลว้ยงัมีบทความเก่ียวกับวฒันธรรมเวียดนามอีกดว้ย หนูจะเรียนรู ้

เพิ่มว่า ไทยเเละเวียดนามมีอะไรท่ีคลา้ยกนับา้ง อธิบายค าศพัทอ์ย่างละเอียดชดัเจน รูปภาพ

ประกอบก็มีสีสนัเด่นชดัค่ะ ขอบคณุที่ใหห้นูไดท้  าบททดสอบนีน้ะคะ เพราะช่วยใหห้นูมีเรียนรู ้

มากขึน้ 
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จากความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวขา้งตน้ ส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้
ผูเ้รียนเห็นว่าเนือ้หาอินโฟกราฟิกสเ์หมาะสมกับผู้เรียนคือ บทอ่านเพิ่มเติมวัฒนธรรมสัมพันธ ์ 
ไทย-เวียดนาม ทัง้นีผู้ว้ิจยัคดัเลือกหวัขอ้วฒันธรรมขา้วเป็นหลกัในการเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรม
ไทยดว้ยเหตุที่วฒันธรรมขา้วเป็นสิ่งที่ทัง้สองประเทศมีร่วมกัน หากผูเ้รียนไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมไทย
ไปพรอ้มกับวัฒนธรรมของชาติตนย่อมท าใหผู้เ้รียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู ้อีกทั้งสามารถ
เชื่อมโยงความรูท้างวัฒนธรรมของชาติตนเขา้กับความรูท้างวัฒนธรรมไทยท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เนือ้หาวฒันธรรมที่ก าลงัศกึษาไดดี้ยิ่งขึน้ 

 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างบทอ่านวฒันธรรมสมัพนัธไ์ทย-เวียดนาม 

จากตวัอย่างบทอ่านวฒันธรรมสมัพนัธไ์ทย-เวียดนามซึ่งเป็นบทอ่านเพิ่มเติมใน
ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์บทที่  4 ร้องร  าเล่นเพลงเก่ียวข้าว มี เนื ้อหาทางวัฒนธรรมกล่าวถึง            
เพลงพื ้นบ้านไทยที่ เก่ียวกับข้าว ผู้เรียนได้ศึกษาเนื ้อหาเพลงเก่ียวข้าวซึ่งเป็นเพลงพื ้นบ้าน        
ภาคกลางของไทยและคัดเลือกเนือ้หาวัฒนธรรมเวียดนามที่เก่ียวกับเพลงพืน้บา้น เพื่อใหผู้เ้รียน
เชื่อมโยงความรูว้ฒันธรรมขา้วที่เก่ียวกับเพลงพืน้บา้นได ้เช่น การขับรอ้งเพลงซวาน (Hát Xoan) 
เพลงห่อ (Hò) สรา้งเป็นบทอ่านเสริมเชื่อมโยงวัฒนธรรม เมื่อผูเ้รียนได้ศึกษาเพลงพืน้บ้านของ  
ชาติตนจะเห็นความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรมและเห็นความส าคัญของการศึกษาวัฒนธรรมของ
ชาติตนมากขึน้ 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อินโฟกราฟิกส์ที่บอกเล่าเนื ้อหา
วัฒนธรรมขา้วไทยเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามเพราะมีการ
เปรียบเทียบเชื่อมโยงความคลา้ยคลึงประเด็นทางวฒันธรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาวัฒนธรรม
ไทยที่เก่ียวกบัขา้วไดดี้ยิ่งขึน้  

 

 

ภาพประกอบ 11 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 4 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  4  
ผูเ้รียนพึงพอใจในความยากง่ายของแบบฝึกหัดพบว่า นักศึกษาเวียดนามจ านวน 18 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 85.7 พึงพอใจมากที่สุด และนักศึกษาเวียดนามจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3          
พึงพอใจมาก สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของนักศึกษาเวียดนามคนที่ 2 กล่าวว่า “ตอ้งยอมรบั   
เลยว่าหนังสือเล่มนีม้ีประโยชนต่์อเราค่ะ ดว้ยความรูม้าจากเนือ้หาที่ใชคู้่กับรูปภาพที่น่ารกัและ
สนุก ท าให้เราเขา้ใจง่ายขึน้ค่ะ ส่วนเราประทับใจที่สุดก็จะมีแบบฝึกหัดช่วยเราทบทวนความรู้
หลังจากการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ค่ะ” แสดงใหเ้ห็นว่าแบบฝึกหัดที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ช่วยทบทวน
ค าศพัทท์างวฒันธรรมจากบทอ่านและทบทวนความรูท้างวฒันธรรมก่อนท าแบบทดสอบหลงัเรียน
ใหก้บัผูเ้รียนได ้แบบฝึกหดัในชดุสื่ออินโฟกราฟิกสจ์ึงเหมาะสมเพราะช่วยใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้
ก่อนสอบท าใหผู้เ้ขา้ใจเนือ้หาวฒันธรรมไดดี้ยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 12 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 5 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  5  
ผูเ้รียนพงึพอใจในความยากง่ายของแบบทดสอบ พบว่า นกัศกึษาเวียดนามจ านวน 18 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 85.7 พึงพอใจมากที่สุด และนักศึกษาเวียดนามจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3          
พงึพอใจมาก สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุม่เป้าหมายที่มีต่อแบบทดสอบว่า “แบบทดสอบจะ
ยากก็ไม่ยาก จะง่ายก็ไม่ง่ายค่ะ ค าถามบางค าถามต้องวิเคราะห์” สอดคล้องกับลักษณะของ
ขอ้สอบที่ผูว้ิจัยออกแบบใหม้ีการวัดและประเมินผลตั้งแต่ขั้นความรูค้วามจ า ความเขา้ใจและ   
การน าไปใช ้ซึ่งผูเ้รียนตอ้งมีความรูเ้รื่องวัฒนธรรมไทยเป็นพืน้ฐานก่อนจึงจะสามารถวิเคราะห์
เนือ้หาวฒันธรรมตามความเขา้ใจที่ถูกตอ้งได ้อีกทัง้ตอ้งสามารถเชื่อมโยงเนือ้หาความรูท้ี่สมัพนัธ์
จากบทที่เรียนก่อนหนา้เพื่อท าความเขา้ใจความรูท้ี่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัน าไปสูก่ารน าความรูไ้ปใช้
ในสถานการณ์การสื่อสารในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งหากพิจารณาจากคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย (ดูตาราง 12) ที่ คะแนนค่าเฉลี่ยรายบุคคลของผูเ้รียน  
ทุกคนมีค่าเฉลี่ยรวมรอ้ยละ 89.4 สูงกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที่ผูว้ิจัยก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 และ
คะแนนค่าเฉลี่ยชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์รายบททุกบทมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ รวมถึงคะแนน
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องกลุ่มเป้าหมาย (ดูตาราง 13) มีค่าเฉลี่ยรวมรอ้ยละ 
94.4 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบทดสอบของชุดสื่ออินโฟกราฟิกสน์ีม้ีประสิทธิภาพและมีความยากง่าย
เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายที่มีความรูภ้าษาไทยระดบักลาง 
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ภาพประกอบ 13 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 6 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  6  
อินโฟกราฟิกสม์ีล  าดบัขัน้การเรียนรูท้ี่เหมาะสม พบว่า นักศึกษาเวียดนามจ านวน 19 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 90.5 พึงพอใจมากที่สุด และนักศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 พึงพอใจมาก 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาคนที่ 11 กล่าวว่า “มันมีสีสันสวยงามและเรียงล าดับ     
ขอ้มูลอย่างชัดเจนท าให้ง่ายที่อ่านและหาข้อมูล จากนั้นช่วยให้สามารถท าแบบฝึกหัดได้ดีขึน้ 
นอกจากนีก้็ช่วยใหห้นูไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศไทยและเวียดนาม ไดเ้รียนค าศพัท์
ใหม่ ๆ มากขึน้” และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศกึษาคนที่ 10 กลา่วว่า  

