หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง"ไก่"สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
A DEVELOPMENT OF A THAI SUPPLEMENTARY BOOK FOR READING TITLED
"THAI CHICKEN" FOR MYANMAR STUDENTS

SHUN LAE WIN

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2561

หนังสืออ่านเพิม่ เติมทักษะการอ่านเรื่ อง"ไก่"สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา

SHUN LAE WIN

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

A DEVELOPMENT OF A THAI SUPPLEMENTARY BOOK FOR READING
TITLED
"THAI CHICKEN" FOR MYANMAR STUDENTS

SHUN LAE WIN

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF ARTS (Thai)
Faculty of Humanities Srinakharinwirot University
2018
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่ อง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง"ไก่"สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
ของ
SHUN LAE WIN
ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภคั มหาวรากร)

.............................................. ประธาน
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร)
.............................................. กรรมการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอาไพ
สกุล)

ง
บทคัดย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่ อง
ผู้วิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง"ไก่"สาหรับนักศึกษาชาว
เมียนมา
SHUN LAE WIN
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุภคั มหาวรากร

ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี ม้ ีจุด มุ่งหมายเพื่ อสร้ างหนังสื ออ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อง "ไก่ "
สาหรั บ นักศึก ษาชาวเมีย นมา ผู้วิจัย ดาเนิ น การวิจัย โดยสร้ างเครื่ องมือจ านวน 10 บท ได้ แก่ บทที่ 1
ความรู้ เกี่ยวกับไก่ บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่ บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่ บทที่ 4
ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่ บทที่ 5 อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่ บทที่ 6 สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่ บท
ที่ 7 นิ ทานไทยที่เกี่ ยวกับไก่ บทที่ 8 นิ ทานชาดกที่ เกี่ ยวกับไก่ บทที่ 9 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่ : ลิลิต
พระลอ และบทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: รู ปแบบคาประพันธ์ลิลิต เมื่อได้ เครื่ องมือที่ปรับปรุ งแก้ ไข
ตามอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านแล้ วจึงนาเครื่ องมือไปทดลองกับนักศึกษา
ชาวเมียนมาที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทย ระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 3 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL) ในสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา ผลการวิจัย
พบว่า หนังสื อ อ่านเพิ่ ม เติ ม ทัก ษะการอ่ านเรื่ อง "ไก่ " ส าหรั บ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมาที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึ น้
ประกอบด้ วยบทอ่าน คาศัพ ท์ น่ารู้ แบบฝึ ก หัด อ่านเสริ มบทเรี ยน และแบบทดสอบท้ ายบทมีเนื อ้ หา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเมียนมาที่สมั พันธ์ กัน โดยมีภาษาเมียนมาช่วยอธิ บายซึ่งช่
่ วยให้
นักศึกษามีความรู้ เพิ่มเติมเรื่ องวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีคา่ ประสิทธิภาพ 83.47/80.8 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ E1/E2 = 75/75 แสดงให้ เห็นว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง "ไก่
"สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามีประสิทธิภาพเหมาะกับผู้เรี ยนชาวเมียนมา ช่วยให้ เข้ าใจรายวิชาวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) มากขึ ้นและได้ ฝึกทักษะ
การอ่าน ทาให้ มีความรู้ ความจา เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปใช้ ได้

คาสาคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ไก่ นักศึกษาชาวเมียนมา

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

A DEVELOPMENT OF A THAI SUPPLEMENTARY BOOK FOR
READING TITLED
"THAI CHICKEN" FOR MYANMAR STUDENTS
SHUN LAE WIN
MASTER OF ARTS
2018
Assistant Professor Supak Mahavarakorn , Ph.D.

This study aimed to construct a supplementary book titled "Thai Chicken" to
promote the reading skills of students from Myanmar. The research methodology was
conducted in terms of an experimental research design. An instrument or supplementary book
was developed and consisted of ten lessons which included: (1) knowledge of chicken; (2)
songs and stories about chicken; (3) Thai plays about chicken; (4) zodiac signs and important
temples concerning chicken; (5) Thai dishes with chicken; (6) Thai proverbs about chicken;
(7) Thai folktales about chicken; (8) Jataka Tales about chicken; (9) the story of King Law; and
(10) Lilit Phra Law (Thai poem). The instrument was revised according to the advisor and three
experts. After that, the instrument was used to collect data from the participants who were
third-year Myanmar students at the Yangon University of Foreign Languages (YUFL) and
majored in Thai. The findings revealed that the supplementary book titled "Thai Chicken" to
promote reading skills for Myanmar students included the main text, vocabulary, exercises,
supplementary texts and a test. The supplymentary book consisted of main texts and
"supplementary texts". The supplymentary texts were about the Repulic of the Union of
Myanmar that related to stories from Thailand to support their understanding. The efficiency
level of the supplymentary book titled "Thai Chicken" to promote reading skills for Myanmar
students was at the level of 83.47/80.8, higher than the criteria at E1/E2 = 75/75. A
supplementary book titled "Thai Chicken" to promote reading skills for Myanmar students
promoted the learning of students during the course named THAI 3104 (Literature, History and
Culture) in terms of literatures, histories, cultures and could promote reading skills.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
คนเมียนมามีความใกล้ ชิดและคุ้นเคยกับคนไทยมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนเพราะ
เป็ น ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและมี ค วามสัม พัน ธ์ ตัง้ แต่อดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน ปั จ จุบัน ประเทศไทยกับ
ประเทศเมี ยนมามี การติด ต่อสัม พันธ์ ทางเศรษฐกิ จ การท่องเที่ ยว และการศึกษามากขึน้ เป็ น
ประชาคมอาเซียนด้ วยกัน ประเทศเมียนมาเข้ าเป็ นสมาชิ กอาเซียนลาดับที่ 9 “การรวมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ทั้ ง ในมิ ติ เศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงรวมถึ ง
การเชื ่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอก”1 การเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกกลุ่มประเทศ
อาเซียนของเมียนมา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ตอ่ ประเทศเมียนมา ทาให้ เกิด
แผนพัฒนาการคมนาคมในประเทศทุกเส้ นทาง ทังการสร้
้
างถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรื อ2
ประเทศเมียนมานาเข้ าสินค้ าจากประเทศไทยจานวนมาก คนเมียนมารู้ จักบริ ษัทไทย
เช่ น บ ริ ษั ท ซี พี (Charoen Pokphand group : CP) บ ริ ษั ท PTT (Public Company Limited)
อิตาเลียนไทยและบริ ษัทเครื อซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group : SCG) เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่า
รัฐบาลไทยส่งเสริ มการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไทยในประเทศเมียนมา 3
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ล งทุ น ในเมี ย นมามากที่ สุด ในประเทศอาเซี ย น ภาษาไทยจึ ง เป็ น
เครื่ องมือในการสื่อสาร และเป็ นภาษาธุรกิจสาคัญของคนเมียนมา แม้ ว่าจะเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารทังการติ
้
ดต่อสื่อสารโดยการพูด อ่านและ
เขียน คนเมียนมาจึงสนใจเรี ยนภาษาไทยเพื่อทาธุรกิจ
ความสาคัญ ของภาษาไทยทาให้ ประเทศเมียนมามีนโยบายเปิ ดสอนภาษาไทยเพื่อให้
นักศึกษาชาวเมี ยนมาได้ เรี ยนรู้ ภ าษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศที่ สอนภาษาไทยใน
ประเทศเมียนมามี 2 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of
Foreign Languages - YUFL) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศมั ณ ฑะเลย์ (Mandalay
University of Foreign Languages-MUFL) “มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศแห่ ง เมื อ งย่ า งกุ้ ง
1

กองอาเซียน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ . (2557-2559). รายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการจัดทายุทธศาสตร์ ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน. หน้ า 2.
2
อากิ อคิราภ์. (2555). เราคืออาเซี ยน เมียนมาร์ . หน้ า 59.
3
วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี . (2560. 18 เมษายน). ความสัมพัน ธ์ พม่า -ไทย. สืบค้ นเมื่อ วันที่ 9 มิถุน ายน 2561 จาก
http:// th'wikipedia.org/wiki/ความสัมพันธ์พม่า-ไทย. เรียบเรียงโดยผู้วิจยั .

2
เป็ นสถาบันแห่งแรกที ่มีการอบรมภาษาไทยให้ ชาวเมี ยนมา เป็ นสถาบันที ่สอนภาษาไทยเพือ่ เสริ ม
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และการสื ่อสารธุรกิ จที ่เกี ่ยวข้องกับ
ไทย”1
การเรี ยนการสอนภาษาไทยที่ ม หาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) เริ่ ม ต้ น
ตังแต่
้ พ.ศ. 2530 และเริ่ มเปิ ดสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ (MUFL)
พ.ศ. 2559 โดยใช้ หลั ก สู ต รภาษาไทยเหมื อ นกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศย่ า งกุ้ ง
ความเป็ นมาของการเรี ยนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) คือ
เมื่ อสมเด็จ พระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จ
ประเทศเมียนมาทรงมีพระราชดาริ ให้ ก่อตังแผนกวิ
้
ชาภาษาไทยเพื่อสอนภาษาไทยแก่นกั ศึกษา
ชาวเมียนมา
การสนับสนุนการพัฒ นาด้ านเศรษฐกิ จเมี ยนมาเป็ นจุดแข็งของหลักสูตรภาษาไทยที่
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) แม้ จะเปิ ดสอนภาษาไทยในระยะเวลาไม่นาน แต่
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยที่จบจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งได้ งานที่บริ ษัทไทยเร็ ว
เพราะบริ ษัทไทยต้ องการบุคลากรที่สามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่ อสารได้ มีนกั ศึกษาเมียนมาที่จบ
เอกภาษาไทยจานวนมาก การเรี ยนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(YUFL) จึงเข้ มแข็งเพราะความต้ องการทางเศรษฐกิจ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย
ประจากรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากล่าวว่า
นักศึกษาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งถือว่าเป็ นนักศึกษา
ระดับหัวกะทิของเมียนมา ซึง่ ต้ องสอบแข่งขันกันเข้ ามา และบัณฑิตรุ่นแรกจะมีขีดความสามารถ
ภาษาไทยอยู่ในระดับดี ทังในด้
้ านการสื่อสาร อ่านเขียน และไวยากรณ์ การเรี ยนภาษาไทยของ
ชาวเมียนมาที่เพิ่มขึ ้นจะเป็ นอีกปั จจัยสาคัญในการเปิ ดประเทศและพัฒนาทางเศรษฐกิ จของ
เมียนมา และเชื่ อว่า การเรี ยนภาษาไทยของนักศึกษาชาวเมียนมาจะมาพร้ อมกับโอกาสของ
วิชาชีพในอนาคตอีกด้ วย2

ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) เน้ นสอน
4 ทักษะ ได้ แก่ ทักษะการฟั ง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน และทักษะการอ่าน จากการสัมภาษณ์
1

ซู ซู คิ น (Su Su Khin). (2554). การพั ฒ นาการเรี ยนการสอนของภาควิ ชาภาษ าไทย ณ มหาวิ ทยาลั ย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 3 การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย. หน้ า 11.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 12.

3
พบว่า “กลุ่มผู้บริ หารและอาจารย์ ผู้สอนกับกลุ่มนักศึกษามี ความเห็นในระดับมากที ่สดุ ว่า รายวิ ชา
ในหลักสูตรครอบคลุมทัง้ 4 ทักษะ คื อ ฟั ง พูด อ่ าน เขี ยน”1 แสดงว่ารายวิชาต่าง ๆ เน้ น ทักษะ
การสื่อสารภาษาไทย ได้ แก่ การฟั ง การพูด การอ่น และการเขียน โดยไม่ได้ ระบุว่า รายวิชานันมี
้
เนื ้อหาอะไร ใช้ วิธีการสอนโดยการอธิบายเป็ นหลัก ให้ นกั ศึกษาอ่านและผู้สอนอธิบายความหมาย
และให้ เขียนสรุป หรื อแต่งประโยค ซึง่ เป็ นการฝึ กทักษะการสื่อสาร
รายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, History and
Culture) เป็ น วิ ช าที่ ส อนทัง้ วรรณคดี ประวัติศ าสตร์ และวัฒ นธรรมซึ่ง มี เนื อ้ หากว้ า งมาก ใน
ด้ านวัฒนธรรมมีเนื ้อหาทังหมดเกี
้
่ยวกับประเพณีจึงทาให้ นกั ศึกษามองว่าวัฒนธรรมมีแต่ประเพณี
อย่างเดียว เช่น ประเพณีลอยกระทง แต่วฒ
ั นธรรมไทยมีมากมายและหลากหลาย สิ่งรอบตัวของ
มนุษย์เป็ นเนื ้อหาของวัฒนธรรม เช่น ภาษา อาหาร เครื่ องแต่งกาย เป็ นต้ น ในด้ านประวัติศาสตร์
มี เนื อ้ หาที่ เ กี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์ 4 ยุค ของประเทศไทย ได้ แ ก่ สุ โขทัย อยุ ธ ยา ธนบุ รี และ
รัตนโกสินทร์ ในด้ านวรรณคดีเป็ น การศึกษาเรื่ องย่อ ไม่มีบทประพันธ์ ต้นฉบับ ผู้สอนยังเน้ นสอน
ทักษะการอ่านเป็ นหลัก ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล หรื อการใช้ ภาษาในวรรณคดี การเรี ยนวิชานี ้จึง
เหมือนกับวิชาการอ่านและ การเขียนซึ่งอาจเป็ นเพราะรายวิชาในหลักสูตรเน้ นทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย และมีเวลาเรี ยนจากัด แต่เนื ้อหารายวิชามีมาก นักศึกษาจึงไม่เข้ าใจความสวยงามของ
การใช้ ภาษา ความหมายและจุดประสงค์ของการศึกษาวรรณคดีอย่างแท้ จริง
การคัดเลือกและการจัดเรี ยงเนื ้อหาบทเรี ยนในบางรายวิชาไม่มีขอบเขตที่ชดั เจน ได้ แก่
รายวิชาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี ในด้ านวรรณคดี การนาเรื่ องย่อของวรรณคดีมา
เป็ นบทเรี ยน ไม่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาวรรณคดีไทยอย่างแท้ จริ งอีกทังการเลื
้
อกวรรณคดีที่นามาเป็ น
บทเรี ย นควรน าต้ น ฉบับ ของโคลง ฉัน ท์ กาพย์ กลอนมาเป็ น บทเรี ย น โดยอาจตัด ตอนเฉพาะ
ตอนสาคัญ เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับเวลาเรี ยน และควรเลือ กจากวรรณคดี เอกของไทยเท่านัน้ เช่ น
รามเกียรติ์ ขุนช้ างขุนแผน พระอภัยมณี สังข์ทอง เนื่องจากวรรณคดีเอกแต่ละเรื่ องจะสะท้ อนสภาพ
สัง คม ประเพณี วัฒ นธรรม คติ นิ ย ม และความเชื่ อ ของคนไทยได้ เด่ น ชัด ส านวนไทยที่ ใช้ กัน
แพร่ หลายในปั จจุบนั ก็มีที่มาจากเนื ้อหาและวรรคทองในวรรณคดี เอกดังกล่าว นอกจากนี ้การเรี ยน
จากวรรณคดีเป็ นการศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ไปในตัวด้ วย2
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4
ผู้วิจยั พบว่า รายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature,
History and Culture) เป็ นรายวิ ช าที่ มี เนื อ้ หาไม่ ชั ด เจนและมี เนื อ้ หามากเพราะในเนื อ้ หามี
ทังวรรณคดี
้
ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมเป็ นวิชาเดียวกัน จึงทาให้ นกั ศึกษาไม่เข้ าใจภาพรวม
ของเนื ้อหาวิชา เช่น ไม่ร้ ูความหมายของวรรณคดี ไม่เข้ าใจความหมายของวัฒนธรรมอย่างแท้ จริ ง
วิธีการสอนไม่คอ่ ยเหมาะกับวิชานี ้เพราะสอนวรรณคดีเหมือนสอนการอ่าน การเขียน นอกจากนี ้ยัง
ไม่มีแบบฝึ กหัดเพื่อทบทวนเนื ้อหา
เมื่อพิจารณาชื่อรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้ วพบว่า เนือ้ หาของ
รายวิชามีความสัมพันธ์ กัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยนาสิ่งที่มีปรากฏร่ วมกันในไทยและ
เมี ยนมามาศึกษานั่นคือ “ไก่ ” ซึ่งเป็ น สัตว์เลี ย้ งของประเทศไทยกับ เมี ยนมาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ความสัม พันธ์ ระหว่างไก่กับคนทัง้ สองประเทศมี ม าตัง้ แต่อดีต เมื่ อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จ ไป
ประทับที่กรุ งหงสาวดีในฐานะราชบุตรบุญ ธรรมของพระเจ้ าบุเรงนองเพื่อเป็ นตัวประกัน มีเรื่ อง
เล่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ว่ า คราวหนึ่ ง มี ก ารเล่ น ชนไก่ เ ฉพาะพระพั ก ตร์ พ ระเจ้ าบุ เ รงนอง
สมเด็จพระนเรศวรทรงเล่นชนไก่กับมังสามเกี ยด พระมหาอุปราชา ไก่ของมังสามเกี ยดสู้ไม่ได้
เจ้ าของไก่กริ ว้ มากถึงกับตรัสว่า “ไก่เชลยตัวนี ้เก่ งจริ งหนอ” สมเด็จพระนเรศวรตรัสสวนออกไป
ทันทีวา่ “พระองค์อย่าเข้าพระทัยว่าไก่ของฉันชนะแต่ไก่ของพระองค์เท่านัน้ แม้จะชนชนะเอาบ้าน
เอาเมื องยังได้”1 แสดงให้ เห็นความสาคัญของไก่และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศปรากฏอยู่
ในประวัตศิ าสตร์ ไทยและเมียนมา
ไก่ เป็ น สัต ว์ ที่ ป รากฏในวัฒ นธรรม วิถี ชี วิ ต ส านวนภาษา และความเชื่ อ คนไทยน า
ลักษณะและพฤติกรรมของไก่มาเปรี ยบกับการดาเนินชีวิตของคนไทย เพื่อเตือนภัยหรื อเปรี ยบกับ
สภาพอาการต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ในด้ านสานวนภาษามี สานวน “ไก่ งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่ง”2 ในด้ านวิถีชีวิตของไทย ไก่อยู่ในวัฒ นธรรมการกิน คนเมียนมารู้ จักอาหารไทยที่ทา
จากไก่ เช่น ข้ าวมันไก่ มัส มั่น ไก่ และขนมจี น น า้ เงี ย้ ว อาหารเหล่านี ม้ ี รสชาติคล้ ายกับ อาหาร
เมี ย นมา ในด้ านความเชื่ อ มี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ ปี เกิ ด 12 ราศี แ ละการไหว้ พ ระธาตุต ามปี เกิ ด
ในจังหวัดล าพูน มี พ ระธาตุห ริ ภุญ ชัยวรมหาวิหารซึ่งเกี่ ยวกับคนที่ เกิ ดปี ระกา (ปี ไก่) “พระธาตุ
หริ ภญ
ุ ชัย ถื อว่าเป็ นพระธาตุประจาปี เกิ ดของผูท้ ี ่เกิ ดในปี ระกา (ไก่) มี ความเชื ่อว่า คนที เ่ กิ ดปี ระกา
ระหว่างที ่ยงั มี ชีวิตอยู่หรื อเมื ่อมี เคราะห์ มีอปุ สรรคในชี วิต อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งท่านควรหาโอกาส
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เดิ นทางไปนมัสการ”1 การไหว้ พระธาตุตามปี เกิดจึงเป็ นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง นอกจากนี ้ยังมี
ความเชื่อที่เกี่ยวกับไก่ เช่น คนไทยโบราณเชื่อว่า ไก่เป็ นสัตว์เทวดา จึงเสี่ยงทายใช้ กระดูกไก่โดยดู
กระดูกไก่แล้ วทายว่า อนาคตจะเป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ เป็ นต้ น
ภาษาไทยมีนิทานที่เกี่ ยวกับไก่ที่ มี ชื่อเสียงมากคือ “นางสิ บสอง” เป็ นนิทานพื น้ บ้ านที่
สอนคติ เตื อ นใจ สอนธรรมหรื อ ศี ล ธรรม ในเรื่ อ งพระอิ น ทร์ ส งสารพระรถเสนจึง ให้ ไก่ ตัวหนึ่ ง
พระรถเสนเอาไก่ ตัวนี ้ ไปชนและชนะทุก ครั ง้ พระรถเสนน าเงิน ที่ ได้ ไปดูแ ลแม่แ ละป้า 11 คน
แสดงให้ เห็นว่าการชนไก่เป็ นอาชีพอย่างหนึง่ ของผู้ชายไทย
ในบทอาขยานมี เ รื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ ไก่ ได้ แก่ “ไก่ แ จ้ ” แต่ ง เป็ นกลอนดอกสร้ อย เป็ น
บทประพัน ธ์ ที่ ดี และมี คุณ ค่า นอกจากนี ม้ ี เพลง “กุ๊ ก กุ๊ ก ไก่ ” เนื อ้ เพลงมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ไก่
“เพลงช่วยเพิ่ มพูนทักษะทางภาษาให้แก่ผู้เรี ยน ซึ่ งช่วยให้รู้จกั ฟังออกเสี ยง และแยกความแตกต่าง
ของเสี ย งสู ง ต่ า ค่ อ ย หนัก เบา รู้ จัก แยกจั ง หวะช้ า เร็ ว ซึ่ ง จะเป็ นพื ้ น ฐานในการฟั ง ค าพู ด ซึ่ ง
ประกอบด้วยเสี ยงหนักเบา และเสี ยงวรรณยุกต์ที่ต่างกัน ”2 เพลงกับบทอาขยานทาให้ นกั ศึกษาฝึ ก
วิเคราะห์จากเรื่ องที่อ่าน ได้ ความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน สาคัญที่สดุ คือ จาคาศัพท์และ
ความหมายได้ จึงสามารถใช้ ในการแต่งประโยค การสอนบทอาขยานและเพลงจึงมีประโยชน์มาก
ทังในด้
้ านภาษาและด้ านความคิด นอกจากนี ้ยังฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนได้
ด้ วย ซึง่ เหมาะกับการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้ นกั ศึกษาเมียนมา
ไก่ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่ อง เช่น ลิลิตพระลอ ขุนช้ างขุนแผน อิเหนา เป็ นต้ น
ในเรื่ องลิลิตพระลอแสดงให้ เห็นบทบาทของไก่ และสะท้ อนภาพชีวิตของสังคมไทย ที่สาคัญคือ
ประเทศเมี ย นมาก็ มี ว รรณกรรมพื น้ บ้ านที่ ค ล้ ายกับเรื่ องลิลิ ต พระลอ ซึ่งเป็ นเรื่ อ งสามลอและ
นางอุ เ ป่ ม ทั ง้ เรื่ อ งลิ ลิ ต พระลอกั บ สามลอและนางอุ เป่ มจบด้ วยโศกนาฏกรรมความรั ก
เรื่ องสามลอและนางอุเป่ มเป็ นนิทานพื ้นบ้ านของเมียนมา “สามลอและนางอุเป่ มเป็ นที ่รับรู้ อย่าง
แพร่ หลายในสังคมคนไทใหญ่ ในรัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมี ยนมามานานแล้ว จนกล่าวได้ว่า
เป็ นเรื ่ องเล่าประจาถิ่ นของคนไทใหญ่ ในรัฐฉาน”3 ในลิลิตพระลอมี เนื ้อเรื่ องตอนหนึ่งที่ กล่าวถึง
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6
ปู่ เจ้ าสมิ งพรายใช้ ไก่ส วยงามส่งไปล่อให้ พ ระลอเดินทางเข้ ามาในเขตเมืองสรองของพระเพื่ อน
พระแพง1
ผู้วิจยั พบว่าเรื่ อง “ไก่” เป็ นเรื่ องที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างคนไทยและคนเมียนมาได้ โดย
ปรากฏทังในวรรณคดี
้
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ผู้วิจยั จึงจะสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ
การอ่านเรื่ อง “ไก่ ” เพื่ อให้ นักศึกษาเมียนมาได้ อ่านเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษามีความรู้ เรื่ อง
วรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับไก่ และได้ ฝึกทักษะการอ่านด้ วยตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
ความสาคัญของการวิจัย
หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา ช่วยพัฒนา
ทัก ษะการอ่านท าให้ นักศึก ษาชาวเมี ย นมาเรี ย นวิช าวรรณคดี ประวัติศ าสตร์ และวัฒ นธรรม
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) เข้ าใจมากขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดงั นี ้
1. การกาหนดกลุม่ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรคือ นักศึกษาชาวเมี ยนมา วิช าเอกภาษาไทย ระดับปริ ญ ญาตรี
ชันปี
้ ที่ 3 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชาวเมียนมา วิชาเอกภาษาไทย ระดับปริ ญญาตรี
ชันปี
้ ที่ 3 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลที่เกี่ยวกับ “ไก่” จากเอกสารและงานวิจยั แล้ วนามาสร้ างเป็ น
หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามีจานวน 10 บทดังนี ้
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไก่
บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
1

ชลดา เรื องรักษ์ ลิขิต. (2548). ความสาคัญ ของ “สลาเหิ น ” และ “ไก่แก้ว” ในเรื่ องลิลิตพระลอ. ใน วรรณวิ จัยรวม
บทความวิ จยั วรรณคดีอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ บางเรื ่อง. หน้ า 179.
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บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่10

ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่
สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่
นิทานไทยที่เกี่ยวกับไก่
นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่
ไก่ในวรรณคดีไทย: ลิลิตพระลอ
ไก่ในวรรณคดีไทย: รูปแบบคาประพันธ์ลิลิต

ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
งานวิจัยนีม้ ุ่งสร้ างหนังสื ออ่านเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาโดยศึกษาเฉพาะ
ประสิทธิภาพของแบบเรี ยนซึ่งเป็ นการอ่านด้ านความรู้ ความเข้ าใจ และนาไปใช้ เพื่ อให้ เหมาะกับ
ผู้เรี ยนชาวเมียนมา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
หนังสืออ่ านเพิ่มเติม หมายถึง หนังสือที่ ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นซึ่งมีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับไก่ใน
ภาษาและวัฒ นธรรมไทย เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมาได้ ฝึ ก ทัก ษะการอ่านภาษาไทย และ
มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาชาวเมียนมาในการศึกษา
รายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture)
ของหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
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บทที่ 2
ความรู้ เกี่ยวกับ “ไก่ ” และทักษะการอ่ านสาหรั บนักศึกษาเมียนมา
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง “ไก่” เพื่อสร้ างหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านให้ นักศึกษาเมียนมาที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทย หัวข้ อในการศึกษามี
ดังต่อไปนี ้
1. การเรี ยนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2. ความรู้เกี่ยวกับไก่
3. ความสาคัญของการอ่านสาหรับชาวต่างชาติ
4. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาหรับชาวต่างชาติ
1. การเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา
ความส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศเมี ย นมาท าให้ การเรี ยนการสอนภาษาไทยที่
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) มีความสาคัญโดยเปิ ดสอนภาษาไทยเป็ นภาษา
แรก จุด แข็ง ของการเรี ย นการสอนภาษาไทยที่ ป ระเทศเมี ย นมาคื อ การมี โอกาสได้ งานดีแ ละ
เงินเดือนดี ปั จจุบนั มีนกั ศึกษาวิชาเอกภาษาไทยประมาณ 200 คน นักศึกษาเมียนมานิยมเรี ยน
ภาษาไทยเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีความต้ องการจากหน่วยงานธุรกิจ และนักธุรกิจไทยจานวนมากเข้ า
มาลงทุนในประเทศเมียนมาเพราะต้ องการบุคลากรที่เป็ นคนเมียนมาที่ร้ ูธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ภาษาไทย
เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาต้ องการคนที่ร้ ูภาษาไทยมากขึ ้นทาให้ ภาษาไทยเป็ นภาษา
ที่สาคัญ ผู้สอนและผู้เรี ยนเห็นว่าแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาไทย ได้ แก่ การมีโอกาสได้ ทางานที่ดี
และรายได้ สูง การมีโอกาสได้ ศึกษาต่อที่ ประเทศไทย และการมี โอกาสได้ ทางานที่ประเทศไทย
ส่วนแรงจูงใจภายในที่สาคัญ ที่สุด ได้ แก่ ความต้ องการดูหนัง ฟั งเพลงไทยได้ เข้ าใจ ในหัวข้ อนี ้
ผู้วิ จัย แบ่ง ประเด็ น การศึก ษาเป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ หลัก สูต รการเรี ย นการสอนภาษาไทยใน
สาธารณรั ฐ แห่ง สหภาพเมี ยนมา และปั ญ หาการเรี ยนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมา
1.1 หลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาไทยในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมา
ประเทศเมี ย นมามี ม หาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศ 2 แห่ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ย่ า ง กุ้ ง ( Yangon University of Foreign Languages - YUFL) กั บ
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มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศมั ณ ฑะเลย์ (Mandalay University of Foreign LanguagesMUFL)
มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศย่ างกุ้ ง (YUFL) เป็ น สถาบัน แห่ง แรกที่ เปิ ด สอน
ภาษาไทยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่ มจากการเปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของภาควิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resources Development Department)
จากนันในปี
้
พ.ศ. 2543 จึงเปิ ดสอนในระดับอนุปริ ญญา และในปี พ.ศ. 2553 เปิ ดสอนภาษาไทย
ในระดับปริญญาตรี การเรี ยนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
มีมาเป็ นระยะเวลา 31 ปี แล้ ว
ในระดับปริญญาตรี เปิ ดสอนหลักสูตรระยะยาว 4 ปี หลักสูตรนี ้มีเนื ้อหาประกอบด้ วย
การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ การแปล วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม
การสื่อสารธุรกิจ และการวิจยั พื ้นฐาน ศึกษาปี ละ 2 เทอม นักศึกษาเมียนมาเรี ยนตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึง
วันศุกร์ เวลา 9.00 น. -15.20 น. เรี ยนวิช าละ 50 นาที ต่อวัน รายวิช าภาษาไทยของหลักสูตรมี
รายละเอียดดังนี ้
ชันปี
้ ที่ 1 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรี ยนละ 2 รายวิชา จานวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต ได้ แก่
ทักษะการฟั งและการพูด และทักษะการอ่านและการเขียน
ชันปี
้ ที่ 2 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรี ยนละ 3 รายวิชา จานวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต ได้ แก่
ทักษะการฟั งและการพูด ทักษะการอ่านและการเขียน และไวยากรณ์
ชันปี
้ ที่ 3 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรี ยนละ 5 รายวิชา จานวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต ได้ แก่
ทัก ษะการฟั ง และการพู ด ทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย น ไวยากรณ์ วรรณคดี
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และการแปล
ชันปี
้ ที่ 4 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรี ยนละ 6 รายวิชา จานวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต ได้ แก่
ทัก ษะการฟั ง และการพู ด ทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย น ไวยากรณ์ วรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย การแปลและการวิจยั พื ้นฐาน สาหรับภาคเรี ยนที่
1 และทักษะการสือ่ สารในที่ชมุ ชนสาหรับภาคเรี ยนที่ 21

ในระดับอนุปริ ญญามีหลักสูตรระยะยาว 4 ปี ผู้เรี ยนต้ องจบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ก่อนจึงจะเรี ยนหลักสูตรนี ไ้ ด้ มีเนื อ้ หาประกอบด้ วย การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ไวยากรณ์ เรี ยนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตงแต่
ั ้ เวลา 7.00 น. - 8.40 น.
1

Department of Thai. (2015). Syllabus for BA in Thai Courses. p. 1-16.
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ใน ระ ดั บ CHRD (Centre of Human Resource Development) ห รื อ ห ลั ก สู ต ร
ภาคค่าเป็ นหลักสูตรระยะสัน้ ใช้ เวลาเรี ยน 6 เดือน ผู้เรี ยนที่สามารถเรี ยนหลักสูตรนี ้ได้ คือ ผู้ที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยไม่กาหนดอายุ มีเนื ้อหาประกอบด้ วย การฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน เรี ยนตังแต่
้ เวลา 17.20 น. -19.00 น. เรี ยนเพียง 3 วันใน 1 สัปดาห์ ได้ แก่ วันจันทร์
วันพุธ และวันศุกร์
ผู้วิจยั พบว่าการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่ประเทศเมียนมามีหลักสูตร 3 ระดับ ได้ แก่
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญ า ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี แล ะระดั บ CHRD (Centre of Human Resource
Development) หรื อ ภาคค่า หลักสูตรที่สาคัญ ที่สุดคือหลักสูตรปริ ญญาตรี เพราะเป็ นหลักสูตร
ระยะยาว และเป็ นวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) เนื ้อหา
เน้ นสอนการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็ นหลัก
1.2 ปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาไทยในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมา
ผู้สอนชาวเมียนมาส่วนใหญ่ใช้ วิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปลเป็ นหลัก ผู้สอนจะ
อ่านและออกเสียง พยัญ ชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดเป็ นพืน้ ฐาน เมื่ อผู้เรี ยนออกเสียงได้
ผู้สอนจึงสอนด้ วยการอธิบายคาศัพท์และแปลความหมาย ให้ แต่งประโยคและอ่านคาตอบ ทุกวิชา
มีบทอ่านและเน้ นสอนการอ่านเป็ นหลัก
ส่ ว น เนื ้ อ ห า ร า ย วิ ช า ว ร ร ณ ค ดี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) มี แ บบเรี ย นจ านวน 4 เล่ ม เนื อ้ หาแบบเรี ย น
แบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว นตามชื่ อ รายวิ ช าในแบบเรี ย นมี เนื อ้ หาวรรณคดี ม ากกว่า ประวัติ ศ าสตร์ และ
วัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. วรรณคดี เนือ้ หาแบบเรี ยน 4 เล่ม ประกอบด้ วย นิทานสัน้ นิทานพืน้ บ้ าน และเรื่ องย่อ
วรรณคดี ความยาวเรื่ องละ 2-3 หน้ า ได้ แก่ ลิลิตพระลอ นางสิบสอง ความสุขของกะทิ
เป็ นต้ น
2. ประวัติศาสตร์ เนื ้อหาแบบเรี ยน 4 เล่ม แบ่งตามยุคสมัยของประวัติศาสตร์ ไทย 4 ยุคสมัย
ได้ แก่ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ตามลาดับ
3. วัฒนธรรม เนื ้อหาแบบเรี ยน 4 เล่ม ได้ แก่ เล่ม 1-2 ประเพณีหลักของไทย และประเพณี
ของแต่ละภาค ความยาวเรื่ องละครึ่ งหน้ า ถึง 2 หน้ า เนือ้ หาเกี่ยวกับความหมายและ
ความสาคัญของวัฒนธรรม พุทธศาสนา หลักคาสอนของพระพุทธเจ้ า บทบาทของวัด
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และพระสงฆ์ ในสังคมไทย ความเชื่อ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ การผูกดวง และทานาย
ดวงชะตา1

ผู้วิ จั ย พบว่า เนื อ้ หาที่ ส อนมี ห ลายตอนและมี เป็ นจ านวนมาก ในวิ ช าวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็ นการสอนเหมือนการอ่านและทาแบบฝึ กหัด นักศึกษาไม่ได้ เรี ยนรู้
วิธีการคิดวิเคราะห์ และความสวยงามของภาษา
นักศึกษาเมียนมาชอบเรี ยนเรื่ องวัฒนธรรม ต้ องการเรี ยนเรื่ องการทาอาหารไทยหรื อ
เล่าเรื่ องประเทศไทยให้ ฟั งซึ่ง แสดงให้ เห็ น ว่า นัก ศึก ษาเมี ยนมามี ค วามสนในด้ านวัฒ นธรรม
ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ แ บบไทย 2 นัก ศึ ก ษาเมี ย นมาชอบการสอนภาษาที่ แ ทรกการอธิ บ ายเรื่ อ ง
วัฒนธรรมไทย
สื่อการสอนในหลักสูตรนี ม้ ีจานวนน้ อยมาก เช่น ยังไม่มีตาราเรี ยน ยังไม่มีหนั งสือ
เสริ ม ทัก ษะ ยัง ไม่ มี ห นัง สื อ แบบฝึ ก หัด ทุก ห้ อ งเรี ย นมี ก ระดานขาวและปากกา ไม่ มี สื่ อ เช่ น
ไมโครโฟน เครื่ องฉาย ภาพสไลด์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ครู ผ้ สู อนต้ องใช้ แต่เสียงตนเอง มีห้องสื่อ
การสอนทาง ด้ านไอที 1 ห้ องเพื่อฝึ กการฟั ง นักศึกษาสามารถเข้ าเรี ยนอาทิตย์ละ 1 ครัง้ แต่ยงั ไม่
ทันสมัยเพราะมีเพียงซีดีและเครื่ องเล่นเทป
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ (YUFL) คือ
ฝึ กทักษะ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟั ง กิจกรรมการสอนยังใช้ รูปแบบบรรยาย การอ่าน
น าการอ่ า นออกเสี ย ง และการอ่ า นตาม การอ่ า นเป็ นกลุ่ม และค าถามเป็ น การทดสอบทาง
ความเข้ าใจ ความรู้ ความจา และการเรี ยนรู้ทางภาษายังคงเป็ นการท่องจามากกว่าความเข้ าใจ3
นอกจากนี ร้ ายวิ ช าทัก ษะการอ่า นและการเขี ย น ควรมี เอกสารหรื อ หนัง สื อ อ่ า น
เพิ่ม เติม เพื่ ออ่านนอกเวลาเรี ยนเพราะการฝึ กทักษะการอ่านเป็ น ทักษะที่ ต้องฝึ กเฉพาะบุคคล
การฝึ กฝนเฉพาะในห้ องเรี ยนไม่เพียงพอจะทาให้ ผ้ เู รี ยนไม่ได้ พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ4
ในส่วนของกิจกรรมการเรี ยนการสอนพบว่า นักศึกษาชาวเมียนมาได้ ทากิจกรรม 2
แบบ ได้ แก่ กิจกรรมในห้ องเรี ยนกับกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน นักศึกษาเมียนมาไม่คอ่ ยได้ ทากิจกรรม
1

อารยา อนันต์ประกฤติ . (2559). สภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพ เมียนมา. หน้ า 86.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ า 91.
3
รุ จไรจน์ แก้ อุไร. (2559, มกราคม – มีน าคม). การออกแบบสื่อการสอนภาษาไทยส าหรับ ชาวต่างชาติ . วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร. 8(1): 243.
4
อารยา อนันต์ประกฤติ . (2559). สภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา. หน้ า 91.
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ในห้ องเรี ยน เนื่องจากเวลาเรี ยนน้ อย กิจกรรมที่ทาเป็ นแบบฝึ กหัด กิจกรรมในห้ องเรี ยนที่ทามาก
ที่สุดคือการฝึ กแปล อ่านย่อความ จับใจความ รองลงมาคือ การฝึ กฟั งเทปเสียงภาษาไทย แล้ ว
ตอบคาถามซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ใช้ ในวิธีสอนแบบไวยากรณ์ และแปล สอดคล้ องกับผลการวิจยั ด้ าน
แนวการสอนและกลวิธีสอนที่ผ้ สู อนใช้ วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลเป็ นหลัก1
2. ความรู้ เกี่ยวกับไก่
ไก่ เป็ น สัต ว์ ปี กจ าพวกนก หาอาหารกิ น บริ เวณพื น้ ดิน ตามธรรมชาติ แพร่ พัน ธุ์ ด้ ว ย
การออกไข่ มีหลายชนิด เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่ดา ไก่นา เป็ นต้ น ในสังคมไทยเลี ้ยงไก่ตงแต่
ั้
โบราณจนถึ ง ปั จ จุบัน คนไทยจึ ง มี วัฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ เกี่ ย วกับ ไก่ ไก่ ยัง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ เมียนมาและประวัติศาสตร์ ไทย ในหัวข้ อนี ้ผู้วิจยั ศึกษา 5 ประเด็นได้ แก่ ความหมาย
ของไก่ ความเป็ นมาของไก่ ลักษณะของไก่ ไก่กบั วิถีชีวิต และไก่ในภาษาและวรรณคดี
2.1 ความหมายของไก่
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554 กล่ า วว่า ไก่ เป็ น ชื่ อ สัต ว์ ปี ก
จาพวกนก มีหลายวงศ์ บินได้ ในระยะสัน้ หากินตามพื ้นดิน ตกไข่ก่อนแล้ วจึงฟั กออกเป็ นตัว ตั วผู้
หงอนใหญ่ และเดือยยาว ตัวเมียหงอนเล็กไม่มีเดือย เช่น ไก่ป่า ไก่ ต๊อก ไก่ฟ้า2 ไก่เป็ นสัตว์เลีย้ ง
ความ สวยของไก่ คื อ ขน ซึ่ ง มี สี สั น สวยงาม จนมี การเป รี ยบ กั น ว่ า “ไก่ งาม เพ ราะขน
คนงามเพราะแต่ง” ขนไก่มีหลายสี เช่น ขาว เทา ดา น ้าตาล แดง หรื อ ลาย
ผู้วิจยั สรุปได้ ว่า “ไก่ ” เป็ นสัตว์ปีกเหมือนนกและไม่ได้ เลี ้ยงลูกด้ วยนม มีขนสวยงาม
แต่บินได้ ไม่ไกล และปี กแข็งหนา ไก่ตวั ผู้สวยกว่าไก่ตวั เมียเพราะไก่ตวั ผู้มีสีสันสวยงาม ส่วนไก่
ตัวเมียจะ ออกไข่ ฟั กไข่และเลี ้ยงลูก
2.2 ความเป็ นมาของไก่
มนุษย์ร้ ูจกั จับไก่ป่ามาเลี ้ยงที่บ้าน หรื อหมู่บ้านตังแต่
้ หลายพันปี ประเทศอินเดียเลี ้ยง
ไก่เมื่อ 2,500 ปี ที่แล้ ว หลังจากนัน้ จึงแพร่ จนถึงประเทศกรี ซ หรื อบางตาราบอกว่าเลี ย้ งแถบลุ่ม
แม่น ้าสินธุเมื่อ 900 ปี ก่อนพุทธกาล หลังจากนันแพร่
้ ไปถึงเปอร์ เซีย เมโสโปเตเมีย กรี ซ และอิตาลี
เป็ นต้ น แล้ วแพร่เข้ ามาเขตเอเชีย3

1

อารยา อนันต์ประกฤติ . (2559). สภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา. หน้ า 89.
2
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554. หน้ า 161.
3
สานักพิมพ์ผ้ จู ดั การเด็ก. (2533). ชุดธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมฉบับเอ้ก.อี.้ เอ้ก.เอ้ก. หน้ า 15.
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ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารแล้ วสันนิษฐานว่าความเป็ นมาของการเลี ้ยงไก่เริ่ มจากแถบทวีป
เอเชีย ประวัติการเลี ้ยงไก่ในประเทศไทยก็เริ่ มจากไก่ป่า เลี ้ยงไก่ป่าที่บ้านเพื่อเป็ นอาหาร หลังจาก
นันผสมพั
้
นธุ์เพื่อออกไข่ไว และมีเนื ้อมาก การเลี ้ยงไก่แบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยเริ่มในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั 1
ประเทศไทยเลีย้ งไก่ตงแต่
ั ้ โบราณและมีความผูกพันกับไก่มานาน มีเครื่ องอุปกรณ์
ต่าง ๆ เป็ นรู ปไก่ เช่น ถ้ วยชามที่มีรูปภาพไก่ ผ้ าที่มีลายรู ปไก่และเครื่ องประดับที่มีรูปไก่ เป็ นต้ น
การใช้ อุป กรณ์ ที่ เป็ น รู ป ไก่ ท าให้ เห็ น ว่าคนไทยผูกพัน กับ ไก่แ ละมองว่าไก่ เป็ น สัต ว์ รูป ร่ างสี สัน
สวยงาม
ในระยะเวลาราว 4,000-7,000 ปี แล้ ว มนุษย์ร้ ู จกั ผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาหลากหลายรูปแบบ
ทาเครื่ องมือหิน เครื่ องประดับที่ทาจากเปลือกหอย กระดูกและหิน แหล่งโบราณคดีในสมั ยนี ้พบ
กระจายอยู่ในหลายพืน้ ที่ของประเทศไทย เช่น ไก่เกาะอยู่บนสุ่ม สาริ ดพบที่แหล่งโบราณคดี
บ้ านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพประกอบ 1 ไก่เกาะอยูบ่ นสุม่ 2
คนเมี ยนมาก็ เลี ย้ งไก่ที่บ้านเหมื อนคนไทย ไก่ที่เมี ยนมาเลีย้ งมาจาก 2 ทาง ได้ แก่
ประเทศอินเดียกับประเทศจีน “วัฒนธรรมการเลี ้ยงไก่ของชาวเมียนมาจากประเทศอินเดีย เพราะ
ประเทศ เมี ยนมากับประเทศอินเดียเป็ นประเทศเพื่ อนบ้ าน และวัฒ นธรรมอินเดียมี อิทธิ พ ลใน
ประเทศเมียนมา คนเมียนมาจึงนาไก่ชน ไก่บ้านพันธุ์ต่าง ๆ ที่คนอินเดียเลี ้ยงมาประเทศเมียนมา

1
2

ชนันสิริ มากสัมพันธ์ และ นันทวัน วาตะ. (2548). ไก่ไทย. หน้ า 28.
วรวิทย์ วศินสรากร. (2559). มรดกวัฒนธรรมไทย. หน้ า 17.
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เพื่อจะได้ เป็ นอาหาร และเพื่อเล่นไก่ชน นอกจากนี ้คนเมียนมายังนาไก่สวยงามที่มาจากประเทศ
จีนมาเลี ้ยงเพื่อเป็ นสัตว์เลี ้ยง”1
ผู้วิจยั ศึกษาความเป็ นมาของไก่และการเลี ้ยงไก่แล้ วพบว่า ไก่มาจากตระกูล นกอยู่ใน
ป่ า มนุษย์จบั มาเลี ้ยงเป็ นอาหารและชอบความสวยงามของไก่ คนไทยเริ่ มเลี ้ยงไก่เพื่อเป็ นอาหาร
เช่นเดียวกับคนเมียนมาก็เลี ้ยงไก่เพื่อได้ อาหารและเพื่อชมความสวยงามของไก่
2.3 ลักษณะของไก่
ไก่มีลกั ษณะคล้ ายกับนก แตกต่างจากนกคือ ไก่มีเดือย มีหงอน ไก่ตวั ผู้มีเดือยตรงขา
และหงอนบนหัว มี 2 ขาและมี ปีก 2 ปี ก ขนตามลาตัวมี สีสันสวยงาม ปากของไก่เหมื อนอักษร
ก.ไก่ ข องภาษาไทย ปากของไก่ มี ทั ง้ ลิ น้ และจมู ก ไม่ มี ฟั น ลัก ษณะของไก่ ตัว ผู้ และตัว เมี ย
แตกต่างกัน เช่น ตัวเมียขนาดเล็กกว่าตัวผู้และสีขนไม่ฉดู ฉาดเท่าตัวผู้ ตัวเมียไม่มีเดือย หงอนและ
เหนียงมีขนาดเล็ก ไก่ตวั ผู้จงึ สวยงามกว่าตัวเมีย
ตาไก่ สามารถมองเห็นและแยกแยะสีตา่ ง ๆ ได้ ดี ช่วยในการหาอาหาร
หงอนไก่ ไก่จะมีหงอนเป็ นเนื ้อสีแดงอยูบ่ นหัว ไก่ตวั เมียในช่วงที่กาลังวางไข่จะมีหงอนแดง
สดใส และหน้ าแดง
จมูกไก่ ใช้ หายใจและดมกลิน่ ซึง่ ไก่จะไม่ชอบกลิน่ รุนแรง สามารถแยกกลิน่ อาหารใหม่จาก
กลิน่ อาหารเก่าได้
เหนี ยงไก่ ไก่มีเหนียงสองข้ างห้ อยลงมาที่โคนปากและคาง ไก่ตวั เมียมีหงอนและเหนียง
เล็กและบางกว่าตัวผู้
หน้ าและคอ ที่หน้ าและคอของไก่จะเป็ นหนังเกลี ้ยง ๆ ไม่มีขน ไก่ตัวเมียในช่วงที่กาลัง
วางไข่ หงอนและหน้ าจะแดงสดใส
ขนไก่ ขนไก่มีหน้ าที่ให้ ความอบอุ่นแก่ร่างกาย มีสสี นั งดงามแตกต่างกันไป ตัวผู้จะฉูดฉาด
กว่า ตัวเมีย เพื่ออวดตัวเมียในช่วงผสมพันธุ์ ขนไก่ไม่มีน ้ามันกันน ้าเหมือนขนเป็ ด ถ้ าไก่ตกน ้าขน
จึงเปี ยก ขนหางไก่จะตังเรี
้ ยงกันเป็ นสันสูงตรงกลาง ปลายแหลมและโค้ ง ชาวบ้ านเรี ยกขนไก่ที่
ก้ านขนมีลกั ษณะแข็งเป็ นท่อกลวงว่า ขนบั่ว ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นขนหางและขนปี กส่วนขนเล็ก ๆ
นุ่ม ๆ คลุมตามตัวที่ก้านขนไม่แข็งและไม่เป็ นท่อกลวงเรี ยกว่า ขนอุย ชาวบ้ านจะใช้ ขนบั่วชุบ
น ้ามันที่หุงขึ ้นเพื่อรักษาแผล โดยป้ายไปตามแผล ชุบยาอย่างยาแดงป้ายตามแผล และใช้ ชุบ
น ้ามันเครื่ องป้ายไปยังตาแหน่งที่ต้องการความลื่นไหล ใช้ เฉพาะส่วนโคนของขนบัว่ ให้ ทาหน้ าที่
อย่างเข็มใช้ ในการสนตะพายวัวหรื อควาย