 
 หนูคิดว่าอินโฟกราฟิกสส์วยงามและเหมาะสมมากส าหรบัแต่ละเนือ้หาและล าดับ  

ก็เหมาะสม เนื่องจากอินโฟกราฟิกสช์่วยหนอู่านบทเรียนและเขา้ใจไดง้่ายขึน้ อินโฟกราฟิกสน์ี ้

ก็สรา้งความสนใจในการเรียนของหนูและท าให้หนูจินตนาการถึงวัฒนธรรมไทยได้ดีขึน้  

หลาย ๆ บทเรียนนี ้ก็ท าให้หนูเข้าใจวัฒนธรรมไทยและคนไทยมากขึน้ และท าให้ความรู้     

ของหนไูดเ้พิ่มขึน้ค่ะ ขอขอบคณุอาจารยส์ าหรบับทเรียนที่ดีอย่างนีค้่ะ 

 
จากขอ้มูลที่กล่าวมาจึงสรุปไดว้่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสน์ีม้ีล  าดับขัน้การเรียนรูท้ี่

เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์และท าความเข้าใจบทอ่านก่อนท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนจึงมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 14 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 7 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  7  
เวลาที่ใชใ้นการเรียนรูเ้พียงพอต่อการใชอิ้นโฟกราฟิกสพ์บว่า นักศึกษาเวียดนามจ านวน 20 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 95.2 พงึพอใจมากที่สดุและนกัศกึษาจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 พึงพอใจมาก 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัค่าเฉลี่ยของเวลาที่นกัศกึษากลุม่เป้าหมายใชใ้นการเรียนรู ้

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยเวลาที่ใชใ้นการเรียนรูชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์รื่องวฒันธรรมขา้วไทยของ
กลุม่เปา้หมาย 

บทที ่ ค่าเฉลี่ยเวลาทีใ่ช้ (นาท)ี 
1 31 
2 28 
3 53 
4 31 
5 39 
6 51 
7 68 
8 69 

การทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู ้ 39 
ค่าเฉลี่ยรวม 45 
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จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการเรียนรูชุ้ดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์รื่อง
วัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามพบว่า กลุ่มเป้าหมายใชเ้วลาในการเรียนรูชุ้ดสื่อ
อินโฟกราฟิกส์ในการทดลองเฉลี่ย 45 นาที ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเวลาที่ ใช้ในการเรียนรู้ชุดสื่อ        
อินโฟกราฟิกสบ์ทละ 1 ชั่วโมง 15 นาที เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทเวลาเรียนตามปรกติของผูเ้รียน
ใน 1 รายวิชา ซึ่งเวลาที่กลุ่มเป้าหมายใชใ้นการเรียนรูอ้ยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว ้แสดงใหเ้ห็นว่า 
เวลาที่ใชใ้นการเรียนรูช้ดุสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

 

ภาพประกอบ 15 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 8 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  8  
อินโฟกราฟิกสส์่งเสริมทกัษะการอ่านภาษาไทยของผูเ้รียน พบว่า นกัศึกษาจ านวน 20 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 95.2 พึงพอใจมากที่สุดและนักศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 พึงพอใจมาก        
สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายคนที่ 7 กล่าวว่า “อินโฟกราฟิกสช์่วยให ้ 
หนูได้รูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับค าศัพท์วัฒนธรรมทั้งไทยและเวียดนาม มีรูปภาพบรรยายช่วยให้หนู     
สรุปเนือ้หาส าคญัและเขา้ใจการอ่านไดเ้รว็ขึน้ นอกจากนีห้นไูดรู้จ้กัเพลงและเกมที่หนูไม่เคยไดย้ิน
มาก่อน” เช่นเดียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาคนที่ 16 กล่าวว่า “หนูเรียนรูเ้ก่ียวกับขา้วมากขึน้
เเละรูค้  าศพัทเ์ก่ียวกบัขา้วและส านวนทั่วไปในการสื่อสารเก่ียวกบัขา้วและวฒันธรรมไทยมากมาย 
โดยเฉพาะภาพที่สวยงามมาก การน าเสนอเขา้ใจง่าย ไม่มีภาพบทความจะค่อนขา้งเขา้ใจยาก 
และผูอ่้านจะรูส้ึกเบื่อหรือง่วงนอน” นอกจากนีย้ังมีนักศึกษาคนที่ 6 คนที่ 8 และคนที่ 9 ไดแ้สดง
ความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกนั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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 หลงัจากการท าทดลองเครื่องวิจยั ผมไดค้วามรูม้ามากมายเลย เช่น วฒันธรรมไทย 