1

We love Myanmar. (2552). jrefrmhMuufarG;jrLa&;vrf;nTef สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น า ค ม 2561 จ า ก
https://myanmarf swg. files. wordpress.com/ 2013/05/chicken-pages1-81.pdf.
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เดือยไก่ เดือยไก่อยู่ด้านหลังแข้ งไก่ ไก่ตวั ผู้จะมีข้างละอัน ใช้ เป็ นอาวุธประจาตัว ส่วนไก่
ตัวเมียจะไม่มีเดือย1

ลักษณะเท้ าของไก่เด่นกว่าสัตว์อื่น ๆ คือมีเดือยเป็ นอาวุธ ไก่มีนิ ้วเท้ า 4 นิว้ แยกอยู่
ข้ างหน้ า 3 นิ ้ว ข้ างหลัง 1 นิ ้ว เพื่อใช้ เกาะกิ่งไม้ หรื อเกาะคอนได้ มนั่ คง แข้ งของไก่มีเกล็ด ไก่ตวั ผู้มี
อยูท่ ี่นอ่ ง (ด้ านหลังของขา) เดือยเป็ นอาวุธที่ตวั ผู้ใช้ ตอ่ สู้ศตั รู และป้องกันแม่ไก่และลูกไก่ให้ พ้นภัย

ภาพประกอบ 2 ไก่2
ผู้วิจยั ศึกษาลักษณะของไก่แล้ วพบว่า ไก่เป็ นสัตว์ที่คล้ ายกับนก และมีเอกลักษณ์คือ
เดือยไก่ หงอนไก่ ไก่ตวั ผู้มีเดือยและไก่ตวั เมียไม่มีเดือย
2.4 ไก่ กับวิถีชีวิต
ไก่เป็ นสัตว์สาคัญในวัฒนธรรมไทย ผู้วิจยั ศึกษาเรื่ องไก่ในวิถีชีวิต 3 ประเด็น ได้ แก่
ไก่ในอาหารไทย ไก่ในความเชื่อของคนไทย และการละเล่นกีฬาชนไก่ไทย
2.4.1 ไก่ ในอาหารไทย
อาหารไทยมี เอกลัก ษณ์ ซึ่ ง สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ ทัง้ วิ ธี ท าอาหารและ
การปรุ งรส แต่ละประเทศมี เนือ้ ผัก เครื่ องปรุ งรสเหมือนกัน แต่วิธี การปรุ งรสแตกต่างกันทาให้
รสชาติและเสน่ห์ของอาหารแตกต่างไป อาหารไทยเป็ นอาหารที่มีชื่อเสียงในโลก โดยมีอาหารที่
ทาด้ วยไก่หลากหลาย เช่น ไก่ย่าง ไก่ต้มนา้ ปลา ไก่ทอดหาดใหญ่ ปี กไก่ย่าง ต้ มข่าไก่ มัสมั่นไก่
เป็ น ต้ น เนื อ้ ไก่ ข าว มี คุณ ค่าทางอาหารสูง มี โปรตี น มี ไขมัน น้ อ ยกว่าเนื อ้ หมูและเนื อ้ วัว และ
ความคาวน้ อย

1
2

บุปผา คุณยศยิ่ง และ รัตนา พรหมพิชยั . (2542). ไก่. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มที ่ 1. หน้ า 517.
ถ่ายด้ วยผู้วิจยั เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่วดั พลับ อาเภอเมืองจันทบุรี.
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อาหารไทยมีทัง้ อาหารคาว และอาหารหวาน แกงมัสมั่นไก่เป็ นอาหารคาวที่ มี
ชื่ อ เสี ย งชนิ ด หนึ่ ง ปรากฏ อยู่ ใ นวรรณ คดี เ รื่ อ ง กาพ ย์ เห่ ชมเครื่ องคาวห วาน ซึ่ ง เป็ น
บทพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย แกงมัสมั่นไก่เป็ นอาหารหนึ่งที่
พระองค์ ท รงพระราชนิ พ นธ์ โดยกล่าวว่าแกงมัส มั่น ไก่ ของน้ องที่ รัก ของพี่ ทา มี กลิ่ น หอมมาก
น่าทาน และมี รสชาติอร่ อย ถ้ าผู้ชายคนใดมารับประทานก็ จะชอบและรักน้ อง 1 ไก่จึงสาคัญ ใน
วัฒนธรรมการกินอาหารและมีความผูกพันกับสังคมไทย
2.4.2 ไก่ ในความเชื่อของคนไทย
คนไทยใช้ ไ ก่ เพื่ อ บู ช าเทวดา คนไทยเชื่ อ ว่า ไก่ เป็ นสัต ว์ ม งคล ไก่ ทัง้ ตัว ใช้ ใ น
การเซ่นไหว้ ไก่สามารถขับไล่ดวงวิญญาณชัว่ ร้ ายได้ จึงเป็ นเหตุผลที่นาไก่มาใช้ ในการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเสี่ยงทายด้ วยกระดูกไก่
ตามความเชื่ อ ของคนไทยอาหม ไก่ เป็ น สัต ว์ ที่ ให้ โชคลาภและไก่ เป็ น สัต ว์ ที่ ใ ช้
สาหรับเสีย่ งทายได้ ดี เพราะจุดประสงค์สาคัญที่ผ้ เู ป็ นใหญ่แห่งสวรรค์สง่ มาให้ หลังจากเหตุการณ์
นี ้แล้ ว ปรากฏว่า การทานายด้ วยการดูโพรงกระดูกขาไก่ เป็ นที่นิยมในหมูค่ นไทยอาหมมากแม้ ใน
ปั จจุบนั นี ้ก็ยงั มีความเชื่อเรื่ องนี ้อยู่ เช่น ใช้ เพื่อเสี่ยงทายโชคชะตาในอนาคต หรื อใช้ เพื่อ ช่วยให้
ตัดสินใจว่าในระหว่างทางเลือก 2 ทาง จะเลือกทางใดดีกว่า ฯลฯ2

ในวัฒนธรรมไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ พระตามปี เกิดเพราะประเทศไทย
นับถือศาสนาพุทธ คนไทยจึงชอบไปวัด บูชาพระธาตุตามปี เกิด คนไทยเชื่อว่าเมื่อไหว้ พระธาตุตาม
ปี เกิดแล้ ว ได้ บุญ ลดความทุกข์ ถ้ ามีอุปสรรคก็จะหาย คนไทยมักไปไหว้ พระธาตุตามปี เกิดให้ ได้
พระธาตุองค์หนึง่ ที่เกี่ยวกับคนที่เกิดปี ระกา คือ พระธาตุหริ ภญ
ุ ชัยตังอยู
้ ่ในจังหวัดลาพูน “พระธาตุ
หริ ภุญชัย ถื อว่าเป็ นพระธาตุประจาปี เกิ ดของผู้ที่เกิ ดในปี ระกา (ไก่) มี ความเชื ่อว่า ระหว่างที ่ยงั มี
ชี วิตอยู่หรื อเมื ่อมี เคราะห์ มี อปุ สรรคในชี วิต ควรเดิ นทางไปนมัสการ”3
ประเทศเมี ย นมาเป็ น ประเทศที่ นับ ถื อ พุท ธศาสนาเหมื อ นประเทศไทย จึง มี
ความเชื่ อ เรื่ อ งการไหว้ พ ระประจ าวัน และการรดน า้ ให้ รูป ปั น้ สัต ว์ ป ระจ าวัน เกิ ด ของตน เช่ น
สัต ว์ ป ระจ าวัน เกิ ด ของวัน พุ ธ คื อ ช้ าง สัต ว์ ป ระจ าวัน เกิ ด ของวัน อาทิ ต ย์ คื อ ครุ ฑ เป็ นต้ น
1

ส ม พิ ศ วี ร ะณ ะ. (2555). ต าม รอยพ ระราชนิ พ น ธ์ : กาพ ย์ เห่ ชม เค รื ่ อ งค าวห วาน พ ระบ าท ส ม เด็ จ
พระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย. หน้ า 14.
2
ชลดา เรื องรักษ์ ลิขิต. (2531, มกราคม). พระลอตามไก่: ความงามหรื อความเป็ นความตาย. วารสารอักษรศาสตร์ .
20(1): 150-151.
3
เจริญ ตันมหาพราน. (2550). ไหว้พระธาตุเจดีย์ 12 ปี นักษัตร. หน้ า 67.
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คนเมี ยนมาเชื่ อว่า เมื่ อไปไหว้ พ ระประจ าวันเกิ ด จะเป็ น สิริม งคล ได้ บุญ เมื่ อคนเมี ยนมาไปวัด
พระธาตุ หรื อเจดีย์ จะไหว้ พระประจาวันที่ตงอยู
ั ้ ่รอบเจดีย์ บูชาด้ วยดอกไม้ น ้า คนเมียนมายังเชื่อ
เรื่ องปี นกั ษัตรด้ วย1
2.4.3 การละเล่ นกีฬาชนไก่ ไทย
การละเล่นกีฬาพื ้นบ้ านเป็ นศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งช่วยให้ ร่างกายแข็งแรง
และจิ ต ใจแจ่ม ใส ได้ ฝึ ก สมาธิ มี ค วามคิด สร้ างสรรค์ มี ไ หวพริ บ รู้ จัก แก้ ปั ญ หา ท าให้ ผ้ ูเล่น มี
ความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง รู้ แพ้ รู้ ชนะ และรู้อภัย ไก่ที่เกี่ ยวกับการละเล่น
กีฬาชนไก่มี 2 แบบ ได้ แก่ การละเล่นกีฬาชนไก่ของเด็กและการละเล่นกีฬาชนไก่ของผู้ใหญ่
2.4.3.1 การละเล่ นกีฬาชนไก่ ของเด็ก
การละเล่ น พื น้ บ้ า นสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง วัฒ นธรรมไทยและภู มิ ปั ญ ญาของ
คนไทย เช่น การเล่นตีไก่เป็ นการละเล่นสาหรับเด็กไทยและเป็ นการละเล่นพื ้นบ้ าน “การเล่นตี ไก่
ทาให้เด็กกล้าแสดงออก รู้จกั ตัดสิ นใจ ฝึ กการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การยอมรับ
เสี ยงข้างมาก ให้รู้จกั เคารพกฎกติ กา และมี ความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ น เล่นได้ตงั้ แต่ 2 คนขึ้นไป”2
วิธีการเล่นตีไก่มีดงั นี ้
1. เล่น นั่งเป็ น วงกลม 1 วง โดยเลื อ กผู้เล่น 2 คนออกมากลางวงกลมแล้ ว นั่ง ยอง ๆ เอามื อ
ประสานกันไว้ ใต้ ขาพับ หรื อ กอดเข่าไว้ ให้ แน่น
2. เมื่อได้ ยินสัญญาณให้ ทงคู
ั ้ ่กระโดดเข่าชนกัน โดยใช้ ไหล่หรื อลาตัวด้ านข้ างชนกัน ห้ ามยืนขึ ้น
มือประสานกันไว้ ใต้ ขาพับ หรื อ กอดเข่า หากมือหลุดจากกันถือว่าแพ้ การเล่นจะเล่นทีละคู่
หรื อ หลาย ๆ คู่ ก็ได้
3. ฝ่ ายที่นงั่ เป็ นวงกลมให้ เชียร์ ไก่ตวั ที่เราชอบโดยการปรบมือ3

มีการละเล่นตีไก่อีกแบบหนึ่งสาหรับเด็กไทย วิธี เล่นคือผู้เล่นต้ องไปหาหญ้ า
แพรกที่มีหวั แข็ง คล้ ายหัวไก่มาคนละกี่อันก็ได้ การเลือกหัวหญ้ านันยิ
้ ่งโตยิ่งดี จากนันแบ่
้ งผู้เล่น
เป็ น 2 ฝ่ ายจับคู่แข่งขันกัน โดยใช้ หญ้ าที่เก็บมาผลัดกันตีคนละที จนหัวไก่ของคู่ตอ่ สู้หกั ก็เป็ นอัน
ชนะ ต้ องเปลี่ยนหัวไก่ที่แข็งแรงดีมาสู้หรื อแข่งกับคนต่อไป การละเล่นที่เกี่ยวกับไก่เป็ นวัฒนธรรม

1

OD;bodef;. (1968). jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHtaMumif;pm? &efukef? pmrsufESm 64.

2

ทิพวรรณ คันธา. (2542). การละเล่นพืน้ บ้านของเด็กภาคอีสาน. หน้ า 31.
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.

3
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อย่างหนึ่งของคนไทยเพราะใช้ วสั ดุธรรมชาติและบางอย่างไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ อะไร เพียงใช้ กาลัง
และร่างกาย1
ผู้วิจยั พบว่าสมัยก่อนเด็กไทยเล่นบริ เวณพื ้นบ้ าน เด็กไทยจึงนาลักษณะของ
ไก่ม าเล่น เพื่ อความสนุกสนาน การละเล่นพื น้ บ้ านเกี่ ยวกับไก่จึงเกิ ดจากความคิดและจิ นตนา
การของคนไทย สะท้ อนให้ เห็นภูมิปัญญาของคนไทย
2.4.3.2 การละเล่ นกีฬาชนไก่ ของผู้ใหญ่
คนไทยนิยมเล่นชนไก่มายาวนาน การชนไก่เริ่ มมีมาตังแต่
้ สมัยโบราณตังแต่
้
เกิดสังคมมนุษย์ เพราะมีรูปสลักลงในหินแสดงว่ามนุษย์แถบนีเ้ ลี ้ยงไก่ชน การชนไก่หรื อตีไก่คือ
การนาไก่ตัวผู้ 2 ตัวมาต่อสู้กันจนแพ้ ชนะ 2 ชนไก่เป็ นกี ฬ าพื น้ บ้ านอย่างหนึ่ง นอกจากนี ย้ ังเป็ น
การเล่นพนันด้ วย ผู้ชายไทยนิยมเล่นกัน กีฬาชนไก่ของผู้ใหญ่มี 2 ประการ ได้ แก่ การละเล่นกีฬา
ชนไก่ในปัจจุบนั และการละเล่นกีฬาชนไก่ในประวัตศิ าสตร์ ไทย
2.4.3.2.1 การละเล่ นกีฬาชนไก่ ในปั จจุบัน
การชนไก่ ข องไทยมี ชื่ อ เสี ย งในโลกเพราะไก่ ช นไทยแข็ ง แรง ไก่ ไ ทย
จิกหลังจิกไหล่ตีหน้ าคอ หน้ าอุด ตีตวั ตีหลัง จึงชนเก่งมากกว่าไก่อื่น ๆ ไก่ชนมีสามชนิดคือ ไก่อู
ไก่แจ้ และไก่พนั ทาง ซึง่ เป็ นไก่ที่พอ่ เป็ นอู แม่เป็ นแจ้ เพราะไก่ชนทัง้ 3 ชนิดนี ้อดทน ฉลาดและใจสู้3
การเล่ น ชนไก่ เริ่ ม จากประเทศอิ น เดี ย กี ฬ าไก่ ช นเป็ น เกมกี ฬ าที่ ได้ รับ
ความนิ ย มจากบุค คลชัน้ สูง เช่น เดี ย วกับ การแข่งม้ าและฟั น ดาบ กี ฬ าชนไก่ เผยแพร่ เข้ าไปใน
ประเทศต่าง ๆ “ประเทศไทยอยู่ใกล้กบั อิ นเดี ย สารพัดวัฒนธรรมประเพณี ความเชื ่อและศาสนา
ตลอดจนวิ ทยาการต่าง ๆ ของอิ นเดี ยได้แผ่ ขยายเข้ามาประเทศไทยอย่างมากมาย ไก่ ชนพันธุ์
อิ นเดียจึงคงเข้ามาประเทศไทยพร้อม ๆ กับศาสนาพราหมณ์หรื อวัฒนธรรมอืน่ ๆ”4
การละเล่นกี ฬาชนไก่เป็ นกี ฬาพืน้ บ้ านของคนไทย ดังที่ วิรั ตน์ สัตย์มิ ตร
ศึกษาเรื่ องกีฬาชนไก่ กับวิถีชีวิตชาวร้ อยเอ็ด งานวิจยั นี ้ทาให้ เห็นความสัมพันธ์ของกีฬา ไก่ชน
กับคน และพบว่า ชาวร้ อยเอ็ดเล่นไก่ชนอย่างดีและมีความรู้เกี่ยวกับการชนไก่ รู้วิธีเลือกลักษณะ
ไก่ชน รู้ประวัติศาสตร์ ไก่ชน จึงเลี ้ยงไก่ชนเก่งมาก นอกจากนี ้ยังมีสนามชนไก่ เล่นเดือนละ 2 ครัง้

1

ปภาดา ศักดินนท์. (2555). การละเล่นพืน้ บ้านไทย. หน้ า 60.
ปภาดา ศักดินนท์. (2555). การละเล่นพืน้ บ้านไทย. หน้ า 60.
3
อาพล สุวรรณธาดา. (2540, มิถนุ ายน). ไก่ชน. วารสารศิ ลปวัฒนธรรม. 18(8): 167.
4
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
2
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โดยมี ค่า ใช้ จ่ า ยด้ ว ย การเล่ น ชนไก่ เป็ นกี ฬ าชนิ ด หนึ่ ง ที่ ค นไทยนิ ย มเล่ น จากงานวิ จัย พบว่ า
ประชาชนกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะผู้ชายชอบเล่นไก่ชน จึงทาให้ เป็ นวิถีชีวิตของคนท้ องถิ่น1
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจัยเรื่ องคน ไก่ ชน และการชนไก่ กระบวนการ
กลายเป็ นสิน ค้ า ในบริ บ ทสั งคมไทย ของขวัญ หทัย เจริ ญ ไมตรี มิ ตร งานวิ จัยนี อ้ ธิ บ ายเรื่ อง
การชนไก่ในสังคมไทย ท าให้ เห็ นความส าคัญ ของการชนไก่และมุม มองต่าง ๆ จากการชนไก่
ปั จจุบนั นี ้เมื่อพูดถึงการชนไก่มกั มองว่า พวกนักเลงเล่นกัน และมองว่าเป็ นการพนันอย่างหนึ่ง แต่
ไม่สูญ หายไปจากวัฒ นธรรมไทยเพราะไก่ช นเป็ นสัตว์เศรษฐกิ จ และการชนไก่เป็ นการละเล่น
พื น้ บ้ านที่ ค วรอนุ รั ก ษ์ ตัง้ แต่ ส มั ย ก่ อ นถึ ง ปั จ จุ บั น ไก่ ช นเป็ น “ของเล่ น ” ของผู้ ชาย สมั ย นี ้
โลกเปลี่ยนไป ไก่ชนจึงกลายเป็ น “สิ นค้า” เศรษฐกิจอย่างหนึง่ งานวิจยั นี ้อธิบายว่าในสังคมไทยยัง
มีวฒ
ั นธรรมการเล่นชนไก่ และการเลี ้ยงไก่ชนสามารถทาเป็ นเศรษฐกิจได้ 2
การชนไก่เป็ นการละเล่นหรื อการใช้ เวลาว่างของผู้ชายไทยตังแต่
้ โบราณ
จนถึงปัจจุบนั คนไทยเลี ้ยงไก่ชนเป็ นอาชีพ การชนไก่จงึ แสดงให้ เห็นวิถีชีวิตของผู้ชายไทย
2.4.3.2.2 การละเล่ นกีฬาชนไก่ ในประวัตศิ าสตร์ ไทย
ไก่ ที่ ป รากฏในประวัติ ศ าสตร์ ไ ทยคื อ ไก่ ช นของพระนเรศวร ในสมัย
พระเจ้ าหงสาวดีบุเรงนอง เมื่อพ.ศ. 2112 ในระยะเวลาที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่
หงสาวดีได้ ทรงชนไก่กบั พระมหาอุปราชา โอรสพระเจ้ าหงสาวดีนนั ทบุเรง โดยไก่ไทยชนชนะ ไก่ชน
ของสมเด็จพระนเรศวรเป็ นไก่เหลืองหางขาว คนไทยจึงรู้จกั และนิยมเลี ้ยงไก่เหลืองหางขาวเป็ นไก่
มงคล
ประวัติ ศ าสตร์ จ ะเห็ น ว่า กี ฬ าชนไก่ นี อ้ ยู่ในความนิ ย มของบุค คลผู้มี จิ ต ใจ
เหี ย้ ม ห าญ รั ก การต่ อ สู้ เป็ นกี ฬ าของชายชาต รี ผู้ มี ศั ก ดิ์ ศรี สู ง ม าจนถึ ง คน สามั ญ
ในพระราชประวัติตอนหนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ พระเยาว์ที่ใคร ๆ พากัน
เรี ย กพระองค์ ว่า “องค์ ด า” ต้ อ งเสด็ จ ไปอยู่กับ พระเจ้ า บุเรงนองในกรุ งหงสาวดี ในฐานะ
ตัวประกัน วัน หนึ่งทรงเล่น ชนไก่กับ มังสามเกี ยด (พระมหาอุป ราชา) ยุพ ราชของ เมี ยนมา
ปรากฏว่า ไก่ของพระองค์ตีไก่มงั สามเกียดพ่ายแพ้ อย่างหมดทางสู้ มังสามเกียดคัง่ แค้ นเดือด
ดาลมาก จนถึ งกับเอ่ยปากถามว่า “ไก่เชลยนี ้เก่งจริ งหนอ” พระนเรศวรทรงตอบไปทันควันว่า
“แน่นอนละ พระเจ้าพี ่ ไก่เชลยนีจ้ ะชนเอาบ้านเมื องละ”3
1
2

วิรัตน์ สัตย์มิตร. (2538). สร้างกีฬาชนไก่กบั วิ ถีชีวิตชาวร้อยเอ็ด. บทคัดย่อ.
ขวัญ หทัย เจริ ญ ไมตรี มิต ร. (2543). คน ไก่ ชน และการชนไก่ กระบวนการกลายเป็ นสิ น ค้ าในบริ บ ทสังคมไทย.

บทคัดย่อ.
3

สมบัติ จาปาเงิน. (2523). กีฬาไทย. หน้ า 71.
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กาญจน์วิดา กลิ่นเกตุศกึ ษาการอนุรักษ์ ไก่ ชนพระนเรศวรของชุมชน
เมืองพิษณุโลก ในงานวิจยั นี ้กล่าวถึงไก่เหลืองหางขาวซึ่งเป็ นไก่ของพระนเรศวร โดยแบ่งเป็ นด้ าน
สังคมวัฒ นธรรม การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการสนับสนุน ในด้ านวัฒ นธรรมนัน้ คนไทยมี
ความรู้สึกที่ดีตอ่ การเลี ้ยงไก่ชนเหลืองหางขาวเพราะเป็ นไก่ตระกูลสูง คนไทยบางคนเลี ้ยงแล้ วไม่
เอาไว้ ชน ไม่ตีพนัน เลี ้ยงไว้ เพื่อบูชา คนไทยเชื่อว่าไก่พระนเรศวรเป็ นไก่คบู่ ้ านคู่เมือง ชาวบ้ านยก
ย่องไก่เหลืองหางขาวเพราะในประวัติศาสตร์ ไก่มีบทบาทสาคัญเพราะชนะไก่ของมังสามเกียด
คนไทยจึงอนุรัก ษ์ พัน ธุ์ ไก่ เหลื องหางขาวนี ้ มี กิ จ กรรมเพื่ อเผยแพร่ สายพัน ธุ์ เช่น การประกวด
ความสวยงามของไก่ พ ระนเรศวร งานวิ จัย นี ท้ าให้ เห็ น ว่ า ไก่ ข องพระนเรศวรส าคัญ มากใน
ประเทศไทย ปรากฏในประวัตศิ าสตร์ ไทย1
นอกจากนี ย้ ังมี งานวิ จัยของ อาภากร โพธิ์ ดงเรื่ องการพัฒ นาหลักสูตร
สาระเพิ่ม เติมเรื่ องไก่ชนพระนเรศวร กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
สาหรับ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 งานวิจัยนี พ้ บว่าการเลี ย้ งไก่ชนเป็ น ทัง้ ศาสตร์ และศิล ป์
อย่างหนึง่ ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนไทย ชาวไทยนิยมเลี ้ยงสายพันธุ์ไก่ของพระนเรศวรโดย
เลี ้ยงแบบไทย เมื่อมีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ทาให้ ได้ ไก่ชนหลายประเภท ในจังหวัดมุกดาหาร
มีการเลีย้ ง ไก่ชนประกอบด้ วยการเพาะขยายพันธุ์ไก่ชน การคัดเลือกพันธุ์ไก่ชน การดูลักษณะ
ไก่ชน โรคและวิธีการรักษา ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาที่ได้ รับการถ่ายทอด ปั จจุบนั ความต้ องการไก่ชนเพื่อ
เศรษฐกิจมีมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังเกิดโรคในไก่ชน จึงใช้ ยาปฏิชีวนะป้องกันและรักษาไก่ที่ เป็ น
โรคทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงต้ องผสมผสานภูมิปัญญาเดิมกับความรู้สมัยใหม่ จึงทาให้ เห็นว่าการเลี ้ยงไก่ชนยัง
ใช้ วิธีเดิม งานวิจัยนี จ้ ึงทาให้ เห็นว่าภูมิปัญ ญาการเลีย้ งไก่มีประโยชน์ม าก สามารถนาไปใช้ ใน
เศรษฐกิจได้ 2
2.5 ไก่ ในภาษาและวรรณคดี
ภาษากับวรรณคดีสะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทย ในหัวข้ อนี ้ผู้วิจยั จะ
ศึกษา 4 ประเด็น ได้ แก่ ไก่ในสานวน ไก่ในวรรณคดี ไก่ในนิทาน และไก่ในเพลงและบทอาขยาน
2.5.1 ไก่ ในสานวน
สานวนไทยสะท้ อนให้ เห็นวัฒ นธรรมไทย ภูมิ ปัญ ญาไทยและวิถีชีวิตของไทย
สอนให้ ร้ ู จักคิด รู้ จักธรรมชาติ และเตือนภัยอันตราย สานวนคือ ถ้ อยคาที่มีความหมายตรงหรื อ
1

กาญจน์วิดา กลิ่นเกตุ. (2555). การอนุรกั ษ์ ไก่ชนพระนเรศวรของชุมชนเมืองพิษณุโลก. บทคัดย่อ.
อาภากร โพธิ์ ดง. (2549). การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติ มเรื ่องไก่ชนพระนเรศวร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 5. บทคัดย่อ.
2
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นัยที่สงั่ สอนคนรุ่นหลัง ภาษาสวยและไพเราะ มีความหมายอื่นแฝงอยูด่ ้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบ หรื อ
การเล่าเรื่ อง
สานวนหมายถึง ถ้ อยคาที่เรี ยบเรี ยง, โวหาร, บางทีก็ใช้ ว่า สานวนโวหาร เช่นสารคดี
เรื่ องนี ้สานวนโวหารดี ความเรี ยงเรื่ องนี ้สานวนโวหารลุม่ ๆ ดอน ๆ; คดี เช่น ปิ ดสานวน; ถ้ อยคา
หรื อข้ อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้ านานแล้ ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรื อมีความหมายอื่น
แฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ ให้ ว่ายน ้า ราไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง, ถ้ อยคาที่แสดงออกมาเป็ นข้ อความ
พิเศษ เฉพาะภาษาหนึง่ ๆ เช่น สานวนฝรั่ง สานวนบาลี, ชันเชิ
้ งหรื อท่วงทานองในการแต่งหนังสือ
หรื อพูด เช่น สานวนเจ้ าพระยาพระคลัง (หน) สานวนยาขอบ สานวนไม้ เมืองเดิม ; ลักษณนามใช้
เรี ยกข้ อความหรื อบทประพันธ์รายหนึง่ ๆ เช่น อิเหนามีหลายสานวน บทความ 2 สานวน1

สานวนยังประกอบด้ วย สุภาษิตและคาพังเพย สุภาษิ ตคือ ถ้ อยคาที่กล่าวสืบต่อ
กันมาช้ านาน และมีความหมายเป็ นคติสอนใจ คาพังเพยคือ คาเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้
ภาษิ ตหมายถึง ถ้ อยคาหรื อข้ อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้ านานแล้ ว มีความหมายเป็ นคติ ส่วน
คาพังเพยมีความหมายลึกซึ ้งกว่าสานวน มีลกั ษณะติชมหรื อแสดงความเห็นอยู่ในตัวแต่ยงั ไม่ได้
วางหลักความจริ งอันเที่ยงแท้ และยังไม่เป็ นคาสอนแท้ คือส่วนมากเป็ นข้ อคิดค่อนไปในทางเป็ น
ภาษิต แต่ก็ไม่เชิงโดยตรงทีเดียว2
ทังสุ
้ ภาษิ ตกับคาพังเพยเป็ นส่วนหนึ่งของสานวน สานวนสะท้ อนให้ เห็นค่านิยม
ที่ ม าของส านวนเกิ ด จากหลายสาเหตุ “เกิ ด จากธรรมชาติ เกิ ด จากสัต ว์ เกิ ด จากการกระท า
ความประพฤติ การปฏิ บตั ิ และการกิ นอยู่ของคน เกิ ดจากของกิ นของใช้ เกิ ดจากอวัยวะ เกิ ดจาก
แบบแผนประเพณี และวัฒ นธรรม เกิ ดจากศาสนา เกิ ดจากนิ ยาย นิ ทาน ต านานหรื อ
ประวัติศาสตร์ และเกิ ดจากการละเล่น กี ฬาหรื อการแข่งขัน ”3 สานวน คาพังเพย สุภาษิ ตของไทย
ทาให้ ร้ ูประวัติศาสตร์ หรื อความเป็ นมาของชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การกินอยูแ่ ละวิถีชีวิต
ตัง้ แต่เกิ ด จนตาย ส านวนบางส านวนเกิ ด จากการเลี ย้ งสัต ว์ การละเล่น ผู้วิจัย ศึก ษาส า นวน
สุภ าษิ ต และค าพัง เพยที่ เกี่ ย วกับ ไก่ 47 ส านวน โดยรวบรวมจาก หนัง สื อ ภาษิ ต ค าพั งเพย
สานวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสือสานวน สุภาษิต คาพังเพย หนังสือสานวนสิบ
สองราศี และหนังสือสานวนไทย มีดงั นี ้
1

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554. หน้ า 1227.
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22
ไก่ หมายถึง ผู้หญิงทีเ่ ที่ยวหาผู้ชายโดยไม่เลือกหน้ าว่าจะเป็ นใคร1
ไก่ กนิ ข้ าวเปลือก หมายถึง ผู้ชอบรับสินบน2
ไก่ แก่ แม่ ปลาช่ อน หมายถึง ผู้หญิงค่อนข้ างมีอายุทมี่ ีมารยาและเล่ห์เหลีย่ มมาก และมีกิริยาจัดจ้ าน 3
ไก่ แก่ หนังเหนียว หมายถึง คนแก่ที่มีความเชี่ยวชาญ เอาชนะยาก4
ไก่ ขนั ไก่ โห่ , ไก่ โห่ หรือ หัวไก่ โห่ หมายถึง เวลาเช้ า เวลารุ่งสาง หรื อ ก่อนเวลา5
ไก่ ขนึ ้ รัง หมายถึง เวลาพลบค่า6
ไก่ เขี่ย/ลายมือเป็ นไก่ เขี่ย หมายถึง ลายมือยุง่ มาก7
ไก่ ไข่ กระต๊ ากเอง หมายถึง ผู้ทาผิดมักจะเผลอพูดถึงความผิดของตนเอง8
ไก่ งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ ง หมายถึง คนจะสวยงามต้ องรู้จกั แต่งตัว9
ไก่ ได้ พลอย หมายถึง ผู้ที่ได้ สงิ่ ของมีคา่ แต่ไม่เป็ นประโยชน์แก่ตน10
ไก่ ตาฟาง หมายถึง ผู้หญิงหากินที่มีอายุมาก ยืนหาลูกค้ าตามมุมมืด หรื อผู้ชายที่ถกู ผู้หญิงหากิน
หลอก11
12. ไก่ นา หมายถึง โง่เง่า12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13.
14.
15.
16.

ไก่ บินไม่ ตกดิน หมายถึง บริ เวณที่มีอาคารบ้ านเรื อนหนาแน่นแออัด13
ไก่ รองบ่ อน หมายถึง ผู้ที่อยูใ่ นฐานะตัวสารอง ซึง่ จะเรี ยกมาใช้ เมือ่ ไรก็ได้ 14
ไก่ หลง หมายถึง ผู้หญิงที่ร้ ูไม่เท่าทันโลก พลัดมาอยูใ่ นที่ที่ถกู ผู้ชายล่อลวงไปได้ 15
ไก่ เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ ายต่างรู้ความลับของกันและกัน16

17. ไก่ อ่อน/ไก่ อ่อนสอนขัน หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่ร้ ูทนั เล่ห์เหลีย่ มของคน17
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งงเป็ นไก่ ตาแตก หมายถึง งงมากจนทาอะไรไม่ถกู 1
จิกปี ก หมายถึง งงจนทาอะไรไม่ถกู 2
ชาติไก่ ขนหัวไม่ ต้องการ หมายถึง คนหยิง่ ทะนง3
เจ้ าชู้ไก่ แจ้ หมายถึง ผู้ชายที่ทาท่าเจ้ าชู้กรี ดกรายเข้ าไปหาผู้หญิง4
เชือดไก่ ให้ ลิงดู หมายถึง ลงโทษคนหนึง่ หรื อคนกลุม่ หนึง่ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ คนอื่นหรื อคนกลุม่ อื่นเกิด
ความเกรงกลัวไม่กล้ าขัดคาสัง่ หรื อไม่กล้ าทาความผิด5
23. ซีดเหมือนไก่ ต้ม หมายถึง คนทีห่ น้ าซีดเซียว6
18.
19.
20.
21.
22.

ตีปีก หมายถึง แสดงอาการดีใจ7
ทานาอย่ าเสียไร่ เลีย้ งไก่ อย่ าเสียรัง หมายถึง ทาอะไรให้ ได้ ประโยชน์บ้าง8
ถือหาง หมายถึง คอยสนับสนุนอยูเ่ บื ้องหลัง9
นา้ ลายไก่ หมายถึง น้ อยเหลือเกิน10
ปล่ อยไก่ หมายถึง การแสดงให้ เห็นความโง่ออกมา11
เป็ ดขั น ประชั น ไก่ หมายถึ ง ผู้ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถน้ อ ยแต่อ วดแสดงแข่งกับ ผู้ที่ ค วามรู้
ความสามารถสูง12
30. พ่ อแจ้ แม่ อ่ ู หมายถึง พันทาง ต่างพันธุ์กนั 13
24.
25.
26.
27.
28.
29.

31. มีไก่ ท่ ไี หนมีไรที่น่ ัน หมายถึง ของคูก่ นั เมื่อมีสงิ่ หนึง่ ก็ต้องมีอีกสิง่ หนึง่ 14
32. ไม่ มีไก่ เอาเป็ ดขัน หมายถึง ไม่มีของจริ งใช้ ใช้ ของไม่จริ งแทนไปพลางก่อน15
33. มาก่ อนไก่ หมายถึง มาตังแต่
้ เช้ าตรู่16
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34.
35.
36.
37.
38.

ไม่ ใช่ ขีไ้ ก่ หมายถึง ไม่เลว มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้ 1
รู้จักเก็บ รู้จักเขี่ย หมายถึง รู้จกั สะสม รู้จกั หา2
ลูกไก่ อยู่ในกามือ หมายถึง ผู้ที่ตกอยูภ่ ายใต้ อานาจ ไม่มีทางหนีหรื อทางต่อสู้3
เลีย้ งไก่ ไว้ กนิ ไข่ เลีย้ งควายไว้ ไถนา หมายถึง ทาสิง่ ใดย่อมหวังได้ ประโยชน์จากสิง่ นัน้ 4
เวลาไปเหมือนไก่ จะบิน หมายถึง เวลาจะไปแล้ วไม่คิดถึงอะไรทังนั
้ น้ ตังหน้
้ าแต่จะไปท่าเดียว

ไม่คิดหน้ าคิดหลัง5
39. สมการกินไก่ วัด หมายถึง ได้ หญิงในปกครองเป็ นภรรยา6
สู้ยบิ ตา หมายถึง ต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย7
เสียหน้ าไก่ หมายถึง เสียหน้ า อับอาย8
สามวันเป็ นขีเ้ ป็ ด เจ็ดวันเป็ นขีไ้ ก่ หมายถึง สกปรกในเวลาไม่นาน9
หมาหยอกไก่ หมายถึง เรี ยกอาการที่ชายหยอกล้ อหญิงในทานองชู้สาวเป็ นทีเล่นทีจริ ง10
หมูไปไก่ มา หมายถึง ลักษณะของการถ้ อยทีถ้อยอาศัยกันด้ วยการให้ สงิ่ ของแลกเปลีย่ นหรื อตอบแทน
ซึง่ กันและกัน เป็ นต้ น11
45. หมูเห็ดเป็ ดไก่ หมายถึง อาหารชันดี
้ ที่มีราคาแพง12
46. เหยียบขีไ้ ก่ ไม่ ฝ่อ หมายถึง หยิบหย่ง ทาอะไรไม่จริ งจัง ไม่เอาการเอางาน13
40.
41.
42.
43.
44.

47. เอาเป็ ดไปขันประชันไก่ หมายถึง ให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีความสามารถแข่งกับผู้ที่ชานาญ14

สานวนเป็ นภาษาเปรี ยบเที ยบอย่างหนึ่งสาหรับชาวเมี ยนมา ทาให้ เห็นสังคม
เมียนมา วิถีชีวิตของชาวเมียนมา คนเมียนมาใช้ สานวนเพื่อสั่งสอนลูกหลาน ลูกศิษย์ ในภาษา
เมี ย นมาก็ มี ส านวนที่ เกี่ ย วกับ ไก่ เช่น “MuufrwGefrdk;rvif; MuufzwGefrS rdk;vif;rnf คื อ
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ไก่ ตั วผู้ ขันฟ้ าสว่ าง ไก่ ตัวเมี ยขั น ฟ้ าไม่ สว่ าง หมายถึ ง ผู้ชายมี บทบาทและมี ความสามารถ
มากกว่าผู้หญิ ง” แสดงให้ เห็นว่า ในสังคมเมี ยนมา ผู้ช ายมี อานาจมากกว่าผู้หญิ ง และยกย่อง
ผู้ชาย1
สานวนไทยเกี่ ยวกับไก่สะท้ อนวัฒ นธรรมไทย แสดงให้ เห็นวิถีชี วิตของคนไทย
เช่น งงเป็ นไก่ตาแตก มีที่มาจากการละเล่นชนไก่ ลายมือไก่เขี่ย มาจากลักษณะธรรมชาติของไก่ที่
ชอบเขี่ ย ของ เป็ น ต้ น เช่ น เดี ย วกับ ส านวนเมี ย นมาที่ เกี่ ย วกับ ไก่ แ สดงให้ เห็ น วัฒ นธรรมของ
ชาวเมียนมา
2.5.2 ไก่ ในวรรณคดี
เมื่ อเรี ยนภาษาต่างประเทศควรเรี ยนวรรณคดีเพื่อให้ เข้ าใจความสวยงามของ
ภาษาและจะได้ เห็นวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิต วรรณคดีไทยหลายเรื่ องกล่าวถึงไก่
เช่น ลิ ลิ ต พระลอ กล่าวถึง ความสวยงามของไก่แ ละบทบาทส าคัญ ของไก่ ในวัฒ นธรรมไทย
นอกจากนี ้ยังมีขุนช้ างขุนแผน สังข์ ทอง และอิเหนา เป็ นต้ น
อิเหนาเป็ นพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 2 ในเรื่ องนี ้กล่าวถึงเรื่ องไก่ตอนการชนไก่
ระหว่างปันหยีกบั อุณากรรณ ดังนี ้
๏เมื่อนัน้
จึงตอบปันหยีมิได้ ช้า
๏เมื่อนัน้
จึงตอบว่าข้ าจะให้ ไก่ดีดี
ว่าแล้ วชวนเชิญอุณากรรณ
หลงหนึง่ หรัดลัดเดินไปทางใน

อุณากรรณกระหมันวิยาหยา
ไก่ชนของข้ าไม่มีฯ
จึงองค์มิสาระปันหยี
ของเรามีไม่ตรึกอย่าร้ อนใจ
จรจรัลรอเรี ยงเคียงไหล่
ยังสนามเล่นไก่พร้ อมกันฯ2

วรรณคดีที่กล่าวถึงไก่มากที่สุดคือ ลิลิตพระลอ ในเรื่ องมีตอนพระลอตามไก่ซึ่ง
ทาให้ เห็นบทบาทความสาคัญของไก่ และเห็นความผูกพันระหว่างไก่กบั คน
ความวิตกกังวลเรื่ องผลของการเสี่ยงทายที่แม่น ้ากาหลงคงจะตามรบกวนจิตใจ
พระลอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง เมื่อพระลอเห็นไก่ที่ปู่เจ้ าสมิงพรายส่งมาล่อ จึงดีใจเป็ น
อย่างยิ่ งถึ งกับ รี บ ออกติ ด ตามจับ ตัวทัง้ ๆ ที่ พ ระลอเองยังไม่ได้ อ าบน า้ ตามกิ จวัต รประจ าวัน
1
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การรี บ ออกตามจับ ไก่ นี ไ้ ม่ น่ า จะเกิ ด จากความหลงใหลความงามเด่ น ของไก่ นัน้ แต่ น่ า จะ
สืบเนื่องมาจากความเชื่อบางอย่างที่พระลอมีต่อไก่ หรื อไก่นนน่
ั ้ าจะมีความสาคัญบางอย่างต่อ
ตัวพระลอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็ นความตายของพระลอในเวลานัน้ 1

ลิลิต พระลอใช้ ภ าษาสวยงาม เมื่ อกล่าวถึงไก่ของปู่ เจ้ าสมิ งพรายที่ ล่อหลอก
พระลอให้ ไปพบพระเพื่อนพระแพง โดยพรรณนาให้ เห็นความสวยงามของไก่ เสียงขันไพเราะน่าฟั ง
จึงใช้ ไก่มาหลอกพระลอ และพระลอก็ตามไก่ไปจนถึงเมืองของพระเพื่อนพระแพง
จากการศึกษาขันต้
้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั พบว่า ไก่ในวรรณคดีสะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของคนไทย ความเชื่อ และความคิดแฝงอยู่ในวรรณคดี วรรณคดีแต่งด้ วยภาษาที่สวยงาม
และไพเราะ ไก่ ใ นวรรณคดี จึ ง ท าให้ เห็ น คุ ณ ค่ า ของภาษาและวัฒ นธรรมส าหรั บ นัก ศึ ก ษา
ชาวต่างชาติ
2.5.3 ไก่ ในนิทาน
นิ ท านเป็ นเรื่ อ งเล่ า และแสดงให้ เห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยที่ มี ค วามผู ก พัน กั บ
ธรรมชาติหรื อสิ่งรอบตัว เนื ้อเรื่ องที่เล่าคือสิ่งแวดล้ อมหรื อสิ่งใกล้ ตวั เรื่ องนางสิบสองพระรถเมรี
เป็ นนิทานพื ้นบ้ านไทยอีกเรื่ องหนึ่งที่แสดงให้ เห็นว่าไก่มีบทบาทสาคัญ เรื่ องนางสิบสองพระเมรี
เป็ นชาดกเรื่ อง “รสเสนชาดก” ซึ่งอยู่ในปั ญญาสชาดกเป็ นเรื่ องที่คนไทยรู้จกั และยังพบเรื่ องนี ้ใน
ประเทศเพื่อนบ้ านไทยด้ วย ได้ แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นวัฒ นธรรม
ร่ ว มกัน ในดิ น แดนแถบนี ้ ในเรื่ อ งนางสิ บ สองตอนส าคัญ คื อ ตอนพระรถเสนชนไก่ ในตอนนี ้
พระรถเสนโตขึน้ ก็ถามแม่ว่า ทาไมตนต้ องมาอยู่ในอุโมงค์ แม่เล่าเรื่ องทัง้ หมดให้ พ ระรถเสนฟั ง
พระรถเสนสงสารแม่และป้าจึงลาแม่ออกจากอุโมงค์ได้ พบพระอินทร์ ซึ่งได้ สอนกลเม็ดการชนไก่
และให้ ไก่วิเศษ 1 ตัว จึงนาไก่ไปท้ าชน และได้ เงินมาซื ้ออาหารเลี ้ยงแม่
นางสิบสองหรื อ รถเสนมีเรื่ องเกี่ยวกับการชนไก่ด้วย เมื่อตอนที่พระมาตุลเี ทพบุตร
แปลงกายเป็ นเหยี่ยว พระวิษณุกรรมแปลงเป็ นลูกไก่ ให้ เหยี่ยวเฉี่ยวลูกไก่ถลาบินไปใกล้ ลานที่
เล่ น ของรถเสน รถเสนเห็ น ก็ ส่ ง เสี ย งไล่ เหยี่ ย ว เหยี่ ย วจึ ง ปล่ อ ยลู ก ไก่ ล งมา รถเสนก็ อ้ ุ มไก่
เที่ยวตระเวนท้ าพนันชนกับชาวบ้ าน ถ้ าชนะก็ขอข้ าวเพียง 12 ห่อไปให้ ป้าและแม่กิน ถ้ าแพ้ ก็จะ
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ทางานใช้ ให้ ไก่ของรถเสนไม่เคยแพ้ เพราะเป็ นไก่เทวดา รถเสนก็ยึดอาชีพชนไก่เลี ้ยงป้าและแม่
จึงทาให้ เห็นบทบาทของการชนไก่อยูใ่ นนิทานพื ้นบ้ าน1

ทัง้ ประเทศเมี ยนมากับประเทศไทยมี เรื่ องนางสิบ สองพระรถเมรี แต่เนือ้ หา
แตกต่างบางตอน โดยเฉพาะตอนที่ชนไก่ไม่มีในนิทานเมียนมา มีเพียงในนิทานไทย
ที่รัฐชาน ในประเทศเมียนมา ศาสตราจารย์บรรจบ พันธุเมธา (2522) ได้ บนั ทึกไว้
ว่า นิ ท านเรื่ อ งนางสิ บ สองเป็ นนิ ท านประจ าถิ่ น เมื อ งนาย มี ส ถานที่ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ถ ้านางสิบสอง หลอยแม่แต้ ม (ดอยที่ฤาษี แปลงสาร) หนองเขว (หนองที่เชือดนางยักษ์ เป็ นต้ น)
แต่ไม่ให้ ค วามสาคัญ กับ ตัวเอกทัง้ ชายและหญิ ง ดังพบว่า ไม่ได้ ตงั ้ ชื่ อ เฉพาะเรี ย กนางเมรี ว่า
ลูก ยิ ง นายพ้ าย (ลูก สาวยั ก ษ์ ) เรี ย กพระรถเสนว่ า “ลุ่ ก อ่ อ นจาย” หรื อ “ลุ่ ก จายนางลื ้ น ”
(ลูก ชายนางคนสุด ท้ อง) ที่ น่ า สนใจยิ่ ง ก็ คื อ ในส านวนรั ฐ ชาน ไม่ มี เรื่ อ งชนไก่ แ ต่ ก ลับ เป็ น
การแข่งเล่นลูกข่างและพนันเล่นสะบ้ า ซึ่งเป็ นการแข่งขันที่นิยมกันในกลุม่ คนภูเขาหรื อกลุม่ ชาติ
พันธุ์ที่อยู่บนพื ้นที่สงู แต่การชนไก่เป็ นการแข่งขันหรื อกีฬาของ คนพื ้นราบ เกิดขึ ้นในสังคมชาวนา
พระรถเสนหรื อ พุ ท ธเสน นั ก เลงไก่ ช นจึ ง เป็ นตั ว อย่ า งที่ เ ล่ า ขานกั น ในกลุ่ ม ชาวสยาม
(ภาคกลาง/ภาคใต้ )2