ส านวน ขนม รวมถึงเพลงพืน้บา้นหลายเพลงที่ผมไม่เคยไดย้ินมาก่อน ส่ิงส าคญัที่ตอ้งกล่าวถึง

คือการใชอ้ินโฟกราฟิกส ์มนัช่วยใหผ้มสรุปเนือ้หาส าคญัและเขา้ใจขอ้มลูอยา่งครบถว้น เรว็กวา่

การอ่านย่อหนา้หลายย่อหนา้แบบธรรมดา ช่วยใหผ้มจ าค าศพัทไ์ดเ้รว็และนานกว่าครบั 

 หนูเห็นว่าตั้งแต่วันที่ท  าบททดสอบนั้นมา ได้ทราบค าศัพท์แปลกใหม่เพิ่มเติม 

ส านวนไทยอนัไพเราะ รวมทัง้เพลงพืน้บา้นที่น่าฟัง น่าสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนีส่ิ้งที่หนู

ชอบมากที่สดุก็คือชุดสื่ออินโฟกราฟิกสแ์ละสีสนัของแต่ละบท มนัมาสรา้งความใหม่และดึงดูด

ความสนใจของผูอ้่านและไม่น่าเบื่อเลยดว้ย นั่นเป็นส่ิงที่ท  าใหห้นชูอบที่สดุเมื่อท าบททดสอบนี ้

 ขอบคุณท่านที่ไวว้างใจให้เราท าแบบการทดลองค่ะ หลังจาก 8 บท ฉันดีใจมาก

เพราะตวัเองไดเ้รียนรูค้  าศพัทใ์หม่ ๆ เก่ียวกับวฒันธรรมไทย ขา้ว ส านวน ขนมและการละเล่น

ไทย นอกจากบทอ่านแลว้อินโฟกราฟิกสย์งัสวยงามและมีสีสนัมาก ช่วยใหฉ้นัเขา้ใจการอ่านได้

ดีขึน้ หากไม่มีอินโฟกราฟิกสจ์ะลดความสนใจของผูอ้่านและเขา้ใจขอ้ความไดน้านขึน้ค่ะ 

สรุปไดว้่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสน์ีม้ีประสิทธิภาพ สามารถช่วยส่งเสริมการอ่าน
ของผูเ้รียนชาวเวียดนามใหรู้ค้  าศพัทว์ฒันธรรม ช่วยสรุปเนือ้หาวฒันธรรมที่เป็นเรื่องยากใหเ้ขา้ใจ
ง่ายขึน้ ช่วยใหจ้ดจ าเนือ้หาไดน้านขึน้ ช่วยใหผู้เ้รียนอ่านภาษาไทยไดเ้รว็และดียิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัสรา้ง
แรงจงูใจในการอ่านท าใหผู้เ้รียนอยากเรียนภาษาและวฒันธรรมไทย 

 

ภาพประกอบ 16 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 9 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้อินโฟกราฟิกส์ขอ้ที่  9  
อินโฟกราฟิกสพ์ฒันาความรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมไทยของผูเ้รียน พบว่า นกัศึกษาจ านวน 20 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 95.2 พงึพอใจมากที่สดุและนกัศกึษาจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.8 พึงพอใจมาก 
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศกึษากลุม่เป้าหมายคนที่ 11 และคนที่ 14 กลา่วว่า  

 

 หลังจากอ่านชุดส่ืออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียน

ชาวเวียดนามดิฉันไดค้วามรูท้ั้งหมด 3 ด้าน ดา้นแรกคือภาษาไทย ดิฉันไดเ้รียนรูค้  าศัพท์   

ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอย่างเช่น รวงข้าว แม่โพสพ แรกนาขวัญ มหรสพ หายนะ โรงสีข้าว สารท   

ดา้นท่ีสองคือไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมของคนไทยอย่างเช่น ต านานแม่โพสพ พิธี แรกนาขวญั เพลง

เก่ียวข้าว ส านวนต่าง ๆ ด้านที่  3 คือได้รูจ้ักวัฒนธรรมของคนเวียดนามที่ยังไม่รูม้าก่อน 

อย่างเช่น เทศกาลติกเดี่ยน เพลงพืน้บา้น Hát Xoan (ชวาน) ห่อต าขา้วและห่อสีขา้ว 

 หนังสือเล่มนี ้ช่วยให้ฉันได้เรียนรูม้ากมายเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

การเกษตรของไทยและความคลา้ยคลึงกันระหว่างวฒันธรรมเวียดนามและไทย บทเรียนนี ้

เขา้ใจง่ายและช่วยใหฉ้ันรูค้  าศพัทแ์ละส านวนไทยชัดเจนมากขึน้ ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ะ