ผู้วิ จัย พบว่ า นิ ท านที่ เกี่ ย วกั บ ไก่ มี ค ติ ส อนใจ และท าให้ เห็ น วั ฒ นธรรม เช่ น
ในเรื่ องนางสิบสอง ผู้ชายไทยชนไก่และยึดเป็ นอาชีพได้
2.5.4 ไก่ ในเพลงและบทอาขยาน
เพลงไทยเป็ นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง เนื ้อหาในเพลงเป็ นสิ่งใกล้
ตัวภาษาไทยมี ลักษณะเป็ นเสี ย งดนตรี การสอนเพลงจึง ช่วยให้ ผ้ ูเรี ย นสนุก จ าเนื อ้ หาได้ ด้ วย
ช่วยเสริ ม ทักษะการฟั ง การพูด และการอ่าน เพลงที่ จะสอนให้ ผ้ ูเรี ยนต่างประเทศต้ องตรงกับ
บทเรี ยน สนุก ง่าย และเนื ้อหาสัน้ “เพลงช่วยเพิ่ มพูนทักษะทางภาษาให้แก่ ผู้เรี ยน ซึ่ งช่ วยให้เด็ ก
รู้จกั ฟังออกเสี ยง และแยกความแตกต่างของเสี ยงสูง ต่ า ค่อย หนัก เบา รู้ จกั แยกจังหวะช้าเร็ วซึ่ ง
จะเป็ นพื ้ น ฐานในการฟั ง ค าพู ด ซึ่ ง ประกอบด้ วยเสี ย งหนัก เบาและเสี ย งวรรณยุก ต์ ที่ ต่ างกัน ”3
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เพลง “กุ๊ก กุ๊กไก่ ” เป็ นเพลงหนึ่งที่ช่วยฝึ กทักษะการอ่าน การฟั งและการพูดได้ ผู้เรี ยนได้ ฝึกเสียง
สระ วรรณยุกต์ และการสะกด การเว้ น วรรคตอน และอ่านหนังสือชัดขึ ้นได้ เรี ยนรู้คาศัพท์มากขึ ้น
นอกจากนี ้ได้ เห็นวิถีชีวิตของไก่
บทอาขยาน คือ บทร้ อยกรองที่ไพเราะ นักเรี ยนต้ องท่องเพื่อจา นอกจากนี ้ยังได้
ความรู้ที่แฝงอยู่ในข้ อคิดคติสอนใจต่าง ๆ บทอาขยานช่วยให้ ร้ ูคณ
ุ ค่าของภาษาและความไพเราะ
ของภาษาไทย นอกจากนี ย้ ังฝึ กทักษะการอ่านและการพูด “บทอาขยานเป็ นผลดี ในภายหลัง
จาบทอาขยานได้แม่นยา และนาไปใช้อา้ งอิ งได้ เกิ ดการสื บทอดทางวัฒนธรรม และปลูกสานึกให้
เยาวชนรู้ สึกซาบซึ้ งในบทประพันธ์ ตงั้ แต่เยาว์ วยั การท่องบทอาขยานจึ งมิ ใช่ การท่องแบบนกแก้ว
นกขุนทอง แต่เป็ นการท่องเพื ่อให้เกิ ดการจาและรับรู้ เกิ ดทักษะทางภาษา เกิ ดความซาบซึ้ งเห็ น
คุณ ค่ าในความงามของภาษา และได้ข้อ คิ ด น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในชี วิต ”1 บทอาขยาน “ไก่ แ จ้ ”
สอนเด็กและผู้เรี ยนให้ ร้ ูจกั หน้ าที่ของตัวเอง ขยันหมัน่ ศึกษาเล่าเรี ยน ฝึ กฝนทบทวนวิชาความรู้และ
คาสอนของครู
ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับไก่แล้ วพบว่าคนไทยกับไก่อยู่ร่วมกันมานานจน
เกิ ด วัฒ นธรรมที่ เกี่ ย วกับ ไก่ ประโยชน์ ข องไก่ มี ม ากมายปรากฏทัง้ ในภาษา วัฒ นธรรม และ
ประวัตศิ าสตร์
3. ความสาคัญของการอ่ านสาหรับชาวต่ างชาติ
การอ่ า นคื อ การรั บ รู้ ความหมายของสารจากลายลัก ษณ์ อัก ษร เริ่ ม จากการมองดู
ตัวหนังสือแล้ วสามารถแปลตัวหนังสือออกมาเป็ นเสียงและความหมายได้ เป้าหมายของการอ่าน
อยู่ที่ผ้ อู า่ นสามารถเข้ าใจ และรับรู้ความหมายของเรื่ องราวที่อา่ นได้ 2 ในการเรี ยนภาษาไทย ผู้เรี ยน
ต้ องฝึ กอ่านตังแต่
้ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด เมื่อออกเสียง พยัญชนะ สระ และเสียง
วรรณยุกต์ได้ แล้ ว ต้ องจาความหมายของคา สาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติการอ่านเป็ นการแปล
ความหมายอย่างหนึง่ เมื่ออ่านแล้ วได้ ความรู้ ความคิด นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
นักศึกษาชาวต่างชาติต้องแยกคาว่า “อ่านได้” กับ “อ่านเป็ น” “อ่านได้” คือ เห็นตัวอักษร
แล้ วออกเสียงได้ แต่ไม่จาเป็ นต้ องรู้ ความหมายของคา “อ่านได้” เป็ นการอ่านระดับพืน้ ฐานของ
ผู้เรี ยน ส่วนคาว่า “อ่านเป็ น” คือเห็นคาหรื อข้ อความแล้ วเข้ าใจความหมายของคาหรื อข้ อความนัน้
และสามารถสรุ ปความได้ จับใจความได้ ตีความได้ หรื อวิเคราะห์ได้ “อ่านเป็ น” จึงเป็ นการอ่าน
1

สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. (2548). หนังสื ออ่า นเพิ่ มเติ มกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทยบท
อาขยานภาษาไทยช่วงชัน้ ที ่ 1 ชัน้ ที ่ 4 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544. บทนา.
2
บุญศิริ ภิญญาธินนั ท์. (2545). การอ่าน. หน้ า 1.
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ระดับสูง นักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่ เข้ าใจว่า “อ่านภาษาไทยได้” คือ “อ่านภาษาไทยเป็ น”
นักศึกษาชาวต่างชาติที่เริ่มเรี ยนภาษาไทยบางคนอ่านภาษาไทยได้ ไม่ใช่ “อ่านภาษาเป็ น” ปัญหา
ของนักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่ คืออ่านออกเสียงได้ แต่ไม่เข้ าใจความหมาย หรื อจับใจความ
ไม่ได้ นักศึกษาชาวต่างชาติจงึ ต้ องฝึ ก “อ่านเป็ น” หลังจากที่ “อ่านได้”
คนที่อ่านออกเขียนได้ นนั ้ ยังต้ องพิจารณาต่อไปว่า ตนเป็ น คน “อ่านได้” หรื อ“อ่านเป็ น”
ซึง่ จะแตกต่างกัน “อ่านได้” หมายถึงว่า อ่านอะไร อย่างไรก็ได้ จะเกิดผลอย่างไรก็ได้ จะนาสิ่งที่ได้
จากการอ่ า นมาใช้ หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ แต่ “อ่ า นเป็ น” คื อ การอ่ า นให้ ได้ เรื่ อ ง จับ ใจความส าคัญ ได้
แสดงความคิ ด เห็ น ต่อ สิ่ ง ที่ ต นอ่ านได้ อ่ า นแล้ ว ได้ รสและสามารถประเมิ น ค่า ส่ง ที่ ต นอ่ า นได้
อย่างเที่ยงธรรม นาสิ่งที่อา่ นมาใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุด อ่านได้ เข้ าใจในเวลาสัน้ 1
นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ จึ ง ต้ องฝึ กอ่ า นออกเสี ย ง เพื่ อ ความชั ด เจนของเสี ย ง เช่ น
เสียงพยัญ ชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด เป็ นต้ น เพื่อออกเสียงให้ ถูกต้ องและคล่องแคล่ว
ใช้ น ้าเสียงได้ ตามเนื ้อเรื่ องหรื ออารมณ์ความรู้สึก เป็ นต้ น
ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่สมั พันธ์ กบั ทุกทักษะ นักศึกษาชาวต่างชาติอ่านหนังสือก่อน
แล้ วฝึ กพูด ฝึ กเขียน บางทีอา่ นและจาความหมายได้ จงึ ฟั งภาษาไทยได้ การอ่านมีประโยชน์มากจึง
จาเป็ นต้ องพัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะทางภาษาด้ านอื่น ๆ เช่น การฟั ง การพูด และ
การเขียนเพื่อช่วยให้ ผ้ อู า่ นใช้ ภาษาของตนสื่อความหมายได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ2
วรารัตน์ ซอเซวีสร้ างแบบฝึ กทักษะการอ่ านจับใจความจากนิทานสุภาษิตสาหรั บ
ชาวต่ างชาติ ในงานวิจยั นี ้พบว่าการอ่านจับใจความทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาที่อา่ นและได้ ความรู้ตา่ ง ๆ
ผู้เรี ยนชาวต่างชาติต้องรู้วิธีการอ่านจับใจความ เมื่ออ่านหนังสือแล้ วยิ่งเข้ าใจ ยิ่งสนใจมากขึ ้น จึง
ตังใจเรี
้ ยนหนังสือ การจัดเนื ้อเรื่ องเพื่อจับใจความสาคัญสาหรับชาวต่างชาติไม่ง่าย เพราะต้ องมี
วิธีการจัดเนื ้อหาซึ่งมีเนื ้อหาไม่กว้ างมาก เนื ้อเรื่ องสัน้ ๆ และอธิบายคาศัพท์ นอกจากนี ้ต้ องเสริ ม
รูปภาพเพิ่มเติมด้ วย การจัดเนือ้ หาคล้ ายกับการจัดหนังสือสาหรับเด็กเพราะผู้เรี ยนชาวต่างชาติ
เริ่มเรี ยนภาษาไทยจากพื ้นฐานเหมือนเด็ก จึงต้ องนึกถึงระดับภาษาของผู้เรี ยนชาวต่างชาติ3
การอ่านจับใจความสาคัญมากสาหรับผู้เรี ยนชาวต่างชาติ เพราะเป็ นการสรุปความจาก
การอ่านละเอียด และหาข้ อความสาคัญที่สดุ จากการอ่าน โดยต้ องจับประเด็นให้ ได้ วา่ ผู้เขียนเขียน
อะไร มีความคิดอย่าไร ย่อหน้ าแต่ละย่อหน้ าจะมี ใจความสาคัญที่สุด 1 ประเด็น คือ 1 ย่อหน้ า
1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ . (2558). การอ่านภาษาไทย: เอกสารการสอนชุดวิ ชา 10202
= Thai Reading. หน้ า 5.
2
แหล่งเดิ ม. หน้ าเดิม.
3
วรารัตน์ ซอเซวี. (2556). แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความจากนิทานสุภาษิ ตสาหรับชาวต่างชาติ . บทคัดย่อ.
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1 ประเด็น บางครัง้ ใจความสาคัญอยู่ประโยคใดประโยคหนึ่งของย่อหน้ า ผู้อ่านต้ องหาประเด็น
สาคัญ ให้ ได้ ส่วนประโยคอื่น ๆ เป็ นการขยายความ
การอ่านจับใจความคือการสรุปใจความจากการอ่านอย่างละเอียด และตังค
้ าถามขณะที่อ่า น
ซึ่งหลักทัว่ ไปในการอ่านจับใจความสาคัญคือ 1. อ่านเรื่ องราวอย่างละเอียดและเก็บใจความสาคัญ
ของ แต่ละย่อหน้ า 2. เมื่ออ่านจบแล้ วให้ ตงค
ั ้ าถามตนเองว่า เรื่ องที่อ่านมีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
ทาไม และอย่างไร หรื อ 5 W และ1 H 3. นาสิ่งที่สรุ ปได้ มาเรี ยบเรี ยงใจความสาคัญใหม่ด้วยสานวน
ของตนเองให้ ละสวย1

การอ่านจับใจความสาคัญ มากสาหรับผู้เรี ยนชาวต่างชาติ ระดับเบือ้ งต้ นคือต้ อ งรู้ ว่า
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร มีงานวิจยั เรื่ องแบบฝึ กทักษะการอ่ านจับใจความเบือ้ งต้ น
ส าหรั บ ชาวต่ างชาติ ข องมู ร้ อด มู ซ อ งานวิ จัย นี พ้ บว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก การอ่ า น
จับใจความสาคัญ คือ 80.04/86.06 ซึ่งเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายและสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อผู้เ รี ยน
ชาวต่างชาติอ่านแล้ วสามารถบอกได้ ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไร ปกติหนังสือแบบ
ฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ กบั เด็กไทยโดยเฉพาะ ผู้เรี ยนชาวต่างชาติจงึ เรี ยนยาก
การอ่ า นจับ ใจความระดับ เบื อ้ งต้ น ส าหรั บ ผู้ เรี ย นชาวต่ า งชาติ จึ ง เป็ นรู ป แบบการอ่ า น เพื่ อ
ชาวต่างชาติ ซึง่ ต้ องเป็ นคาศัพท์ง่ายและเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน คาถามหรื อแบบฝึ กหัด
ก็เป็ นปรนัยตัวเลือกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติตอบง่าย2
การอ่านจับใจความมีความสาคัญเพราะผู้เรี ยนอ่านแล้ วเข้ าใจเรื่ องที่อ่านและจับใจความ
ได้ ขันตอนการรั
้
บรู้คือ ผู้เรี ยนสามารถรู้ จา เข้ าใจ แล้ วสามารถนาไปใช้ ได้
ผู้วิจยั ศึกษาความสาคัญของการอ่านสาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติพบว่า ทักษะการอ่าน
เป็ นทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนการสอนภาษาไทย โดยเฉพราะอย่างยิ่งการอ่านจับใจความสาคัญ
เพราะผู้เรี ยนต้ องฝึ กด้ วยตนเอง นักศึกษาชาวต่างชาติต้ องฝึ กการอ่านรู้ จา การอ่านเข้ าใจ และ
การอ่านนาไปใช้ เป็ นหลัก เพราะการอ่าน 3 ระดับนี ้จาเป็ นต้ องใช้ ในชีวิตประจาวัน จุดประสงค์ของ
นักศึกษาชาวต่างชาติที่ ม าเรี ยนภาษาไทยคือ อ่านภาษาไทยได้ จาเนื อ้ หา รู้ เรื่ องที่ อ่าน เข้ าใจ
ความหมายของคาและประโยค และสื่อสารกับคนไทยได้
ผู้วิจัยจึง สรุ ป ความส าคัญ ของการอ่านส าหรับ ชาวต่างชาติได้ ว่า การอ่านเป็ นทักษะ
สาคัญมากในการเรี ยนการสอนภาษาไทย นักศึกษาชาวต่างชาติที่เพิ่ งเรี ยนภาษาไทยต้ องฝึ กอ่าน
1
2

สมร เจนจิจะ. (2555). กิ จกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-ภาษาพาสุข. หน้ า 80.
มูร้อด มูซอ. (2554). แบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความเบือ้ งต้นสาหรับชาวต่างชาติ . บทคัดย่อ.
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เพื่ อ “อ่ า นได้ ” ซึ่ง เป็ น การอ่ า นออกเสี ย ง หลัง จากนั น้ นัก ศึก ษาชาวต่า งชาติ ต้ อ งฝึ ก อ่า นเพื่ อ
“อ่านเป็ น” ซึง่ เป็ นการอ่านจับใจความ อ่านแล้ วรู้เรื่ อง เข้ าใจเนื ้อหาและนาไปใช้ ได้
4. หนังสืออ่ านเพิ่มเติมสาหรับชาวต่ างชาติ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนอย่างหนึ่งซึ่งทาให้ ผ้ ูเรี ยนชาวต่างชาติได้
ความรู้และพัฒนาทักษะภาษาไทย ผู้วิจยั ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องแล้ วแบ่งประเด็น
4 ประเด็นได้ แก่ ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติม จุดประสงค์ของการสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ส่วนประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติม และประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาหรับชาวต่างชาติ
4.1 ความหมายของหนังสืออ่ านเพิ่มเติม
หนังสืออ่านเพิ่มเติมอยู่ในประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์ ซึ่งใช้ ได้ ทงในห้
ั ้ องเรี ยน
และ นอกห้ องเรี ยน หนังสือเสริ มประสบการณ์ เป็ นหนังสือที่ช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรี ยน ผู้เรี ยน
สามารถศึกษาความรู้ด้วยตนเอง หนังสือเสริ มประสบการณ์ มี 4 ประเภท ได้ แก่ หนังสืออ่านนอก
เวลา หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสืออุเทศ และหนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็ นหนังสือที่ม่งุ เน้ นให้ มีนิสยั รักการอ่าน ผู้เรี ยนใช้ พฒ
ั นาทักษะ
ภาษาไทย โดยมี เนื อ้ หาที่ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ประเพณี ประวัติ ศ าสตร์ วรรณคดี และอื่ น ๆ
นอกจากนี ย้ ังมี รูป แบบหน้ าปกน่าอ่านและมี รูป ภาพประกอบ ใช้ ภ าษาเข้ าใจง่ าย หนังสื ออ่าน
เพิ่ม เติม อิง หลักสูตรของการเรี ยน การสอน จึงสามารถใช้ ในห้ องเรี ยนได้ “หนังสื ออ่านเพิ่ มเติ ม
(Supplementary Reader) คื อ หนังสื อที ่มีเนื ้อหาสาระอิ งหลักสูตร เป็ นการนาเนื ้อหาในหลักสูตร
มาเขี ยนในลักษณะต่ าง ๆ อาจเขี ยนในรู ปของร้ อยแก้วหรื อร้ อยกรองก็ ได้ เพื ่อให้เด็ กอ่ านเข้าใจ
เนื อ้ หาได้ง่าย และผู้เรี ยนสามารถศึกษาความรู้เพิ่ มเติ มด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล”1
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมจึงเป็ นหนังสือที่มีคุณ ค่ามาก เพราะช่วยพัฒ นาทักษะและให้
ความรู้ “หนังสืออ่านเพิ่มเติมหมายถึงหนังสือที่สร้ างขึ ้นเสริมจากหลักสูตร โดยใช้ ภาพประกอบเพื่อ
ดึงดูด ความสนใจของผู้อ่าน และให้ ผ้ อู ่านได้ เข้ าใจเนื ้อหามากขึ ้น อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางให้ ผ้ อู ่าน
สามารถเสริมประสบการณ์เพิ่มเติม และให้ ผ้ อู า่ นได้ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วยตนเอง”2
หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่ง
สามารถเชื่ อ มโยงกับ รายวิช าวรรณคดี ประวัติศ าสตร์ แ ละวัฒ ธรรม (THAI 3104 : Literature,
1

ถวัลย์ มาศจรัส. (2538). เทคนิคและตัวอย่างการเขี ยนหนังสือส่งเสริ มการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติ ม. หน้ า 132.
Jiang Yu. (2560). หนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มภาษาไทยเพือ่ การท่องเที ่ยวเรื ่อง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที ่ยว
ไทย” สาหรับนักศึกษาชาวจี น. หน้ า 25.
2
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History and Culture) มีบทอ่านหลัก คาศัพท์น่ารู้ แบบฝึ กหัด อ่านเสริ มบทเรี ยน และแบบทดสอบ
ท้ ายบท ซึ่งแตกต่างจากหนังสือแบบเรี ยนที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่ประเทศเมียนมา
มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 1 แสดงความแตกต่างระหว่างแบบเรี ยนรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) กับหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่”
สาหรับนักศึกษาชาวต่างเมียนมา

องค์ประกอบ

การลาดับ
เนื ้อหา
วิธีอธิบาย
เนื ้อหา

แบบเรียนของรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์
หนังสืออ่ านเพิ่มเติมทักษะการอ่ านเรื่อง
และวัฒธรรม (THAI 3104 : Literature, History
“ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
and Culture)
แต่ละบทประกอบด้ วย
แต่ละบทประกอบด้ วย
- บทอ่าน (เนื ้อเรื่ องยาวประมาณ 3-4 หน้ า)
- บทอ่าน (เรื่ องวัฒนธรรมไทย)
- คาศัพท์นา่ รู้
-แบบฝึ กหัด
- อ่านเสริ มบทเรี ยน
(เรื่ องของประเทศเมียนมา)
- แบบทดสอบท้ ายบท
- ด้ านวรรณคดีไทย
- ด้ านวัฒนธรรมไทย
- ด้ านประวัติศาสตร์ ไทย
- ด้ านประวัติศาสตร์
- ด้ านวัฒนธรรมไทย
- ด้ านวรรณคดีไทย
- รูปภาพ
- รูปภาพ
- ตัวอักษร
- ภาษาเมียนมา
- ตัวอักษร

จากตารางแสดงให้ เห็ น ว่ า หนัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างมี เนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ
วรรณคดี ประวิติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมอธิบายเนื ้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
มาก่ อ นวรรณคดี เพราะเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมง่ า ยกว่าวรรณคดี ในหนัง สื อ อ่านเพิ่ ม เติ ม
ประกอบด้ วย การอธิบายคาศัพท์ และมีแบบฝึ กหัดเพื่อทบทวนเนื ้อหา ส่วน “อ่านเสริ มบทเรี ยน”
เป็ นเนือ้ หาที่เกี่ ยวกับประเทศเมียนมาซึ่งเขียนเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ นักศึกษาชาวเมียนมาได้ ฝึก
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อ่านภาษาไทย นอกจากนี ใ้ นหนังสื ออ่านเพิ่ ม เติม ใช้ ภ าษาเมี ยนมาเพื่ อ ช่วยให้ นักศึกษาเข้ าใจ
มากขึ ้น
ผู้วิจยั ศึกษาเอกสารแล้ วสรุปความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ ว่า หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนชนิดหนึง่ มีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับหลักสูตร เน้ นให้ ความรู้ ช่วยให้
ผู้เรี ยนเกิดทักษะการอ่านและหาความรู้ ด้ วยตนเอง หนังสื ออ่านเพิ่มเติม จึงเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วย
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทยและมีประโยชน์ตอ่ นักศึกษาชาวเมียนมา
4.2 จุดประสงค์ ของการสร้ างหนังสืออ่ านเพิ่มเติม
การสร้ างหนัง สื อ เพิ่ ม เติม เป็ น สื่ อ การเรี ย นรู้ ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ง เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ส าหรั บ ผู้เรี ย น
ชาวต่างประเทศ จุดประสงค์การสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีดงั นี ้
1. เพื่อเสริ มสร้ างนิสยั รักการอ่าน อันจะเป็ นแนวทางนาไปสูค่ ลังแห่งวิทยาการและประสบการณ์
อย่างกว้ างขวาง เป็ นการส่งเสริ มการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ตามความสนใจและความพอใจ
2. เป็ น การให้ ค วามรู้ ข่า วสาร และข้ อ เท็จ จริ งที่ ถูก ต้ อ ง โดยการน าเสนอในรู ป แบบที่ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนได้
3. เพื่อให้ ผ้ อู า่ นมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ รับความจรรโลงใจ มีความสุขใจ
4. เพื่อเสริ มสร้ างจินตนาการและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ตามวัย
5. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีของสังคม
6. เพื่อเสริ มสร้ างให้ ผ้ อู า่ นรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
7. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีหนังสือเนื ้อหาสาระเหมาะกับระดับภาษาของผู้เรี ยน 1

การสร้ างหนังสื อ อ่านเพิ่ ม เติม มี จุด ประสงค์ คื อ แก้ ไขปั ญ หาการเรี ย นของผู้เรี ย น
ชาวต่า งชาติ เช่น ผู้เรี ย นอ่านออกเสี ย งภาษาไทยไม่ ได้ ไม่เข้ าใจเนื อ้ หาในแบบเรี ย น เป็ น ต้ น
หนังสืออ่านเพิ่มเติมช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติเข้ าใจเนื ้อหาในแบบเรี ยนมากขึ ้น ได้ ฝึกทักษะ และ
เข้ าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ ้น
ในการเรี ย นการสอนภาษาไทยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ย่ า งกุ้ ง (YUFL) นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
อ่ า นออกเสี ย งภาษาไทยผิ ด เช่ น สระอึ สระอื อ สระเออะ สระเออ จึ ง ควรที่ จ ะหาแนวทาง
การแก้ ปัญหา โดยใช้ วิธีการหรื อสือ่ การเรี ยนการสอนที่จะเสริ มหรื อพัฒนาทางการอ่านและการฟั ง
ที่ถูกต้ อง ดังนันเพื
้ ่อ การแก้ ปัญหา จึงควรแก้ ปัญ หาเรื่ องความรู้ พืน้ ฐานและเสริ มทางการอ่าน
และการฟั ง ภาษาไทยให้ นัก ศึ ก ษาไปพร้ อมกัน โดยใช้ สื่ อ การเรี ย น การสอนที่ เหมาะสมเร้ า
ความสนใจ และเป็ นรู ปธรรม ซึ่งมีด้วยกันหลายรู ปแบบ เช่น ชุดการสอน หนังสืออ่านนอกเวลา
1

สาลี รักสุทธี. (2553). คู่มือการจัดทาสื อ่ นวัตกรรม และแผนประกอบสื อ่ นวัตกรรม. หน้ า 120-121.
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หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึ กการออกเสียง แบบฝึ กการเขียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น1