ช่วยใหช้าวเวียดนามเขา้ใจวฒันธรรมไทยมากขึน้ในอนาคต 

นอกจากนีน้ักศึกษาคนที่ 15 ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “เอกสารเพื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม บทเรียนน่าสนใจและมีชีวิตชีวาช่วยใหน้ักเรียน
เข้าใจและเข้าใจข้อมูลได้ง่าย เรียนรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับข้าวไทยและประเพณีในวัฒนธรรมไทย     
ช่วยให้ผูเ้รียนรกัวัฒนธรรมไทย” จากความคิดเห็นของผู้เรียนจะเห็นได้ว่าหลังผู้เรียนใช้ชุดสื่อ 
อินโฟกราฟิกส ์ผู้เรียนรูแ้ละเข้าใจค าศัพท์และเนือ้หาวัฒนธรรมที่หลากหลายของทั้งไทยและ
เวียดนาม อีกทัง้ช่วยสรา้งทศันคติเชิงบวกใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามสนใจในวฒันธรรมไทยมากขึน้ 

 

ภาพประกอบ 17 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 10 
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จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสข์อ้ที่ 10  
ผูเ้รียนสามารถน าความรูจ้ากอินโฟกราฟิกสไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พบว่า นักศึกษาจ านวน     
17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 81 พึงพอใจมากที่สุดและนักศึกษาจ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19          
พงึพอใจมาก สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษากลุม่เปา้หมายคนที่ 18 กลา่วว่า  

 
 การเรียนรูว้ัฒนธรรมข้าวไทยช่วยพัฒนาความรูค้วามเข้าใจวัฒนธรรมไทยและ

เวียดนามอย่างลึกซึง้ เช่น ทราบวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะอาหารการกิน ศิลปะ ประเพณี 

ภาษา เป็นตน้ นอกจากไดเ้รียนรูค้  าศพัทเ์พิ่มเติม ยงัพฒันาทกัษะการอ่านของฉนัใหด้ีขึน้ และ

สามารถน าความรูจ้ากบทเรียนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้เช่น สามารถใชส้ านวนไทยใหถ้กูตอ้ง 

ไดท้ราบว่าไทยมีเกมมากมายเก่ียวกับขา้ว เป็นตน้ อีกทั้งฉันชอบการเปรียบเทียบวฒันธรรม

ไทยและเวียดนาม ช่วยใหฉ้นัทราบว่าระหว่างวฒันธรรมไทยและเวียดนามมีความคลา้ยและ

ความแตกต่างกนัอย่างไร 

 

สรุปไดว้่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสช์่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจทางวฒันธรรม อีก
ทัง้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่านภาษาไทยของผูเ้รียนชาวเวียดนาม สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้าก
การเรียนรูใ้นครัง้นีไ้ปใชใ้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัได ้

จากผลการประเมินความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรู้ความเขา้ใจ
เรื่อง วัฒนธรรมข้าวไทย มีค่าเฉลี่ย 4.92 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับผลการ
ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัยจากผลการท าแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียนรูท้  าใหผู้เ้รียนมีระดับผลการเรียนดีมาก จึงสรุปไดว่้า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส ์    
มีประสิทธิภาพช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมไทยของผูเ้รียนชาวเวียดนามได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปริญญานิพนธ์เรื่อง การใช้อินโฟกราฟิกส์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง

วัฒนธรรมข้าวไทยส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามโดยใชอิ้นโฟกราฟิกส ์และเพื่อศึกษาความ    
พึงพอใจของผู้เรียนชาวเวียดนามในการใช้อินโฟกราฟิกส์เรื่องวัฒนธรรมข้าวไทย ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้อินโฟกราฟิกส์พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง

วัฒนธรรมข้าวไทยส าหรับผู้ เรียนชาวเวียดนาม ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือวิจัยเป็นชุดสื่ อ            
อินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผู้เรียนชาวเวียดนามและหาประสิทธิภาพ
ชดุสื่ออินโฟกราฟิกส ์โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ิจัยสรา้งเครื่องมือวิจัย 2 ส่วน ประกอบดว้ย ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อ 
การเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม จ านวน 8 บท ประกอบด้วย บทที่ 1     
มากินขา้วกนัก่อน บทท่ี 2 ก าเนิดเทพธิดาขา้ว บทที่ 3 แรกนาเริ่มเพาะปลกู บทท่ี 4 รอ้งร  าเล่นเพลง
เก่ียวขา้ว บทที่ 5 แปรสภาพดว้ยครกต าขา้ว บทที่ 6 ขนมจากขา้วไทย บทที่ 7 บอกเลา่ส านวนขา้ว 
และบทที่ 8 จ าลองเล่นหม้อขา้วหม้อแกง แบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน    
80 ขอ้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูแ้บบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ และแบบวดั
ความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบั
ผูเ้รียนชาวเวียดนามโดยใชม้าตราแบบช่วง 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยเสนอเครื่องมือวิจัยให้อาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและน ากลบัมาแกไ้ขตามค าแนะน า และเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยดว้ยแบบประเมิน 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์
เพื่อการเรียนรูว้ัฒนธรรมขา้วไทยและแบบวิเคราะหค์วามเที่ยงตรงตามเนือ้หาโดยใชด้ัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Congruence : IOC) ของค าถามกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ผลการประเมิน
คณุภาพพบว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีค่าเฉลี่ย 4.39 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และค่า IOC ทุกบท  
มีค่ามากกว่า 0.5 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามมีประสิทธิภาพ และค าถามที่ใชใ้นแบบทดสอบ     
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เที่ยงตรงและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือ
ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหเ้ครื่องมือวิจยัมีคณุภาพมากขึน้ 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากแก้ไขเครื่องมือวิจัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยน า
เครื่องมือวิจัยที่ปรับแก้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง     
ก่อนน าไปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาเวียดนาม ชัน้ปีที่ 3 
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควิชาไทยศึกษา คณะตะวนัออกศกึษา มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตรแ์ห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห ์(University of Social Sciences and 
Humanities: USSH, Vietnam National University, Ho Chi Minh City) เพื่อสรา้งเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพก่อนใช้จริง ผลการทดลองพบว่า คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 8 บทของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนรอ้ยละ 80.1 อยู่ในระดับผล       
การเรียนดีมาก คะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยคิดเป็นรอ้ยละ 
66.8 ระดับผลการเรียนปานกลาง และความพึงพอใจในการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรู้
ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมข้าวไทยของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.21 ระดับความพึงพอใจมาก     
แสดงใหเ้ห็นว่าชดุสื่ออินโฟกราฟิกสม์ีคณุภาพ สามารถน าไปทดลองกบักลุม่เปา้หมายได ้

ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยตามค าแนะน าหลังน าไปทดลองใช ้     
(try out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาเวียดนาม ชั้นปีที่  3 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัดานัง วิทยาเขตภาษาต่างประเทศ 
(University of Foreign Language Studies – The University of Da Nang : UFLS-UD)  โด ย
ก าหนดเกณฑ์ประสิท ธิภาพของเครื่องมือวิจัย  คือ E1/E2 = 75/75 ซึ่ ง  ค่า  E1 หมายถึ ง               
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการโดยพิจารณาจากคะแนนการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของชุดสื่อ
อินโฟกราฟิกสจ์ านวน 8 บท เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก บทละ 10 ขอ้ รวมทั้งหมด    
80 ขอ้ สว่น E2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธโ์ดยพิจารณาจากคะแนนการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ และให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนาม 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 = 89.4 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 
(E1 = 75) ซึ่งคะแนนค่าเฉลี่ยของผู้เรียนรายบุคคลอยู่ระหว่างรอ้ยละ 73.8  - 96.3 มีระดับผล    
การเรียนดีและดีมาก อีกทัง้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบรายบทของชุดสื่ออินโฟกราฟิกส์     
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ทั้ง 8 บทมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 82.9 – 94.8 ระดับคุณภาพดีมากทุกบท แสดงให้เห็นว่า ชุดสื่อ             
อินโฟกราฟิกสม์ีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมไทยที่เก่ียวกับขา้ว 
ของผูเ้รียนชาวเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ ์E2 = 94.4 สงูกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด (E2 = 75) เช่นเดียวกัน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเ้ป็นแบบทดสอบ   
วัดและประเมินผลความรูท้ัง้ระดับความรูค้วามจ า ความเขา้ใจและการน าไปใช ้ผูเ้รียนจึงตอ้งมี
ความรูพ้ืน้ฐานเรื่องวัฒนธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้วก่อนพิจารณาค าถามและค าตอบที่สอดคลอ้งกับ
วฒันธรรมไทย และประมวลความรูค้วามเขา้ใจจากชุดสื่ออินโฟกราฟิกสท์ัง้ 8 บท ประยุกตใ์ชใ้น
การตอบค าถามในสถานการณ์การสื่อสารในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งผลคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีค่าคะแนนสูงกว่ารอ้ยละ 80   
มีระดบัผลการเรียนอยู่ในระดบัดีมาก 

การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามโดยใช้
ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์ป็นสื่อการเรียนรูเ้นือ้หาวัฒนธรรมมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของ
ผูเ้รียนไปในขณะเดียวกนั จากความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผูว้ิจัยรวบรวมไดพ้บว่า      
อินโฟกราฟิกสช์่วยส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของผูเ้รียน ช่วยสรุปเนือ้หาส าคัญและท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดค้รบถว้นและเรว็กว่าการอ่านขอ้ความแบบธรรมดา สีสนัและความสวยงาม
ของอินโฟกราฟิกสย์งัช่วยดงึดดูความสนใจผูอ่้าน ท าใหก้ารอ่านไม่น่าเบื่อ ช่วยใหผู้เ้รียนจ าค าศพัท์
และเนื ้อหาวัฒนธรรมได้เร็วและนานขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซานิฟาห์, ราห์มิลา, และ     
อารฟี์ฟาห์ ลินดา (Zanifah, Rahmila, และ Afifah Linda, 2019) ศึกษาวิจัยเรื่อง The Use of 
Infographic Media in Learning English Literature at The 2nd Semester of English 
Department Students of UIN Antasari Banjamasin ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ภาควิชาภาษาอังกฤษที่เรียนรายวิชาวรรณกรรมเบือ้งต้น ภาคเรียนที่ 2 มหาวิทยาลัยอิสลาม   
แห่งรัฐอันตาซารี  บันจาร์มาซิน ประเทศอินโดนีเซีย  โดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ ์          
เก็บข้อมูลวิธีการท างานและวิธีการถ่ายทอดข้อมูลที่ ได้จากการประมวลความรู้ในรูปแบบ       
อินโฟกราฟิกส ์ผลการวิจัยพบว่า หลังจากนักศึกษาเรียนรูว้รรณกรรมอังกฤษ นักศึกษาสามารถ
สรา้งอินโฟกราฟิกสแ์บบอธิบายขอ้มลูและแบบแสดงสถิติที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หาความรูว้รรณกรรม
อังกฤษพรอ้มระบุแหล่งอา้งอิงไดถู้กตอ้ง การใชส้ื่ออินโฟกราฟิกสใ์นการเรียนรูช้่วยใหน้ักศึกษา
เข้าใจเนื ้อหาวรรณกรรมอังกฤษง่ายขึน้ อีกทั้งช่วยให้กระบวนการเรียนรูน้่าสนใจและท าให้
นักศึกษาสนใจการอ่านมากขึน้ แสดงใหเ้ห็นว่าอินโฟกราฟิกสช์่วยส่งเสริมการอ่านท าใหผู้เ้รียน
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สนใจการอ่านและเขา้ใจเนือ้หาในบทเรียนง่ายขึน้ อินโฟกราฟิกสจ์ึงมีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
พฒันาการอ่านของผูเ้รียนได ้

จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอินโฟกราฟิกสส์ามารถเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรูข้องผู้เรียนได้ สอดคล้องกับ พัชรา วาณิชวศิน (2558, น. 233) กล่าวถึง
ศักยภาพของอินโฟกราฟิกสช์่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรูใ้น 2 มิติ คือ มิติ 1 ใชเ้ป็นเครื่องมือการ
สื่อสารเพราะช่วยเชื่อมโยงขอ้มูลที่สัมพันธ์กันได้ง่ายกว่า ช่วยกระตุ้นการตอบสนองท าให้เกิด
ความคิดและความรูส้ึก และมิติที่ 2 ใชเ้ป็นสื่อการเรียนรูเ้พราะการเรียนรูส้่วนใหญ่เกิดจากการ
มองเห็น อินโฟกราฟิกสม์ีรูปภาพเป็นองคป์ระกอบหลกัจึงสามารถน าเสนอขอ้มูลที่ยากและซบัซอ้น
ใหเ้ขา้ใจง่าย ช่วยกระตุน้การวิเคราะห ์พฒันาความคิดและความจดจ า อีกทัง้สรา้งความพึงพอใจ
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ ดังนั้นชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรู้
วฒันธรรมขา้วไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด จึงมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรูภ้าษาและ
วฒันธรรมไทยของผูเ้รียนชาวเวียดนามใหม้ีความรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมไทย สามารถน าไปใชเ้ป็น
สื่อการเรียนรูส้ง่เสรมิการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรบัผูเ้รียนชาวเวียดนามได ้

จากค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 89.4/94.4 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว ้ 
อีกทั้งค่าประสิทธิภาพของ E1 และ E2 มีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ค่าประสิทธิภาพห่างกัน     
ไม่เกินรอ้ยละ 5 แสดงถึงความสมดลุระหว่างการประเมินประสิทธิภาพจากแบบทดสอบหลงัเรียน
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้แสดงใหเ้ห็นว่า ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมข้าวไทยส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนามมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรมขา้วไทยใหก้ับผูเ้รียน สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของหลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยัดานังที่
ตอ้งการสื่อประกอบการเรียนการสอนวฒันธรรมเพื่อใหผู้เ้รียนชาวเวียดนามเขา้ใจวฒันธรรมไทย
อย่างลกึซึง้ (Phan Trong Binh, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 สิงหาคม 2563) และสอดคลอ้งกบัหนึ่ง
ในภารกิจของโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ ประเทศเวียดนามคือ     
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรบันักศึกษาเวียดนาม (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ, 2564)  

ความพึงพอใจของผู้เรียนชาวเวียดนามในการใช้อินโฟกราฟิกสเ์ร่ืองวัฒนธรรม
ข้าวไทย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของงานวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมาย  
พงึพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทย มีค่าเฉลี่ย 4.92 
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ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยการประเมินทุกรายการมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.81 – 5.00 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคลอ้งกับการสมัภาษณ์ซึ่งผูว้ิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นของ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดสื่ออินโฟกราฟิกสพ์บว่า กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจการน าเสนอ
ข้อมูลเนือ้หาวัฒนธรรมในรูปแบบอินโฟกราฟิกส ์การจัดล าดับขั้นการเรียนรู ้การวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน ด้านความรูค้วามเข้าใจ ผู้ เรียนรูค้  าศัพท์
ภาษาไทยและเขา้ใจเนือ้หาวฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้ว ดา้นกระบวนการ อินโฟกราฟิกสช์่วยสรุป
เนือ้หาวฒันธรรมที่เป็นเรื่องยากส าหรบัชาวต่างชาติใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ ช่วยใหผู้เ้รียนอ่านภาษาไทย
ไดเ้ร็วและดียิ่งขึน้และช่วยในการจดจ าความรูเ้นือ้หาที่เรียนไดน้านขึน้ และสามารถน าความรูท้ี่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสื่อสารในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเจตคติ     
อินโฟกราฟิกสช์่วยสรา้งแรงจูงใจในการอ่านภาษาไทยและท าใหผู้เ้รียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาและวฒันธรรมไทย 

การน าเสนอเนือ้หาทีเ่ป็นวัฒนธรรมร่วม 
ผู้วิจัยใช้วัฒนธรรมร่วมเป็นหัวข้อวัฒนธรรมน ามาสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาและ

วฒันธรรมส าหรบัผูเ้รียนชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรมบางประการ
ของประเทศผู้เรียนและประเทศของเจ้าของภาษา ช่วยท าให้ผู ้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมจากการ
เปรียบเทียบเชื่อมโยงวฒันธรรมและเห็นภาพไดดี้ ผูว้ิจยัจึงเลือกหวัขอ้วฒันธรรมขา้วที่ประเทศไทย
และประเทศเวียดนามมีรว่มกนั เพราะทัง้สองประเทศมีพืน้ฐานเป็นสงัคมเกษตรกรรมและมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตผูกพันกับขา้ว บูรณาการเขา้กับทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อใหผู้เ้รียนชาวเวียดนาม   
มีความรูเ้รื่องวฒันธรรมไทยที่เก่ียวกบัขา้วและเขา้ใจความคิด ทศันคติ ความเชื่อ รวมถึงพฤติกรรม
ของคนไทยจากการศึกษาบทอ่านวัฒนธรรมข้าวไทย ในขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบเชื่อมโยง
วฒันธรรมขา้วเวียดนามเพื่อใหผู้เ้รียนเห็นภาพการเปรียบเทียบไดดี้ สามารถเชื่อมโยงจุดร่วมทาง
วฒันธรรมท าใหส้ื่อสารเขา้ใจกันดีขึน้ จากตัวอย่างชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรม
ขา้วไทย ผูว้ิจยัน าเสนอเนือ้หาวัฒนธรรมไทยเรื่องพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นบทอ่านวฒันธรรมหลกั และน าเสนอเนือ้หาเทศกาลขา้วของเวียดนาม เช่น เทศกาลติด เด่ียน 
(Tịch Điền Đọi Sơn) หรือเทศกาลแรกนาขวัญของเวียดนามเป็นบทอ่านเสริม เพื่อให้ผู ้เรียน
เทียบเคียงความเชื่อเรื่องการประกอบพิธีกรรมข้าวเพื่อขอให้ผลผลิตเจริญงอกงามที่ทั้งสอง
ประเทศมีร่วมกัน ทัง้นีผู้เ้รียนไดเ้ห็นความแตกต่างของพิธีกรรมขา้วทัง้สองประเทศ เช่น พิธีกรรม
ขา้วไทยมีการผสมผสานความเชื่อทัง้พุทธและพราหมณ์ ในขณะที่พิธีกรรมขา้วเวียดนามปรากฏ
ความเชื่อเรื่องการเซ่นไหวบู้ชาเทพเจา้และบรรพบุรุษ การศึกษาวฒันธรรมร่วมจึงแสดงทัง้จุดรว่ม
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และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างชัดเจน ส่งผลใหผู้ ้เรียนสนใจเรียนรูว้ัฒนธรรม       
ที่แปลกใหม่ของเจ้าของภาษา ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรูแ้ละตระหนักถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมชาติตนเอง การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยการศึกษาวัฒนธรรมร่วม   
จึงเป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพราะช่วยให้คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เข้าใจ
วัฒนธรรมที่ แตกต่างน าไปสู่การสื่ อสารกันได้อย่างมีประสิท ธิภาพ  การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีการศกึษาวฒันธรรมรว่มจึงจะมีประสิทธิภาพที่สดุ 

อภปิรายผล 
ในบริบทโลกยุคปัจจุบนัการเรียนรูว้ฒันธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นและไม่สามารถแยกออกจาก

การเรียน รู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี ้ เพ ราะการเรียน รู้วัฒ นธรรมจะช่วย ให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ภาษาต่างประเทศและเขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษามากขึน้ (ชนยา ด่านสวสัดิ,์ 2561, น. 70) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับสูงที่มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนรูแ้ละเขา้ใจ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากกว่าทักษะการสื่อสารขั้นพื ้นฐาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้
หลักสูตรที่เปิดสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน
ภาษาควบคู่กับการเรียนรูว้ัฒนธรรม การสรา้งสื่อการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศจึงควรบูรณาการ
ทกัษะการสื่อสารเขา้กับวฒันธรรมเพราะจะท าใหส้ื่อการเรียนรูม้ีความน่าสนใจมากกว่าการเรียน 
หลกัภาษาเพียงเรื่องเดียว อีกทัง้ช่วยลดอคติที่เกิดจากความไม่เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 
และเกิดความรูส้กึที่ดีระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน (รชัดา ลาภใหญ่, 2559, น. 41-45)  

ผูว้ิจัยเลือกใชอิ้นโฟกราฟิกสเ์ป็นรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลเนือ้หาวฒันธรรมขา้วไทย
เพราะอินโฟกราฟิกสม์ีลกัษณะเด่นคือ ใชรู้ปภาพเป็นองคป์ระกอบส าคัญช่วยถ่ายทอดขอ้มูลให้
น่าสนใจ มีสีสนัสะดดุตา มีรูปลกัษณก์ารน าเสนอที่ทนัสมยั อีกทัง้ยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กว่า
การใชเ้ฉพาะขอ้ความ จึงใชอิ้นโฟกราฟิกสส์รุปสาระส าคัญของความรูเ้นือ้หาวฒันธรรมไทยและ
ช่วยเสริมความรูว้ัฒนธรรมที่เก่ียวขอ้งกับบทอ่านเชิงวัฒนธรรม และเมื่อพิจารณาคุณภาพชุดสื่อ
อินโฟกราฟิกสจ์ากผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมายพบว่า กลุ่มเป้าหมายมี ค่าเฉลี่ยผลการเรียนอยู่ ในระดับดีมาก อีกทั้ง
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจการใชอิ้นโฟกราฟิกสร์ะดบัมากที่สดุแสดงใหเ้ห็นว่า การใชอิ้นโฟกราฟิกส์
ประกอบบทอ่านวัฒนธรรมข้าวไทยช่วยเสริมความเข้าใจท าให้ผู ้เรียนชาวเวียดนามเห็นภาพ
วฒันธรรมไทยไดเ้ด่นชดัขึน้ ช่วยลดความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนจากการเรียนรูด้ว้ยการอ่านบทอ่าน
เพียงอย่างเดียวเพราะไดเ้รียนรูจ้ากการอ่านเนือ้หาวฒันธรรมและการดูอินโฟกราฟิกสว์ฒันธรรม
ไทยไปพรอ้มกนั อินโฟกราฟิกสจ์ึงช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวฒันธรรมขา้วไทยของผูเ้รียน
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ชาวเวียดนามท าให้ผู ้เรียนได้รูค้  าศัพท์ใหม่ เช่น แม่โพสพ แรกนาขวัญ มหรสพ สารท เป็นต้น       
ได้เรียนรูว้ัฒนธรรมของคนไทย เช่น ส านวนไทยที่เก่ียวกับข้าว พิธีแรกนาขวัญ เพลงเก่ียวขา้ว   
เป็นต้น และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมข้าวไทยและเวียดนาม 
สามารถเชื่อมโยงความรูว้ฒันธรรมไทยเขา้กบัทกัษะการสื่อสารภาษาไทยได ้แสดงใหเ้ห็นว่าการใช้
อินโฟกราฟิกสใ์นชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์รื่องวฒันธรรมขา้วไทยมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาความรู้
ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยของผู้เรียนชาวเวียดนามได้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ           
ประกิจ อาษา และ สธุาวลัย ์ธรรมสงัวาลย ์(2562) ศึกษาวิจยัเรื่อง การบริการวิชาการด้านการ
พัฒนาส่ือส่ิงพิมพเ์ฉพาะกิจโดยการเรียนแบบบูรณาการ รายวิชาโครงงานด้านวารสาร
ศาสตร ์กรณีศึกษาหมู่บ้านเบญจรงคด์อนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
ศึกษาความเป็นมาในการผลิตเครื่องเบญจรงคไ์ทยของหมู่บา้นดอนไก่ดี พัฒนาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
เฉพาะกิจชุด “ดอนไก่ ดีวิถี” โดยสร้างอินโฟกราฟิกส์ที่มี เนื ้อหาเก่ียวกับขั้นตอนการผลิต         
เครื่องเบญจรงค์ของหมู่บ้านดอนไก่ดี ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบสื่อ
วิดีทัศน์โดยการสแกนคิวอารโ์ค้ด (QR Code) อินโฟกราฟิกส์ที่ใช้สวยงาม เขา้ใจง่าย สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลเก่ียวกับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีท าให้ผู ้ร ับสารเรียนรู้ขั้นตอนการผลิต        
เครื่องเบญจรงค์ไทย อีกทั้งสรา้งความภาคภูมิใจใหก้ับผูผ้ลิตในฐานะสินคา้แห่งภูมิปัญญาและ
เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติงานวิจัยดังกล่าวจึง 
แสดงให้เห็นว่า อินโฟกราฟิกสส์ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเข้าใจเนือ้หา
วฒันธรรมไทยไดเ้ป็นอย่างดี 