จากเอกสารข้ างต้ น ผู้วิจยั พบว่าจุดประสงค์ของการสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมตรงกับ
ความต้ องการของนักศึกษาชาวเมี ยนมาซึ่งมีเวลาเรี ยนน้ อย และสื่อการเรี ยนการสอนยังไม่พ อ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมจะพัฒนาทักษะการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็ นสื่อการเรี ยนการสอน
ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนได้
4.3 ส่ วนประกอบของหนังสืออ่ านเพิ่มเติม
ส่วนประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็ นส่วนที่จาเป็ นมากสาหรับผู้อ่านและผู้เขียน
แต่ละส่วนของหนังสือจะบอกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหนังสือเล่มนัน้ ได้ แก่ หน้ าปก สารบัญ เนื ้อหา
แบบฝึ กหัด และบรรณานุกรม
4.3.1 หน้ าปก
การจัดหน้ าปกหนังสือเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างหนึ่งในการสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติม
หน้ าปกต้ องมีรูปภาพประกอบสีสนั สวยงาม และตัวหนังสือที่น่าอ่าน ชื่อของหนังสือต้ องน่าสนใจ
เพื่อให้ ผ้ ูอ่านสนใจ และอยากรู้ อยากเห็นเนื ้อหาของหนังสือ หน้ าปกทาให้ ร้ ูว่าหนังสือเล่มนันเป็
้ น
หนัง สื อ ประเภทใด เช่ น หน้ า ปกหนัง สื อ มี รูป การ์ ตูน และตัว อัก ษรมี ก.ไก่ ผู้อ่ า นเห็ น หน้ า ปก
จะรู้ ทัน ที ว่าหนัง สื อ เล่ ม นัน้ เป็ น หนัง สื อ ประเภทการฝึ ก ภาษาไทยส าหรั บ เด็ ก หน้ า ปกจึง เป็ น
ส่วนหนึง่ ของรูปแบบการสร้ างหนังสือ
4.3.2 สารบัญ
สารบัญ หมายถึง บัญชีเรื่ อง รายชื่อเรื่ องหรื อ รายการหัวข้ อใหญ่และหัวข้ อย่อย
ตามที่ปรากฏเป็ นลาดับหรื อรายชื่อของบทและเรื่ องเรี ยงตามลาดับ เพื่อบอกว่าในหนังสือเล่มนัน้
ประกอบด้ วยบทและเรื่ อ งใดบ้ าง แต่ ล ะเรื่ อ งอยู่ ที่ ห น้ าใด เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเปิ ดหาได้ สะดวก
การออกแบบจึงควรสะดวกแก่การเปิ ดหาได้ ง่าย มีลกั ษณะสบายตา ส่ วนที่ต้องจัดที่สดุ คือสารบัญ
ซึ่งเป็ นรายชื่อบทที่ประกอบในหนังสือ หากผู้เรี ยนต้ องการค้ นหาเรื่ องราวที่ต้องการสามารถค้ นหา
ได้ ง่าย ๆ สารบัญจึงเป็ นส่วนสาคัญของหนังสือ

1

Ohmar Aung และ กอบสุข คงมนัส. (2561, ตุลาคม – ธันวาคม). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องพยัญชนะ
และสระภาษาไทยสาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาระดับปริ ญ ญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร. 20(4): 268.
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4.3.3 เนือ้ หา
เนื ้อหาเป็ นส่วนสาคัญ ที่สดุ ของหนังสือ อาจแบ่งออกเป็ นภาคหรื อเป็ นตัวบทหรื อ
แบ่งข้ อย่อยก็ได้ เพื่อให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจเนือ้ หาทังหมดโดยสะดวก
้
เนือ้ หาเป็ นแก่นสาคัญของหนังสือ
เป็ นใจความสาคัญหรื อสาระสาคัญ เนื ้อหาจึงเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ และต้ องใช้ เวลานานที่สดุ ซึง่ ต้ อง
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่จะสร้ าง ต้ องมีวิธีการเขียนที่ชดั เจนและใช้ ภาษาที่ถกู ต้ อง โดยศึ กษา
ก่อนว่าจะเขียนเนื ้อหาอะไร ให้ ใครอ่าน อ่านแล้ วได้ อะไรจากเนื ้อหาที่เขียน และใช้ ภาษาอย่างไร
เป็ นต้ น
เนื อ้ หาที่เกี่ ยวกับผู้เรี ยนชาวต่างชาติทาให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจภาษาไทยมากขึน้ เช่น
เมื่อเขียนหนังสือเรื่ องการสอนภาษาไทยให้ สาหรับชาวเมียนมา ต้ องมีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
เมี ย นมา สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเมี ย นมา และประวัติ ศ าสตร์ เมี ย นมา เป็ นต้ น นอกจากนี ต้ ้ อ งใช้
ภาษาไทยที่ง่ายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติอา่ นง่าย
รูปภาพเป็ นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง เป็ นรู ปวาดหรื อรู ปเขียนก็ได้ การใช้ รูปภาพ
เป็ นการใช้ อ วัจ นภาษาอย่า งหนึ่ ง บางที อ่ า นหนั ง สื อ อย่ า งเดี ย วไม่ ชัด เจนและไม่ เข้ า ใจ ถ้ ามี
รูปประกอบอธิบายพร้ อมกับหนังสือ ผู้อ่านจะเข้ าใจทันทีและจาได้ รู ปภาพประกอบจึงสาคัญใน
การจัดเนือ้ หา รู ปภาพทาให้ ผ้ ูอ่านกระตือรื อร้ นที่จะอ่านและสนใจมากยิ่งขึน้ เป็ นเรื่ องเดียวกับ
เนือ้ หาเป็ นภาพถ่ายเรื่ องราวจากแหล่งข้ อมู ลถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และมีคาบรรยายภาพที่
ถูกต้ อง1
4.3.4 การจัดแบบฝึ กหัด
แบบฝึ กหัดหมายถึ ง งานหรื อกิ จ การที่ ค รู ม อบหมายให้ ผ้ ูเรี ยนทาเพื่ อทบทวน
ความรู้ ต่าง ๆ ที่ ไ ด้ เรี ย นไปแล้ ว ซึ่ง จะท าให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด ทัก ษะและเพิ่ ม ทัก ษะ ซึ่ง สามารถน าไป
แก้ ปัญ หาได้ 2 แบบฝึ กหัดต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหนังสือ เช่น มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ ก
ทักษะการอ่าน ต้ องมี แบบฝึ กหัดที่ เกี่ ย วกับทักษะการอ่าน เช่น แบบฝึ ก หัด ที่ เกี่ ยวกับ การอ่าน
ความรู้ความจา ความเข้ าใจ และ การนาไปใช้ เป็ นต้ น
แบบฝึ กหัดเป็ นส่วนสาคัญอย่างหนึง่ ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยเพื่อจะพัฒนา
ทักษะ ความสาคัญของแบบฝึ กหัดคือเป็ นสื่อการสอนอย่างหนึ่งซึ่งทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง ได้ ฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนื ้อหา

1

สาลี รักสุทธี. (2553). คู่มือการจัดทาสื อ่ นวัตกรรม และแผนประกอบสื อ่ นวัตกรรม. หน้ า 124.
วาสนา สุพฒ
ั น์. (2530). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคงทนในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึ กษา
ปี ที ่ 3 ทีส่ อนตามคู่มือครู โดยการทาแบบฝึ กหัดแบบอัตนัยกับการทาแบบฝึ กหัดในหนังสื อแบบเรี ยน. หน้ า 11.
2
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4.3.5 บรรณานุกรม
บรรณานุ ก รม หมายถึ ง เนื อ้ หาหรื อ ผลงานของบุ ค คลอื่ น โดยระบุ ชื่ อ ผู้แ ต่ ง
ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ ปี ที่พิมพ์ เพื่อให้ ผ้ อู ่านทราบ เป็ นประโยชน์ในการที่จะหาความรู้ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเนื ้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนันด้
้ วย
ประโยชน์ของบรรณานุกรมมีดงั นี ้
1. เพื่อช่วยในการหาหนังสือเล่มที่ต้องการ บรรณานุกรมจะเป็ นเครื่ องบอกให้ ทราบว่าจะหาซื ้อ
หนังสือเล่มที่ต้องการนันได้
้ จากสานักพิมพ์ใด
2. เพื่อช่วยในการพิสจู น์ตรวจสอบว่ารายละเอียดของหนังสือเล่มหนึง่ ๆ ซึง่ ประกอบด้ วย ชื่อเรื่ อง
ชื่อผู้เขียน ปี พิมพ์ สถานที่พิมพ์ จานวนหน้ า ภาพประกอบและข้ อเท็จจริ งอื่น ๆ เป็ นไปตามนัน้
จริ ง ๆ หรื อทาให้ ทราบแน่ชดั ว่าได้ มีการพิมพ์หนังสือชื่อนัน้ ๆ ขึ ้นแล้ วโดยสานักพิมพ์หนึง่
3. เพื่อช่วยในการเลือกหนังสือสาหรับบรรณารักษ์ บรรณานุกรมจะเป็ นเครื่ องมือช่วยในการเลือก
หนังสือที่ดีมีคณ
ุ ค่าเหมาะสมกับผู้ใช้ ห้องสมุด1

4.4 ประโยชน์ ของหนังสืออ่ านเพิ่มเติมสาหรับชาวต่ างชาติ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมทาให้ ผ้ เู รี ยนหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง สามารถใช้ ในห้ องเรี ยนและ
นอกห้ องเรี ย นได้ เ พราะอิ ง หลัก สู ต ร ช่ ว ยพั ฒ นาทัก ษะการใช้ ภาษาและฝึ ก ทัก ษะการอ่ า น
ในการเรี ยนการสอนภาษาไทย ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่ใช้ มากที่สุด เพราะในวิชาการฟั งและ
การพูดก็มีเนื ้อหาที่อา่ น ทุกวิชาจึงมีเนื ้อหาที่อา่ น หนังสืออ่านเพิ่มเติมจึงมีประโยชน์ตอ่ ทุกรายวิชา
ไม่เพียงช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติจดจาคา ประโยค และเนื ้อหา แต่ยังเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา
และวัฒนธรรมไทยอย่างกว้ างขวาง
ผู้เรี ยนชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีโอกาสน้ อยที่จะได้ ไปประเทศไทย และไม่ได้ สมั ผัสกับ
สภาพความเป็ นอยู่จ ริ ง ดัง นัน้ การอ่า นหนัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เป็ นช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ท าให้ ผู้เรี ย น
ชาวต่างชาติมีความรู้และเปิ ดหูเปิ ดตามากขึ ้น หากได้ ไปประเทศไทยก็จะเข้ าใจความเป็ นไทยและ
วัฒนธรรมไทยที่ตนเองเคยอ่านมา ดังตัวอย่างจากงานวิจยั เรื่ องหนังสืออ่ านเพิ่มเติมวรรณคดี
ไทยเพื่อการท่ องเที่ยวเรื่ อง รามเกียรติ์ สาหรั บชาวต่ างประเทศ ประกอบด้ วยเนื ้อหา 8 บท
ได้ แก่ บทที่ 1 ความรู้ ทวั่ ไปเรื่ องรามเกี ยรติ์ บทที่ 2 เปิ ดประตูส่วู ดั พระแก้ ว บทที่ 3 รามเกี ยรติ์กับ
ประติมากรรม บทที่ 4 รามเกี ยรติ์กับจิตรกรรม บทที่ 5 รามเกี ยรติ์กับโขน บทที่ 6 รามเกี ยรติ์กับ
ส านวนไทย บทที่ 7 รามเกี ย รติ์ กั บ ต านานเรื่ อ งยั ก ษ์ และบทที่ 8 รามเกี ย รติ์ กั บ ของที่ ร ะลึ ก
การท่องเที่ยว หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้มีคา่ ประสิทธิภาพ 84.92/82.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1

สุนิตย์ เย็นสบาย. (2543). ความรู้เบื อ้ งต้นเกี ย่ วกับหนังสืออ้างอิ ง. หน้ า 202-203.
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75/75 ผลจากงานวิจยั พบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้นอกจากช่วยให้ ผ้ เู รี ยนชาวต่างชาติได้ เรี ยนรู้
วรรณคดีไทย เรื่ องรามเกี ยรติ์ที่มีความสัมพันธ์ กับการท่องเที่ยวแล้ ว ยังช่วยให้ เข้ าใจสานวนไทย
ที่ ม าจากวรรณคดี เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ เช่ น ส านวน ทรพี หมายถึ ง ลูก อกตัญ ญู และอิ ท ธิ พ ลของ
วรรณคดีไทยที่มีตอ่ วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตของคนไทย 1
วรรณคดีเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรมซึ่งมี บทบาทส าคัญ มากในสังคมไทย ดังนัน้
การนาวรรณคดีมาเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนจะมีประโยชน์มากต่อนักศึกษาชาวต่างชาติ เพราะ
นอกจากจะได้ ร้ ู ภาษาที่ ส วยงาม ยังมองเห็ นภาพต่าง ๆ ของสังคมไทย เช่น ศาสนา ความเชื่ อ
วิถีชีวิต เป็ นต้ น ที่สาคัญ คือการได้ รับคติสอนใจจากวรรณคดี ซึ่งนักศึกษาชาวต่างชาติสามารถ
นาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ Shi Lei เรื่ องหนั งสืออ่ านประกอบ
บทละครนอกเรื่ อง “สั งข์ ทอง” สาหรั บ นั ก ศึกษาชาวจี น ประกอบด้ วยเนือ้ หาจานวน 8 บท
ได้ แก่ บทที่ 1 เรื่ องย่อสังข์ทอง บทที่ 2 กลอนบทละคร บทที่ 3 คาราชาศัพ ท์ บทที่ 4 คาไวพจน์
บทที่ 5 ภาพพจน์ บทที่ 6 ส านวนไทย บทที่ 7 ความเชื่ อ ของคนไทย และบทที่ 8 เกร็ ด ความรู้
หนัง สื อ อ่ านประกอบเล่ ม นี ม้ ี ค่า ประสิ ท ธิ ภ าพ 88.40/86.10 ซึ่ง ผ่ านเกณฑ์ ที่ ก าหนดคื อ 80/80
ผลการวิจัยพบว่า หนังสื ออ่านประกอบเล่ม นี ช้ ่วยเสริ มสร้ างความรู้ เกี่ ยวกับวัฒ นธรรม วิถีชีวิต
ความเชื่อของคนไทย เช่น ในเรื่ องสังข์ทองแสดงให้ เห็นการกินหมาก การขอบุตร เป็ นต้ น และเป็ น
แนวทางให้ ครูอาจารย์นาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทยเรื่ องอื่น ๆ 2
ความรู้ตา่ ง ๆ ที่ได้ จากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมจะช่วยให้ นกั ศึกษาต่างชาติเข้ าใจ
ความคิดและการดารงชีวิตของคนไทยมากขึ ้น ช่วยเปิ ดโลกทัศน์ให้ กว้ างขวางขึ ้น ช่วยลดอคติซึ่ง
เกิดจากความแตกต่างทางวัฒ นธรรมระหว่างประเทศของตนและประเทศไทย ดังงานวิจยั เรื่ อง
หนังสืออ่ านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่ องเที่ยว “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่ องเที่ยว
ไทย” สาหรั บนักศึกษาชาวจีน ประกอบด้ วยเนื ้อหา 8 บท ได้ แก่ บทที่ 1 มารยาททางวัฒนธรรม
กับ การท่องเที่ยวไทย บทที่ 2 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยววัดพระศรี รัตนศาสดาราม
(วัด พระแก้ ว) และพระบรมมหาราชวัง บทที่ 3 มารยาททางวัฒ นธรรมในการท่ อ งเที่ ย ว
โบราณสถาน (จังหวัดพระนครศรี อยุธยา) บทที่ 4 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวตลาดน ้า
อั ม พวา (จั ง หวัด สมุ ท รสงคราม) บทที่ 5 มารยาททางวั ฒ นธรรมในการท่ อ งเที่ ย วพั ท ยา
(จั ง หวั ด ชลบุ รี ) บทที่ 6 มารยาททางวั ฒ นธรรมในการท่ อ งเที่ ย วสะพานข้ ามแม่ น า้ แคว
(จังหวัดกาญจนบุรี) บทที่ 7 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต)
อั จ ฉริ ย า วสุ นั น ต์ . (2560). หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ มวรรณ คดี ไ ทยเพื ่ อ การท่ อ งเที ่ ย วเรื ่ อ งรามเกี ยรติ์ ส าหรั บ
ชาวต่างประเทศ. บทคัดย่อ.
2
Shi Lei. (2559). หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื ่อง “สังข์ ทอง” สาหรับนักศึกษาชาวจี น. บทคัดย่อ.
1
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และบทที่ 8 มารยาททางวัฒ นธรรมใน การท่อ งเที่ ย วถนนคนเดิน (จัง หวัด เชี ยงใหม่) หนัง สื อ
อ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้มีคา่ ประสิทธิภาพ 89.4/95.3 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ผลการวิจยั พบว่า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้ช่วยให้ นกั ศึกษาชาวจีนได้ เรี ยนรู้เรื่ องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง
ของประเทศไทย เข้ าใจมารยาททางวัฒนธรรมใน การท่องเที่ยวมากขึ ้น เมื่อไปเที่ยวที่ประเทศไทย
ควรปฏิบตั ิและไม่ควรปฏิบตั ิอย่างไร เช่น เมื่อไป วัดพระแก้ วควรแต่งกายให้ เรี ยบร้ อย และไม่ควร
ส่งเสียงดัง เป็ นต้ น1
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนชนิดหนึ่งที่ชว่ ยให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมา
ตังใจเรี
้ ยนภาษาไทยมากขึ ้น ฝึ กทักษะการอ่าน และสามารถทบทวนเนื ้อหาด้ วยตนเอง หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมจึงมีประโยชน์มากสาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
“หนัง สื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเป็ นหนัง สื ออ่ า นนอกเวลาชนิ ด หนึ่ ง เป็ นสื่อ ส าหรับ การเรี ย น
การสอนที ่ ช่ ว ยพั ฒ นาการเรี ยนรู้ เ รื ่ อ งมาตราตั ว สะกดไทยให้ ดี ยิ่ งขึ้ น เพราะมี ภาพนิ่ ง
ภาพเคลือ่ นไหว เสียง ตัวอักษร ข้อความ และยังช่วยให้นกั ศึกษชาวเมี ยนมาสามารถย้อนกลับไป
ทบทวนบทเรี ยนและสามารถเลื อกเรี ยนได้ มี การอธิ บายเนือ้ หาบทเรี ยนให้เข้าใจง่ายขึ้ น พร้อมกับ
เรี ยนแล้วนักศึกษาชาวเมี ยนมามี ความรู้สึกสนุกสนาน เพลิ ดเพลิ น ไม่น่าเบือ่ ”2

จากข้ อมู ล ต่ า ง ๆ ดัง กล่ า วสามารถสรุ ป ได้ ว่ า การสร้ างหนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม มี
ประโยชน์ตอ่ นักศึกษาชาวเมียนมา เช่น ฝึ กทักษะการอ่านภาษาไทย เสริ มความรู้ที่เกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติมคือหนังสือที่สามารถใช้ ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนได้ ทาให้
นักศึกษาได้ ฝึกทักษะการอ่านเพื่อ “อ่านเป็ น” ผู้วิจยั จึงนาความรู้เรื่ อง “ไก่” ในภาษาและวัฒนธรรม
ไทยมาสร้ างเป็ นหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา

1

Jiang Yu. (2560). หนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มภาษาไทยเพือ่ การท่องเที ่ยวเรื ่อง “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที ่ยว
ไทย” สาหรับนักศึกษาชาวจี น. บทคัดย่อ.
2
Khin Thida Soe และ พิชญาภา ยวงสร้ อย. (2561, กรกฎาคม – กันยายน). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง
มาตราตัวสะกดภาษาไทยสาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาระดับปริ ญ ญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยนเรศวร. 20(3): 22.
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์เพื่ อสร้ างหนังสื ออ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ”
ส าหรั บ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมา เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาชาวเมี ย นมาได้ เรี ย นรู้ เรื่ อ งไก่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และวรรณคดี โดยดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือ
1. การกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในงานวิจัย นี ค้ ื อ นักศึก ษาปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 วิช าเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย
มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศย่ า งกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL)
โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
2.1 หนังสื อ อ่านเพิ่ ม เติม ทักษะการอ่านเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ นักศึก ษาชาวเมี ยนมา
มีเนื ้อหาจานวน 10 บท ได้ แก่
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไก่
บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 4 ปี นกั ษัตรกับวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 5 อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 6 สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่
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บทที่ 7 นิทานไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 8 นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 9 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: ลิลิตพระลอ
บทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: รูปแบบคาประพันธ์ลิลิต
2.2 แบบทดสอบระหว่างเรี ย นของหนัง สื ออ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อ ง “ไก่ ”
ส าหรั บ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมาทัง้ 10 บท บทละ 10 ข้ อ รวมทัง้ หมด 100 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย
4 ตัวเลือก
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ านหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่าน
เรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา จานวน 100 ข้ อ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2.4 แบบประเมิ น คุณ ภาพหนัง สื อ อ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ
นักศึกษาชาวเมียนมาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจัย มี 3 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ ขัน้ ตอนการสร้ างหนัง สื อ อ่า น
เพิ่มเติมการประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม และการหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
3.1 ขัน้ ตอนการสร้ างหนังสืออ่ านเพิ่มเติม
การสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.1.1 ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนภาษาไทยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL) ได้ แก่ เอกสาร
เกี่ยวกับวิชาภาษาและวัฒนธรรมในหลักสูตรภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(YUFL) ผู้วิจยั พบว่า ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) มีสื่อการเรี ยนการสอนน้ อย
มาก โดยเฉพาะรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104:Literature, History
and Culture) จึงสนใจสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ยวกับรายวิชานี ้ เพื่อให้ นักศึกษา
ชาวเมียนมามีความรู้และเข้ าใจ วรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมไทยมากขึ ้น
3.1.2 ศึกษาเรื่ องสานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่จากหนังสือภาษิต คาพังเพย สานวน
ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสือสานวน สุภาษิต คาพังเพย หนังสือสานวนสิบสองราศี
และหนังสื อ ส านวนไทย ศึกษาเรื่ องไก่ในประวัติศาสตร์ วรรณคดีและวัฒ นธรรมจากหนังสื อ
งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของไทยและเมียนมา
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3.1.3 ผู้วิจยั ไปทัศนศึกษาสถานที่สาคัญเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ สมัยอยุธยา ได้ แก่
วัด พระศรี ส รรเพชญ์ วัด ไชยวัฒ นาราม วัด หน้ า พระเมรุ วัด พุท ไธศวรรย์ หมู่บ้ า นญี่ ปุ่ น และ
พระบรมราชานุส าวรี ย์ ส มเด็จ พระนเรศวรมหาราชที่ จังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ถ่ายภาพเพื่ อ
นาไปใช้ เป็ นภาพประกอบในหนังสืออ่านเพิ่มเติม
3.1.4 นาเนื ้อหาที่ได้ ข้างต้ นให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและคัดเลือกเนื ้อหาหัวข้ อที่
เหมาะสมเพื่อสร้ างเป็ นหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีเนื ้อหาตามลาดับดังนี ้
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไก่
บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 4 ปี นกั ษัตรกับวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 5 อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 6 สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 7 นิทานไทยที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 8 นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่
บทที่ 9 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: ลิลิตพระลอ
บทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: รูปแบบคาประพันธ์ลิลิต
3.1.5 ศึก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การสร้ างหนัง สื อ อ่า นเพิ่ ม เติ ม จากเอกสาร
งานวิจยั และหนังสือต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็ นคูม่ ือสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติม รวมถึงประเมินคุณภาพของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
3.1.6 สร้ างหนัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ทัก ษะการอ่ า นเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ นัก ศึ ก ษา
ชาวเมียนมา ทัง้ หมด 10 บท แต่ละบทประกอบด้ วยบทอ่าน คาศัพ ท์น่ารู้ แบบฝึ กหัด อ่านเสริ ม
บทเรี ยน และแบบทดสอบท้ ายบท ในแต่ละบทมี “อ่านเสริ ม บทเรี ยน” ซึ่งเป็ นเรื่ องของประเทศ
เมียนมาที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรมไทยโดยใช้ ภาษาเมียนมาอธิบายเพิ่มเพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจมากขึ ้น
โด ย มี เนื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร า ย วิ ช า ว ร ร ณ ค ดี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
(THAI 3104: Literature, History and Culture) รายละเอียดมีดงั นี ้
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ตาราง 2 แสดงความแตกต่างระหว่างแบบเรี ยนของรายวิชาวรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
กับหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
แบบเรียนรายวิชาวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
(THAI 3104 : Literature, History and
Culture)
1. องค์ประกอบ แต่ละบทประกอบด้ วย
1. บทอ่าน
(เนื ้อเรื่ องยาวประมาณ 3-4 หน้ าและเป็ น
เรื่ องวรรณคดี ประวัตศิ าสต์และวัฒนธรรม
ไทย)

หนังสืออ่ านเพิ่มเติมทักษะการอ่ านเรื่อง
“ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา

แต่ละบทประกอบด้ วย
1. บทอ่าน (เรื่ องวัฒนธรรมไทย)
2. คาศัพท์นา่ รู้
3. แบบฝึ กหัด
4. อ่านเสริ มบทเรี ยน
(เรื่ องของประเทศเมียนมา)
5. แบบทดสอบท้ ายบท
1. ด้ านวัฒนธรรมไทย
2. ก า รล า ดั บ 1. ด้ านวรรณคดีไทย
2. ด้ านประวัติศาสตร์ ไทย
2. ด้ านประวัติศาสตร์
เนื ้อหา
3. ด้ านวัฒนธรรมไทย
3. ด้ านวรรณคดีไทย
1. ด้ านวัฒนธรรม
1. ด้ านวรรณคดี
- บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 1 แก้ วหน้ าม้ า
- บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 2 ไกรทอง
- บทที่ 4 ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 3 ปลาปู่ ทอง
เรื่ องย่อ
- บทที่ 5 อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 4 สังข์ทอง
- บทที่ 6 สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 5 ลิลติ พระลอ
- บทที่ 8 นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่
2. ด้ านประวัติศาสตร์
2. ด้ านประวัติศาสตร์
- บทที่ 6 ผู้ก่อตังอาณาจั
้
กรอยุธยา
- บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 7 การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
3. เนื ้อหา
(เรื่ องไก่ชนของพระนเรศวร)
- บทที่ 8 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
3. ด้ านวัฒนธรรม
3. ด้ านวรรณคดี
- บทที่ 9 ประเพณีโกนจุก
- บทที่ 7 นิทานไทยที่เกี่ยวกับไก่
- บทที่ 10 ประเพณีกาฟ้า
- บทที่ 9 วรรณคดี ไทยที่ เกี่ ย วกั บ ไก่ : ลิ ลิ ต
- บทที่ 11 ประเพณีตกั บาตรดอกไม้
พระลอ
- บทที่ 12 ประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้
- บทที่ 13 ประเพณีผ้าขึ ้นธาตุ
- บทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: รูปแบบ
- บทที่ 14 ประเพณียี่เป็ ง
คาประพันธ์ลลิ ติ
- บทที่ 15 ประเพณีวิ่งควาย
- บทที่ 16 ประเพณีอ้ มุ พระดาน ้า
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ตาราง 2 (ต่อ)

4. การอธิ บ าย
เนื ้อหา

แบบเรียนรายวิชาวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
(THAI 3104 : Literature, History and
Culture)
- รูปภาพ
- ตัวอักษร

หนังสืออ่ านเพิ่มเติมทักษะการอ่ านเรื่อง
“ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
-

รูปภาพ
การเปรี ยบเทียบ
แผนผัง (ในเรื่ องลิลติ พระลอ)
ตัวอักษร

ผู้วิจยั กาหนดเนื ้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้ สมั พันธ์กบั เนื ้อหาของรายวิชา
วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ความรู้ เรื่ อ งวรรณคดี บทที่ มี เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ วรรณคดี มี ทัง้ หมดมี 3 บท
ได้ แก่ บทที่ 7 กล่าวถึงเรื่ องย่อนิทานเรื่ องนางสิบสอง บทที่ 9 กล่าวถึงเรื่ องย่อของลิลิตพระลอ ซึ่ง
เป็ นวรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่ และบทที่ 10 กล่าวถึงรูปแบบคาประพันธ์ของวรรณคดีไทยเรื่ องลิลิต
พระลอ เมื่อได้ เรี ยนสามบทนี ้จะทาให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมามีความรู้ด้านวรรณดดีไทยมากขึ ้น เช่น
รู้ว่านิทานเรื่ อง นางสิบสองมีเนื ้อหาคล้ ายกับเรื่ องเมืองนาย ส่วนเรื่ องลิลิตพระลอก็คล้ ายกับเรื่ อง
ขุนสามลอกับนางอุเป่ ม นอกจากนี ้นักศึกษายังเข้ าใจเนื ้อหาใหม่คือ รูปแบบคาประพันธ์ของทังไทย
้
และเมียนมา
ความรู้ เรื่ องประวัติศาสตร์ บทที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มี 1 บทคือ
บทที่ 3 มีเนื ้อหากล่าวถึงเรื่ องการชนไก่ของสมเด็จพระนเรศวรกับมังสามเกียด ซึง่ เป็ นพระโอรสของ
พระเจ้ านันทบุเรง พระองค์เคยถูกจับเป็ นตัวประกันในสมัยตองอู เมื่อนักศึกษาได้ อ่านบทนี ้แล้ วจะ
ช่วยให้ เข้ า ใจง่ า ยขึน้ โดยเฉพาะได้ เรี ย นค าศัพ ท์ ใหม่ ที่ เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ เช่น บุเรงนอง
สมัยตองอู เชลย เป็ นต้ น
ความรู้ เรื่ องวัฒนธรรม บทที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีทงหมดมี
ั้
6 บท
ได้ แก่ บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานที่เกี่ ยวกับไก่ บทที่ 3 การละเล่นไทยที่ เกี่ ยวกับไก่ บทที่ 4 ปี
นักษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่ บทที่ 5 อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่ บทที่ 6 สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่
และบทที่ 8 นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่ ในบทที่ 2 ผู้วิจยั อธิบายเนื ้อหาที่พดู ถึงความหมายของเพลง
และบทอาขยานที่ เกี่ ยวกับ ไก่ ทัง้ ของไทยและเมี ย นมา บทที่ 3 เป็ น วัฒ นธรรมด้ านการละเล่น
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เนื อ้ หากล่ า วถึ ง การละเล่ น ชนไก่ ทัง้ ของเด็ ก และผู้ ใหญ่ บทที่ 4 และบทที่ 8 เป็ นวัฒ นธรรม
ด้ านความเชื่อและประเพณี เพราะ พูดถึงเรื่ องความเชื่อของคนไทย เช่น คนไทยนับถือศาสนาพุทธ
จึงชอบไปทาบุญที่วดั พระธาตุตามปี เกิด (ปี นกั ษัตร) ของตนเอง หรื อในนิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่ ก็
มีความเชื่อเรื่ อง บุญบาป เวรกรรม บทที่ 5 เป็ นวัฒนธรรมด้ านอาหารการกิน เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับ
อาหารไทยที่มีชื่อเสียง เช่น แกงเขียวหวาน ต้ มข่าไก่ มัสมัน่ ไก่ เป็ นต้ น บทที่ 6 เป็ นวัฒนธรรมด้ าน
ภาษา ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ส านวนที่ เกี่ ย วกับ ไก่ ทัง้ ของไทยและเมี ย นมา จากบทที่ 6 นัก ศึก ษาจะได้
คติสอนใจด้ วย เช่น สานวน “รู้ จักเก็ บ รู้ จักเขี ่ย” สอนให้ ร้ ู จกั หาและขยันทามาหากิน และสานวน
“สูย้ ิ บตา” สอนให้ ส้ ไู ม่ถอยเมื่อประสบปัญหา เป็ นต้ น
หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ มเติ ม ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ น้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ า
ชาวเมียนมามีทกั ษะการอ่านคือ มีความรู้ความจา เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปใช้ ได้ ดังนี ้
ความรู้ ด้านทักษะการอ่ าน หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นช่วยฝึ กและ
พัฒ นาทัก ษะการอ่า นภาษาไทย ให้ แ ก่นักศึก ษาชาวเมี ย นมา โดยเน้ น ทัก ษะการอ่านความรู้
ความจา ความเข้ าใจและ นาไปใช้ เป็ นหลักซึง่ เป็ นทักษะที่เหมาะกับนักศึกษาชาวเมียนมา ทุกบทมี
แบบฝึ ดหัดและแบบทดสอบท้ ายบท ในด้ านการอ่านระดับความรู้ความจา นักศึกษาอ่านแล้ วต้ อง
ตอบได้ ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ทาไม เช่น จาเพลงกุ๊ก กุ๊กไก่ได้ การอ่านระดับความเข้ าใจ
คือ เข้ าใจในสิ่งที่อ่าน อ่านแล้ วจับใจความได้ เรี ยงลาดับเหตุการณ์และสรุปเรื่ องได้ เช่น อ่านแล้ ว
เล่าเรื่ องของการละเล่นไทยได้ อาหารไทยมีอะไรบ้ าง ทาไมจึงมีชื่อเสียงในโลก เป็ นต้ น การอ่าน
ระดับ น าไปใช้ คื อนักศึก ษาอ่านแล้ วไปใช้ ให้ มี ป ระโยชน์ ในชี วิต ประจ าวัน เช่น นาค าศัพ ท์ จ าก
หนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ วใช้ ในการพูด หรื อ ใช้ ในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น
3.1.7 สร้ างแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง
“ไก่ ” ส าหรั บ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมา ทัง้ หมด 10 บท บทละ 10 ข้ อ แบบปรนัย 4 ตัวเลื อ กตาม
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้
3.18 สร้ างแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ วยหนัง สื อ อ่านเพิ่ ม เติ ม
ทักษะ การเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาทังหมด
้
100 ข้ อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
3.1.9 น าหนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะการอ่ า นเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ชาวเมียนมาที่สร้ างเสร็จแล้ วให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบและแก้ ไขปรับปรุง
3.2 การประเมินคุณภาพของหนังสืออ่ านเพิ่มเติม
การประเมิ น คุณ ภาพของหนัง สื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม ทัก ษะการอ่า นเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ
นักศึกษาชาวเมียนมา ผู้วิจยั ดาเนินตามขันตอนดั
้
งนี ้
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3.2.1 น าหนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินผลคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายชื่อผู้เชี่ยวชาญมีดงั นี ้
รองศาสตราจารย์ แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. วิ รัช วงศ์ ภิ นัน ท์ วัฒ นา คณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Assistant Professor Su Su Khin แผนกวิ ช าภ าษ าไทย มหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
ก่อนจะดาเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั สร้ างแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมสาหรับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ แบบสอบถาม 5 ระดับตามแนวคิด Rating Scale1 คือ
ระดับคะแนน 5 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับพอใช้
ระดับคะแนน 2 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับต้ องปรับปรุง
ระดับคะแนน 1 หมายถึง หนังสือมีคณ
ุ ภาพในระดับใช้ ไม่ได้
นาผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของ
หนังสือ โดยประเมินดังนี ้
ค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 4.51-5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 3.51-4.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 2.51-3.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 1.51-2.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับต้ องปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 1.00-1.50 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับใช้ ไม่ได้
เกณฑ์ ในการยอมรั บ ว่า หนัง สื อ อ่านเพิ่ ม เติม ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ มี คุณ ภาพจะมี
ค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 3.51 – 4.50 ขึ ้นไป เมื่ อผู้วิจยั สร้ างเสร็ จแล้ วจะนาไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิพ นธ์ ต รวจสอบและน ากลับ มาแก้ ไ ข จากนัน้ จึง ส่งผู้เชี่ ยวชาญประเมิ น คุณ ภาพหนัง สื อ อ่าน
เพิ่มเติม

1

พิสณุ ฟองศรี. (2554). การสร้างและพัฒนาเครื ่องมื อวิ จยั . หน้ า 202.
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3.2.2 นาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านมาประมวลผล ดังนี ้
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการ
1. ด้ านรูปเล่ ม
1.1 ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
1.2 ลักษณะตัวอักษรเหมาะสมชัดเจน
1.3 ภาพประกอบเหมาะสม สือ่ ความหมาย
2. ด้ านเนือ้ หา
2.1 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
2.2 มีความถูกต้ องทางวิชาการ
2.3 การอธิบายเนื ้อหาชัดเจน
2.4 จัดลาดับเนื ้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความรู้ของผู้เรียนชาวต่างชาติ
3. ด้ านภาษา
3.1 ภาษาทีใ่ ช้ อา่ นเข้ าใจง่าย
3.2 ภาษาทีใ่ ช้ มีความเหมาะสมกับระดับของผู้อา่ น
4.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
4.2 มีความง่าย-ยากเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
4.3 คาถามชัดเจน และครอบคลุมเนื ้อหา
5. ด้ านคุณค่ าและประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
5.1 ให้ ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
เรื่ อง “ไก่” แก่ผ้ เู รี ยน
5.2 เป็ นสือ่ ในการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการอ่านให้ กบั
ผู้เรี ยนชาวต่างชาติ
รวมเฉลี่ย

ท่ านที่
1

คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน
ท่ านที่ ท่ านที่ ค่ าเฉลี่ย ระดับ
2
3
คุณภาพ

4
4
4

3
4
4

4
5
5

3.66
4.33
4.33

ดี
ดี
ดี

4
4
4
4

4
4
4
3

4
4
4
4

4
4
4
3.66

ดี
ดี
ดี
ดี

4
4

4
4

3
3

3.66
3.66

ดี
ดี

4
4
4

4
4
4

4
4
3

4
4
3.66

ดี
ดี
ดี

5

4

4

4.3

ดี

5

4

5

4.6

ดีมาก

5

4

5

4.6

ดีมาก

4.2

3.86

4.06

4.04

ดี
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จากตารางคะแนนค่าเฉลี่ ย 4.04 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างค่าเฉลี่ ยตัง้ แต่
3.51 – 4.5 แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี สามารถเป็ นสื่อสาหรับการเรี ยนการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติได้
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั นาคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
แล้ วแก้ ไขและปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 4 แสดงการปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของรองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั
หน้ า
ก่ อนแก้ ไข
ตาราง
หญ้ าแพก
ภาพประกอบ
ตาราง
กิจตกกรรมนางสิบสอง
ภาพประกอบ
3
หม่อมเจ้ าสิทธิพรกฤดากร
บทที่ 1
ไก่ตะเภากิ นอาหารน้ อย โตไว
ให้ ไข่ เ ร็ ว ไข่ ด ก ฟองโต และ
3
ออกไข่ได้ นาน
บทที่ 1

5
บทที่ 1
14
บทที่ 1
24
บทที่ 2

ข้ อเสนอแนะ
แก้ คาที่สะกดผิด

สิ่งที่แก้ ไข
หญ้ าแพรก

แก้ คาที่สะกดผิด

จิตรกรรมนางสิบสอง

ควรเว้ นวรรค

หม่อมเจ้ าสิทธิพร กฤดากร

“ ค า ว่ า อ อ ก ไ ข่
ไ ด้ น า น ” มี
ค ว า ม ห ม า ย ไม่
ชัดเจน ควรเพิ่มคา
ให้ ค ว า ม ห ม า ย
ชัดเจนขึ ้น
โชคชะตา หมายถึง กรรม หรื อ ค า ว่ า “โช ค ” มี
ค ว า ม ห ม า ย ไม่
โชคที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ชั ด เ จ น ค ว ร
อธิบายให้ ชดั เจน

ไก่ ตะเภากิ น อาหารน้ อย โตไว
ให้ ไข่ เ ร็ ว ไข่ ด ก ฟองโต และ
ออกไข่ได้ ตอ่ เนื่องเป็ นเวลานาน

มนุษย์ อ่าว่า มัน-นุด

มนุษย์ อ่านว่า มะ-นุด

แก้ คาที่สะกดผิด

โชคชะตา หมายถึง โชคดี หรื อ
โชคร้ ายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

ไก่แจ้ ชอบผสมพันธุ์กับไก่พันธุ์ ควรใช้ คาว่า “มัก” ไก่ แ จ้ มัก ผสมพั น ธุ์ กับ ไก่ พัน ธุ์
อื่น ๆ จึงไม่ได้ ไก่พนั ธุ์แท้
อื่น ๆ จึงไม่ได้ ไก่พนั ธุ์แท้
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ตาราง 4 (ต่อ)
หน้ า
25
บทที่ 2

26
บทที่ 2

36
บทที่ 3

39
บทที่ 3
42
บทที่ 3
53
บทที่ 4
61
บทที่ 4

ก่ อนแก้ ไข
ไก่แจ้ ชอบอยู่อย่างสงบแต่ถ้าสู้
แล้ วก็จะไม่ถอย แม้ มีแผลและ
ตาแตกก็ส้ ู
1. “เจี ๊ยบ เจี ๊ยบ” คือ เสียงของ
อะไร (รู้-จา)
ก. ลูกไก่
ข. ลูกเต่า
ค. ลูกหมา
ง. ลูกแมว
ใ น อ ดี ต ก า ร ช น ไ ก่ เ ป็ น
การใช้ เวลาว่างของ ผู้ชายไทย
หลังการทานา

ข้ อเสนอแนะ
ค ว ร เพิ่ ม ค า ใ ห้
ความหมาย
ชัดเจน
คาตอบที่เลือกง่าย
เกินไป

สิ่งที่แก้ ไข
ไก่ แ จ้ ช อบอยู่อ ย่ า งสงบแต่ถ้ า
ต้ อ งต่อ สู้ก็ จ ะไม่ ถ อย แม้ จ ะมี
แผลและตาแตกก็ยงั สู้
1. “เจี ๊ ยบ เจี ๊ ยบ” คือ เสี ยงของ
อะไร
ก. ลูกไก่
ข. แม่ไก่
ค. พ่อไก่
ง. ไก่วยั รุ่น
ใ น อ ดี ต ก า ร ช น ไ ก่ เ ป็ น
การใช้ เวลาว่างของผู้ช ายไทย
หลังการทานา หรื อ ทากิจกรรม
อื่น ๆ

พญากาที่มีสีขาวผสมชมพู

ค ว ร เพิ่ ม ค า ว่ า พญากาที่มีขนสีขาวผสมชมพู
“ขน”

ควรอธิบายเพิ่มว่า
ผู้ ช า ย ไ ท ย ท า
กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ
นอกจาก การท า
นา
ศอก หมายถึง ใส่เข้ าไปในช่อง ค ว ร อ ธิ บ า ย ใ ห้ ศอก หมายถึง ใส่เข้ าไปในช่อง
ชัดเจน
แคบ ๆ
สมเด็กจพระนเรศวรชนไก่
แก้ คาที่สะกดผิด สมเด็จพระนเรศวรชนไก่

10. บู ช า“โก จี จ อ”ด้ วย อ ะไร ควรเพิ่ ม ประธาน 10. คนเมี ย นมาบูช า “โกจี จ อ”
(เข้ าใจ)
ในประโยค
ด้ วยอะไร
ก. ไก่
ก. ไก่
ข. หมู
ข. หมู
ค. ปลา
ค. ปลา
ง. เนื ้อ
ง. เนื ้อ

49
ตาราง 4 (ต่อ)
หน้ า
68
บทที่ 5

68
บทที่ 5

82
บทที่ 6

83
บทที่ 6

102
บทที่ 7
104
บทที่ 7

ก่ อนแก้ ไข
มัสมัน่ ไก่มีน ้าแกงข้ นสีแดงเข้ ม
อมนา้ ตาล รสชาติ กลมกล่อม
กลิ่นหอม และมีครบทังสามรส
้
คือ เปรี ย้ ว เค็ม และหวาน

ข้ อเสนอแนะ
ควรอธิบายเพิ่มว่า
รสชาติเปรี ย้ วของ
มัสมัน่ ไก่ได้ มาจาก
มะขามเปี ยก

อาหารไทยเป็ นอาหารที่ ดี ต่ อ
สุขภาพ เพราะเป็ นอาหารที่ใช้
น ้ า มั น น้ อ ย ป รุ ง ร ส ด้ ว ย
สมุนไพรใช้ เนื ้อสัตว์น้อย

ควรอธิบายเพิ่มว่า
ไก่เป็ นอาหารที่ทุก
ช า ติ ส า ม า ร ถ
รับประทานได้

ค น ไ ท ย โ บ ร า ณ สั่ ง ส อ น
ลูกหลานโดยนาสัตว์มา เปรี ยบ
ภ า ษ า ไท ย จึ ง มี ส า น ว น ที่
เกี่ยวกับสัตว์เป็ นจานวนมาก

สิ่งที่แก้ ไข
มัสมัน่ ไก่มีน ้าแกงข้ นสีแดงเข้ ม
อมน า้ ตาล รสชาติก ลมกล่อ ม
กลิ่นหอม และมีครบทังสามรส
้
คื อ เป รี ย้ ว เค็ ม และห วาน
รสชาติ เ ปรี ย้ วของมั ส มั่ น ไก่
ได้ มาจากมะขามเปี ยก
อาหารไทยเป็ นอาหารที่ ดี ต่ อ
สุขภาพ เพราะเป็ นอาหารที่ใช้
น ้ามันน้ อย ปรุงรสด้ วยสมุนไพร
และใช้ ไก่ซึ่งหลายชาติสามารถ
รั บ ประทานได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ชาวมุสลิม ชาวจีน เป็ นต้ น
คนไทยโบราณสัง่ สอนลูกหลาน
โดยน าลั ก ษณะและอุ ป นิ สั ย
ของสัต ว์ ม าเปรี ย บ ภาษาไทย
จึงมี สานวนที่เกี่ ยวกับสัตว์เป็ น
จานวนมาก

ควรอธิบายเพิ่มคา
ว่ า ลั ก ษ ณ ะและ
อุ ป นิ สั ย ของสั ต ว์
เ พื่ อ ท า ใ ห้
ความหมาย
ชัดเจนขึ ้น
เป็ ดเป็ นสัตว์ที่ขันไม่เก่งเท่าไก่ เป็ ดเป็ นสั ต ว์ ที่ ไ ม่ เป็ ดเป็ นสั ต ว์ ที่ ไ ม่ ขั น แบบไก่
สัตว์อื่นก็ขนั ไม่ได้ เช่นเดียวกับ ขัน จึงควรอธิ บาย สั ต ว์ อื่ น ก็ ขั น ไ ม่ ไ ด้
คนที่ ด้ อ ยชอบอวดว่ า ตนเอง เพิ่มให้ ชดั เจน
เช่นเดียวกับคนที่ด้อย ชอบอวด
เก่งกว่าคนอื่น
ว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น
เช้ าวั น รุ่ ง ขึ น้ ท้ าวรถสิ ท ธิ์ เ ห็ น ควรอธิบายเพิ่มว่า เช้ าวันรุ่ งขึ ้นท้ าวรถสิทธิ์ ชอบใจ
นางสิบสองสวยงาม จึงให้ นาง ท้ าวรถสิ ท ธิ์ ช อบ ใ น ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
สิบสองเป็ นพระมเหสี
ความสวยงามของ นางสิบ สอง จึงรับ นางสิ บ สอง
นางสิบสอง
เป็ นพระมเหสี
ทรัพย์สิน อ่านว่า สับ-สิน
แก้ คาที่สะกดผิด ทรัพย์สิน อ่านว่า ซับ-สิน
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ตาราง 4 (ต่อ)
หน้ า
105
บทที่ 7
123
บทที่ 8
124
บทที่ 8
135
บทที่ 8

ก่ อนแก้ ไข
ข้ อเสนอแนะ
อ ธิ ษ ฐ าน ห ม าย ถึ ง ตั ง้ ใจ ควรอธิ บ ายเพิ่ ม
ขอร้ องสิ่งใดสิ่งหนึง่
ความหมายของ
ค าว่า “อธิ ษ ฐาน”
ให้ ชดั เจน
นายควาญช้ างเห็นฤๅษี แล้ ว ไม่ ค ว รใช้ ค า ว่ า
นับ ถื อ ฤๅษี ม าก จึง เชิ ญ เข้ า “ถวาย”
ในอุท ยานและถวายอาหาร
ทุกวัน
ฤ ๅ ษี เป็ น พ ร ะ ป ร ะ จ า ค ว ร ใ ช้ ค า ว่ า
ราชตระกูล
“ปุโรหิ ต”

สิ่งที่แก้ ไข
อธิษฐาน หมายถึง ตังใจขอร้
้
อง
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ต่อสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
นายควาญช้ างเห็นฤๅษี แล้ ว
นับ ถื อ ฤๅษี ม าก จึ ง เชิ ญ เข้ า
ไป อุ ท ย าน แ ล ะ จั ด ส ารั บ
อาหารให้ ทกุ วัน
ฤ ๅ ษี เป็ น ปุ โร หิ ต ป ระ จ า
ราชตระกูล

ในเรื่ อ ง “คนตัด ฟื นกับ นาย
ควาญช้าง” มีตวั ละครทังคน
้
และไก่รวม 5 ตัว

ไม่ ค ว รใช้ ค า ว่ า ในเรื่ อ ง “คนตัด ฟื นกับ นาย
“ตั ว ” เพ รา ะ ตั ว ควาญช้าง” มีตวั ละครทังคน
้
ละครเป็ นมนุษย์ และไก่รวม 5 ชีวิต

อ ภิ เษ ก ห ม า ย ถึ ง ท า พิ ธี
แต่งงานของกษัตริย์

147
บทที่ 9

พ ระเพื่ อน พ ระแพ งชอบ
พระลอและทาให้ พ ระลอมา
หา พฤติกรรมของนาง 2 คน
เหมาะสมหรื อไม่ เพราะอะไร

148
บทที่ 9

ขุ น ส าม ล อสั ญ ญ าว่ า จ ะ
กลับมาตอนภรรยาคลอดลูก

ค าว่ า “อภิ เษ ก ”
หมายถึ ง แต่ ง ตั ง้
โด ย ก า ร ท า พิ ธี
รดน ้า จึงควรใช้ คา
ว่า “อภิ เษกสมรส”
ควรอธิบายชัดเจน
ว่ า พ ร ะ เพื่ อ น
พระแพงท าเสน่ ห์
และท าให้ พ ระลอ
มาหา
ค ว ร อ ธิ บ า ย ใ ห้
ชัดเจน