ทัง้นีเ้นื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการศึกษาที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต การเรียนรู้
ดว้ยตนเองซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) จะมีบทบาทส าคญัยิ่งขึน้ต่อ
การศึกษาเรียนรู ้ผูเ้รียนตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรูม้ากขึน้ ในขณะที่ผูส้อนก็ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน ผู้สอนในฐานะผู้ผลิตสื่อการเรียนรูจ้ึงต้องสรา้งสื่อ        
การเรียนรูใ้หช้ดัเจนและเหมาะกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเองใหม้ากที่สดุ เพราะการเรียนในรูปแบบการ
สื่อสารทางเดียวท าให้ผูเ้รียนและผูส้อนไม่สามารถมีปฏิสมัพันธ์โตต้อบกันได้เหมือนกบัการเรียน 
ในห้องเรียน อินโฟกราฟิกส์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการน าเสนอข้อมูลของโลกหลังการระบาดนี ้       
และเป็นทางเลือกหนึ่งในการสรา้งสื่อการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศขั้นสูงตอ้งปรบัรูปแบบวิธีการจัดการเรียน  
การสอน รวมถึงพฒันาสื่อการเรียนรูใ้หเ้ท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา         
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มีบทบาทส าคญั เพื่อใหก้ารเรียนการสอนภาษาต่างประเทศน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ควร
ประยุกต์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสรา้ง   
ความเขา้ใจเพื่อยอมรบัความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดความผิดพลาดและความขัดแยง้ในการ
สื่อสารและสรา้งปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน (ภัทรพร หิรญัภัทร ,์ 2548, น. 82) โดยบูรณาการ
ทักษะการสื่อสารกับวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน การจัดการเรียนการสอนดว้ยวิธีการดังกล่าวนี ้จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยใหผู้เ้รียนภาษาต่างประเทศใชภ้าษาสื่อสารประสบความส าเร็จตามความ  
มุ่งหมายและเหมาะสมกบับรบิททางวฒันธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อการเรียนรูแ้ละการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ 

1.1 ผูเ้รียนสามารถน าชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรมขา้วไทยส าหรบั
ผู้เรียนชาวเวียดนามไปใช้ โดยสามารถปรับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้และเงื่อนไขเวลา              
ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

1.2 ผูส้อนสามารถน าชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พื่อการเรียนรูว้ฒันธรรมขา้วไทยส าหรบั
ผูเ้รียนชาวเวียดนามไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยสามารถ
น าองคป์ระกอบของชดุสื่ออินโฟกราฟิกสไ์ปประยุกตใ์ชเ้ป็นกรณีศึกษาในการสอนทกัษะภาษาและ
การสอนวฒันธรรมไทยใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกส์สรา้งสื่อการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมไทย

ส าหรบัชาวต่างชาติในหัวขอ้วฒันธรรมอ่ืนที่มีลกัษณะร่วมหรือคลา้ยคลึงกันบางประการ เพื่อให้
ผู ้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ท าให้เข้าใจความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างทางวฒันธรรม น าไปสูก่ารสื่อสารขา้มวฒันธรรมระหว่างกนั 

2.2 ควรประยุกตใ์ชอิ้นโฟกราฟิกสบ์ูรณาการกับทักษะภาษาใหค้รบถว้น ทั้งทักษะ
การฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาไดม้ีประสิทธิภาพ 

2.3 ควรสรา้งสื่อการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับชาวต่างชาติโดยใช ้     
อินโฟกราฟิกส์รูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริบทและความต้องการของผู้ผลิตสื่อ     
การเรียนรู้และผู้เรียนที่ เป็นกลุ่ม เป้าหมาย  เช่น  ใช้อินโฟกราฟิกส์แบบภาพเคลื่อนไหว         
(Motion infographic) ประกอบเสียงบรรยาย ฝึกทกัษะการฟัง การดแูละการพดู ใช้อินโฟกราฟิกส์
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แบบอินเตอรแ์อ็ดทีฟ (Interactive infographic) ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยายซึ่ง
สามารถโตต้อบกบัผูช้มสง่เสรมิการมีปฏิสมัพนัธท์างการเรียนรูก้บัผูเ้รียน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินคุณภาพชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พือ่การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทย

ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม  
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้เร่ือง
การใช้อินโฟกราฟิกสเ์พือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ือง วัฒนธรรมข้าวไทย

ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม  
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
ชุดสื่ออินโฟกราฟิกสเ์พือ่การเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไทย 

ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ช 
แบบวัดความพงึพอใจการใช้อินโฟกราฟิกสเ์พือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

เร่ือง วัฒนธรรมข้าวไทย ส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนาม 
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ประวัติผู้เขียน 
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