165
บทที่ 10

เมื่อพระลอเห็นไก่ก็ชอบมาก
เพราะไก่ ส วย ไม่ ทั น จะทา
น ้าหอมรี บแต่งตัว สวมมงกุฎ
หยิ บ อาวุ ธ และตามไปไก่
ทันที

ค ว ร เรี ย ง ค า ใ ห้ เมื่อพระลอเห็นไก่ก็ชอบมาก
ถูกต้ อง
เพราะไก่ ส วย ไม่ ทั น จะทา
น า้ ห อ ม รี บ แ ต่ ง ตั ว ส วม
มงกุฎ หยิบอาวุธ และตามไก่
ไปทันที

145
บทที่ 9

อ ภิ เษ ก ส ม ร ส เป็ น ค า
ราชาศัพท์หมายถึง แต่งงาน

พ ระเพื่ อน พ ระแพ งชอบ
พ ระ ล อ แ ล ะ ท า เส น่ ห์ ให้
พระลอมาหา พฤติกรรมของ
นาง 2 คนเหมาะสมหรื อ ไม่
เพราะอะไร
ขุ น ส าม ล อ สั ญ ญ าว่ า จ ะ
กลับมาให้ ทนั ภรรยาคลอด
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ตาราง 4 (ต่อ)
หน้ า
165
บทที่ 10

ก่ อนแก้ ไข
เมื่อเห็นพระลอช้ า ก็ส่งเสียง
ขันและท่าทางเดินช้ า ๆ

ข้ อเสนอแนะ
สิ่งที่แก้ ไข
ค ว ร ใ ช้ ค า ว่ า เมื่อเห็นพระลอช้ า ก็ส่งเสียง
“ทาท่า” แทนคาว่า ขันและทาท่าเดินช้ า ๆ
“ท่าทาง”

172
บทที่ 10

ค าประพั น ธ์ เ ลโช(av;csdK;)
คล้ า ยกับ โคลงสี่ สุภ าพของ
ภาษาไทย

ควรเปลี่ ย นค าว่ า ค าประพัน ธ์ เลโช (av;csdK;)
“คาประพันธ์ ”แทน คล้ ายกับโคลงสี่สภุ าพของคา
คาว่า “ภาษาไทย” ประพันธ์ไทย

รองศาสตราจารย์ แ สงอรุ ณ กนกพงศ์ ชัย ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ผ้ ูวิ จัย ว่า “ต่ อ ไป
อาจจะสร้างงานวิ จยั เปรี ยบเทียบพิธีกรรมทีใ่ ช้ไก่ นิ ทาน ตานานระหว่างไทยกับเมี ยนมา”
ตาราง 5 แสดงการปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒ
ั นา
ก่ อนแก้ ไข
1. ไก่เป็ นสัตว์ประเภทใด (รู้-จา)
ก. สัตว์น ้า
11
ข. สัตว์บก
บทที่ 1
ค. สัตว์ปีก
ง. สัตว์ครึ่งน ้า ครึ่งบก
25 ค น เมี ย น ม า เรี ย ก ไก่ แ จ้ ว่ า
บทที่ 2 (wdefnif) ติน-ญัน-จ๊ าก
1. ใคร
107 2. ทาอะไร
บทที่ 7 3. ที่ไหน
4. เกิดอะไรขึ ้น
5. ผลเป็ นอย่างไร
130 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่
ชื่อบท
158 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่
ชื่อบท
หน้ า

ข้ อเสนอแนะ
สิ่งที่แก้ ไข
ไม่ จ าเป็ นต้ องระบุ 1. ไก่เป็ นสัตว์ประเภทใด
คาถามที่ บ อกระดับ
ก. สัตว์น ้า
ก ารวั ด ผ ล ไว้ ท้ าย
ข. สัตว์บก
คาถาม
ค. สัตว์ปีก
ง. สัตว์ครึ่งน ้า ครึ่งบก
ค น เมี ย น ม า เรี ย ก ไ ก่ แ จ้ ว่ า
ควรเว้ นวรรค
(wdefnif) ติน-ญัน-จ๊ าก
ข้ อที่ 4 ควรถามให้ 1.ใคร
ชัดเจน
2. ทาอะไร
3. ที่ไหน
4.เกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้น
5. ผลเป็ นอย่างไร
ค ว ร ตั ้ง ชื่ อ บ ท ใ ห้ ว ร ร ณ ค ดี ไ ท ย ที่ เกี่ ย ว กั บ ไ ก่
ชัดเจน
(ลิลิตพระลอ)
ค ว ร ตั ้ง ชื่ อ บ ท ใ ห้ วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่
ชัดเจน
(รูปแบบคาประพันธ์)
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. วิ รั ช วงศ์ ภิ นั น ท์ วัฒ นาให้ ค าแนะน าแก่ ผ้ ู วิ จัย ว่ า
ในแบบทดสอบแต่ล ะข้ อไม่ จ าเป็ น ต้ องระบุค าถามที่ บ อกระดับ การวัด ผลไว้ ท้ ายค าถาม เช่น
อวัยวะส่วนใดเป็ นลาตัวของไก่ (รู้ -จา) ไม่ควรบอกนักศึกษาว่า วัดผลระดับใด และให้ ตงชื
ั ้ ่อบทให้
ชัดเจน เช่น วรรณคดีที่เกี่ยวกับไก่: ลิลิตพระลอเป็ นต้ น
ตาราง 6 แสดงการปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของ Assistant Professor Su Su Khin
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
vnfwHudkqefUumaumuf
onf
wpfpHkwpfckjzifhxdk;qGonf

21
บทที่ 2 wdwfqdwfaom

uRrf;usifrI
38
vJonf
บทที่ 3
uGif;jyif(odkU)ae&mvGwf
upm;onfhol
45
บทที่ 3
xnfhoGm;xm;onf/
53
บทที่ 4 eu©ESpf
"mwk"mwfawmf
54
บทที่ 4

ข้ อเสนอแนะ
ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เฟื อ ย
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เฟื อ ย
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
ควรใช้ ค าว่ า “ Nidrfouf” ซึ่ ง
เหมาะกั บ เนื อ้ หามากกว่ า
คาว่า “wdwfqdwf”
ค วรใช้ ค าว่ า “ pGrf;&nf” ซึ่ ง
เหมาะกั บ เนื อ้ หามากกว่ า
คาว่า “uRrf;usifrI”
ควรเพิ่ ม ค าว่า “ us “ เพื่ อ ให้
เข้ าใจมากขึ ้น
ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เฟื อ ย
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
ควรเพิ่ ม ค าว่ า “ rsm;” เพื่ อ ให้
เข้ าใจมากขึ ้น

สิ่งที่แก้ ไข
ukef;onf?
auG;onf/
,ufonf/
Nidrfoufaom

pGrf;&nf

vJusonf
uGif;jyif
upm;onfholrsm;

ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เฟื อ ย xnfhonf
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
eu©wåESpf
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
ควรเพิ่มคาว่า “bk&m;” เพื่อให้ bk&m;"mwfawmf
เข้ าใจมากขึ ้น
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ตาราง 6 (ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข
t&omjynfhpHkonf
tefonf

69
บทที่ 5
tpmtdrfxJ*wfpfxonf
tvSqif
arsmoGm;onf

104
บทที่ 5

ข้ อเสนอแนะ
ควรใช้ ภาษาทางวิชาการ

สิ่งที่แก้ ไข
t&omtaeawmf
jzpfonf/
ค วรใช้ ค าว่ า “ ysdKUonf” ซึ่ ง ysdKUonf
เหมาะสมกับ เนื อ้ หามากกว่า
คาว่า “tefonf”
tpmtdrfavyGonf
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
aooyfvSyonf
ควรใช้ ภาษาที่สละสลวย
trSwfwrJh
ควรอธิบายให้ ชดั เจน
owdvufvGwfjzpf
onf/

ผู้วิ จัย แก้ ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น และแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์เพื่อให้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่”
สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัย แก้ ไขเครื่ อ งมื อ ตามค าแนะนาของผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่านเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ วน าไป
ทดลอง 2 ครัง้ กับนักศึกษาชาวเมียนมาที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทย ระดับชันปี
้ ที่ 3 ที่มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ผู้วิจยั กาหนดผลระดับคุณภาพของแบบทดสอบ ก่อนจะทดลองกับนักศึกษาชาวเมียนมา
โดยกาหนดดังนี ้
ผลคะแนน 0 – 49 หมายถึง
ระดับผลการเรี ยนต่า
ผลคะแนน 50 – 59 หมายถึง
ระดับผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่กาหนด
ผลคะแนน 60 – 69 หมายถึง
ระดับผลการเรี ยนปากกลาง
ผลคะแนน 70 – 79 หมายถึง
ระดับผลการเรี ยนดี
ผลคะแนน 80 – 100 หมายถึง
ระดับผลการเรี ยนดีมาก1
1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ . (2537). การบริ หารและการจัดการการวัดและประเมิ นผล
การศึกษา. หน้ า 66.
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4.1 การทดลองครั ง้ ที่ 1
ผู้วิจยั ปรับปรุ งแก้ ไขหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษา
ชาวเมียนมาตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านทาให้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีคณ
ุ ภาพ ต่อจากนัน้
จึงนาไปทดลองกับนักศึกษาชาวเมียนมาที่ เรี ยนวิชาเอกภาษาไทย ระดับชันปี
้ ที่ 3 ที่มหาวิทยาลัย
ภาษาต่า งประเทศย่ า งกุ้ง (YUFL) จ านวน 1 คน เพื่ อ ประเมิ น คุณ ภาพหนัง สื อ จากนัก ศึก ษา
ชาวเมียนมาซึง่ เป็ นผู้ใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
4.1.1 ผู้ทดลองครั ง้ ที่ 1
การทดลองครัง้ ที่ 1 ผู้ทดลองคือ นักศึกษาชาวเมียนมาที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทย
ระดับชันปี
้ ที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)

ภาพประกอบ 3 บรรยากาศการทดลองครัง้ ที่ 1 ณ ห้ องเรี ยนมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) 1
4.1.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลองครัง้ ที่ 1
ส ถ าน ที่ ที่ เก็ บ ข้ อมู ล คื อ ห้ อ งเรี ย น วิ ช าเอก ภ าษ าไท ย ม ห าวิ ท ย าลั ย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง ตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม – วันที่ 9
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
4.1.3 ผลการทดลองครัง้ ที่ 1
ในการทดลองครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบ
หลังเรี ยน และแบบทดสอบระหว่างเรี ยนทัง้ 10 บท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.3.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีทงหมด
ั้
100 ข้ อ คะแนนเต็ม
100 คะแนน ข้ อละ 1 คะแนน
1

รูปภาพถ่ายโดยนางสาว Phyu Ya Ti Thin อาจารย์สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
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ตาราง 7 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในการทดลองครัง้ ที่ 1

ผู้ทดลอง

แบบทดสอบก่ อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ผลต่ าง

52

81

29

จากตารางแสดงให้ เห็ น ว่า ผู้ท ดลองมี ความรู้ และทัก ษะการอ่า น เพราะ
ผู้ทดลองได้ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนคือ 52 และได้ คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนคือ 81 จึง
ได้ ผลต่าง 29 คะแนน แสดงให้ เห็นว่าผู้ทดลองได้ ความรู้ เพิ่มจากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น
4.1.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของแต่ละบทมี 10 ข้ อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน ข้ อละ 10 คะแนน ดังนี ้
ตาราง 8 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนในการทดลองครัง้ ที่ 1
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบระหว่ างเรียน
ความรู้เกี่ยวกับไก่
เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่
การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
อาหารไทยที่เกี่ยวกับไก่
สานวนไทยที่เกี่ยวกับไก่
นิทานไทยที่เกี่ยวกับไก่
นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่
วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: ลิลิตพระลอ
วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: รูปแบบคาประพันธ์ลิลิต
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
80
100
90
90
80
100
80
90
90
70
87

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ย นในการทดลองครั ง้ ที่ 1
พบว่า ผู้ทดลองครัง้ ที่ 1 ได้ คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 87 ซึ่งอยู่ในระดับผลการเรี ยนดีม าก เพราะได้
คะแนนระหว่าง 80 – 100 บทที่ 2 กับ บทที่ 6 ได้ ค ะแนนเต็ม เพราะบทที่ 2 เป็ น เพลงและบท
อาขยานที่เกี่ ยวกับไก่ ผู้ทดลองชอบเรี ยนบทอาขยานและสนใจเนื ้อเรื่ องมาก นอกจากนีย้ ังมีบท
อ่านเสริมเป็ นบทอาขยานของเมียนมา จึงทาให้ ผ้ ทู ดลองเข้ าใจเนื ้อเรื่ องมากขึ ้น บทที่ 6 ซึ่งเป็ นเรื่ อง
สานวนไทยที่ เกี่ ยวกับไก่ เพราะ ทัง้ ภาษาไทยกับภาษาเมี ยนมามี ส านวนที่ เกี่ ยวกับไก่ บทที่ ได้
คะแนนน้ อยที่ สุด 70 คะแนนคือบทที่ 10 วรรณคดีไทยที่ เกี่ ยวกับ ไก่ : รู ป แบบคาประพัน ธ์ ลิลิ ต
เพราะเนือ้ หายากและอ่านยากกว่าบทอื่นจึงได้ คะแนนน้ อย หลังจากการทดลองครัง้ ที่ 1 ผู้วิจัย
สัมภาษณ์นกั ศึกษาดังนี ้
“หนูเป็ นมุสลิ มจึ งอ่านบทที่ 4 และบทที่ 8 นานกว่าบทอื่นเพราะมี คาศัพท์ยาก
สาหรับหนู ส่วนบทที ่ 9 มี ตวั ละครเยอะ และจาชื ่อยากด้วยค่ะ แต่จริ ง ๆ หนูก็ชอบเรื ่องนี ้นะคะ
เพราะคล้ายกับเรื ่อง “ขุนสามลอกับนางอุเป่ ม” ของเมี ยนมา ส่วนเนื ้อหา หนูรู้สึกบทที ่ 1 กับ 2
อ่านง่ายเพราะมี เนือ้ หาสัน้ และเข้าใจทุกส่วน ส่วนบทที ่ 3,6 ได้รู้วฒ
ั นธรรมไทย เช่น เพิ่ งรู้ว่าใน
การละเล่นของเด็กไทยมี ตีไก่ ชนไก่ดว้ ย การละเล่นเหล่านีเ้ หมื อนการละเล่นของประเทศเมี ยนมา
ในบทที ่ 3 ยังมี เรื ่องไก่ ชนของพระนเรศวร ซึ่ งเป็ นเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ หนูเคยได้ยิน
เรื ่ อ งนี ้ ม าก่ อ นแต่ ไ ม่ เคยอ่ า นเป็ นภาษาไทย ตอนนี ้ห นู ไ ด้ อ่ า นแล้ ว รู้ สึ ก ว่ า หนู ได้ ค วามรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ มากยิ่ งขึ้น ในด้านสานวน หนูได้อ่านสานวนเมี ยนมาเป็ นภาษาไทย เช่น ไก่ตาบอด
เจอหม้ อ ข้ า วโดยบั ง เอิ ญ Muufuef;qeftdk;wdk; จึ ง น าส านวนพวกนี ้ ไปใช้ ไ ด้ เมื ่ อ หนู ต้ อ งการ
หนู ช อบอ่ า นบทที ่ 3 บทที ่ 6 มากเพราะได้ท ั้ง ความรู้ แ ละน าไปใช้ ได้ บทที ่ อ่ า นยากที ่สุด คื อ
บทที ่ 10 เพราะหนูไม่ เคยรู้ และไม่เคยศึ กษาเรื ่องคาประพันธ์ และมี คาศัพท์ ยาก แต่มีประโยชน์
มากจริ ง ๆ ได้ความรู้เกี ่ยวกับคาประพันธ์ ของไทยเป็ นครั้งแรก เข้าใจว่า วรรณคดี ไทยเป็ นอย่างไร
และหนู ย ั ง ชอบท าแบบทดสอบด้ ว ยค่ ะ ไม่ ต้ อ งท่ อ ง เลื อกอย่ า งเดี ยว หนู ย ั ง ชอบอ่ า น
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” ของแต่ละบท เมื ่อหนูอ่านบทอาขยานไก่ แจ้ของไทยไม่ ค่อยเข้าใจ พออ่าน
บทอาขยานของไก่ แ จ้ เมี ย นมาแล้ ว เข้ า ใจทัน ที ว่ า บทอาขยานคื อ บทท่ อ งจ าที ่ เราเคยท่ อ ง
ตัง้ แต่เด็ก”1

1

Tin Me Me Soe. (2562, 9 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่ มหาวิ ท ยาลัยภาษาต่า งประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL)
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ตาราง 9 แสดงข้ อมูลที่ได้ มาจากการสัมภาษณ์ในการทดลองครัง้ ที่ 1
การสัมภาษณ์ ผ้ ทู ดลอง
บทที่อา่ นง่าย

- บทที่ 3 กั บ บทที่ 6 เพราะมี เนื อ้ หาสัน้ และเข้ า ใจทุ ก ส่ ว น และได้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรม
บททีอ่ า่ นยาก
- บทที่ 4 และบทที่ 8 อ่านนานกว่าบทอื่นเพราะมีคาศัพท์ ยาก ส่วนบทที่ 9 มีตวั ละคร
เยอะ และจาชื่อยาก
- บทที่ ยากที่ สุด คือ บทที่ 10 เพราะไม่เคยรู้ และไม่เคยศึก ษาเรื่ อ งค าประพันธ์ และมี
คาศัพท์ยาก
บทที่ชอบ
- บทที่ 3 กับ บทที่ 6 เพราะได้ ทงความรู
ั้
้ และนาไปใช้ ได้
ส่วนประกอบที่ชอบ - ชอบทาแบบทดสอบ ไม่ต้องท่อง เลือกอย่างเดียว
ที่สดุ ในแต่ละบท
- ชอบ “อ่านเสริ มบทเรี ยน” ของแต่ละบท เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับบทหลักข้ างหน้ า

จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ดลอง ผู้วิจยั พบว่า ผู้ทดลองเข้ าใจเรื่ องวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ มากกว่าวรรณคดี เพราะเนื ้อหาในด้ านวรรณคดีอ่านยาก นักศึกษาไม่เคยอ่านและ
ไม่เคยเรี ยนมาก่อน ส่วนเนื ้อหาวัฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่นักศึกษาคุ้นเคย จึงอ่าน
แล้ วเข้ าใจง่าย ผู้วิจัยยังพบว่า การนับถื อศาสนาของนักศึกษามี อิทธิ พ ลต่อการเรี ยน การสอน
ภาษาไทย เพราะนักศึกษาคนนี ้เป็ นชาวเมียนมาที่นบั ถือศาสนาอิสลาม นักศึกษาบอกว่า บทที่ 4
กั บ 8 รู้ สึ ก ยากเพราะมี ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนา จึ ง ใช้ เวลานานแล้ วรู้ สึ ก อ่ า นยาก
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” ช่วยให้ เข้ าใจบทอ่านมากขึ ้น ดังนันการสร้
้
างบทอ่านที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับเมียนมาจึงช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจบทอ่านง่า ยขึ ้น ข้ อเสนอแนะของนักศึกษาใน
การทดลองครัง้ ที่ 1 มีดงั นี ้
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ตาราง 10 แสดงการปรับปรุงแก้ ไขเนื ้อหาหลังจากการทดลองครัง้ ที่ 1
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

แบบฝึ กหัดที่ 1 ของบทที่ 4
41 (อ่านแล้ วตอบคาถาม)
บทที่ 4 มีคาถาม 10 ข้ อ
81
บทที่ 6
81
บทที่ 6
81
บทที่ 6
98
บทที่ 7

ข้ อเสนอแนะ
ของผู้ทดลอง

มีคาถามมากเกินไป

สิ่งที่แก้ ไข
แ บ บ ฝึ ก หั ด ที่ 1 ข อ ง บ ท ที่ 4
(อ่ า น แล้ วต อ บ ค าถ าม ) ป รั บ
คาถามเหลือ 5 ข้ อ

ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “เกี ้ยว”

“เกี ้ ย ว” หมายถึ ง พู ด ให้ อี ก ฝ่ าย
หนึง่ รู้สกึ รัก
ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “บ่อน”
“บ่ อน” หมายถึ ง สถานที่ เล่ น
ไม่เข้ าใจคาศัพท์ดงั กล่าว
การพนัน
ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “ป้อ”
“ป้อ” หมายถึง อาการของไก่ตวั ผู้
กรี ดปี กเพื่อจีบไก่ตวั เมีย
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ค า ว่ า ไม่เข้ าใจคาศัพท์ดงั กล่าว “พ ระทั ย ” เป็ น ค าราช าศั พ ท์
“พระทัย”
หมายถึง จิตใจ

จากการทดลองครัง้ ที่ 1 ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะของผู้ทดลองไปปรับปรุงแก้ ไข
เพื่ อให้ หนังสื ออ่านเพิ่ม เติม มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ และเนื อ้ หาเหมาะกับกลุ่ม ตัวอย่าง หลังจาก
ปรับแก้ แล้ วจึงนาเครื่ องมือไปทดลองครัง้ ที่ 2 กับกลุม่ ทดลองจานวน 3 คน
4.2 การทดลองครั ง้ ที่ 2
หลัง จากการทดลองครั ง้ ที่ 1 ผู้วิ จัย แก้ ไขเครื่ อ งมื อ ตามค าแนะน าของอาจารย์ ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้ วนาไปทดลองกับกลุ่มทดลองที่เป็ นนักศึกษาชาวเมียนมาที่ เรี ยนวิชาเอก
ภาษาไทย ชันปี
้ ที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) จานวน 3 คน
4.2.1 กลุม่ ทดลองครัง้ ที่ 2
ผู้ท ดลองคื อ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมา จ านวน 3 คนที่ เรี ย นวิ ช าเอกภาษาไทย
ระดับชันปี
้ ที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
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ภาพประกอบ 4 บรรยากาศการทดลองครัง้ ที่ 2 ณ ห้ องเรี ยนมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)1
4.2.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลองในการทดลองครัง้ ที่ 2
ส ถ าน ที่ ที่ เก็ บ ข้ อมู ล คื อ ห้ อ งเรี ย น วิ ช าเอก ภ าษ าไท ย ม ห าวิ ท ย าลั ย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) กลุ่มทดลองมีทงหมด
ั้
3 คน นักศึกษาชาย 1 คน และนักศึกษา
หญิง 2 คน
4.2.3 ผลการทดลองครัง้ ที่ 2
ในการทดลองครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบ
หลังเรี ยน และแบบทดสอบระหว่างเรี ยนทัง้ 10 บท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.3.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีทงหมด
ั้
100 ข้ อ คะแนนเต็ม
100 คะแนน ข้ อละ 1 คะแนน
ตาราง 11 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในการทดลองครัง้ ที่ 2
คนที่

แบบทดสอบก่ อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ผลต่ าง

1
2
3

57
52
43

91
87
77

34
35
34

ค่ าเฉลี่ย

50.67

85

34.33

1

รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั
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จากตารางแสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นใน
การทดลองครัง้ ที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ คะแนนน้ อยเพราะกลุ่ม ทดลองมี
ความรู้ เกี่ยวกับเนื ้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมน้ อย แต่หลังจากได้ อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ
การอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาแล้ ว กลุ่มทดลองได้ คะแนนสูงขึ ้น คะแนนค่าเฉลี่ย
ของแบบทดสอบก่อ นเรี ยนได้ ร้อยละ 50.67 และแบบทดสอบหลังเรี ย นได้ ร้อยละ 85 ค่าเฉลี่ ย
ผลต่างของแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนร้ อยละ 34.33 จึงแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มทดลองครัง้ ที่ 2 มี
ความรู้มากขึ ้น
4.2.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรี ยนของแต่ละบทมี 10 ข้ อ คะแนนเต็ม 100
คะแนน ข้ อละ 10 คะแนน
ตาราง 12 แสดงคะแนนทดสอบระหว่างเรี ยนในการทดลองครัง้ ที่ 2
แบบทดสอบระหว่ างเรียน ค่ าเฉลี่ย
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เนือ้ หา
ความรู้เกี่ยวกับไก่
เพลงและบทอาขยานที่เกี่ยวกับไก่
การละเล่นไทยที่เกี่ยวกับไก่
ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
อาหารไทยทีเ่ กี่ยวกับไก่
สานวนไทยทีเ่ กี่ยวกับไก่
นิทานไทยทีเ่ กี่ยวกับไก่
นิทานชาดกทีเ่ กี่ยวกับไก่
วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: ลิลติ พระลอ
วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับไก่: รูปแบบคาประพันธ์ลลิ ติ
คะแนนเฉลี่ย

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
80
100
80
80
80
70
100
90
70
100
100
80
100
90
60
90
90
70
100
100
60
90
70
70
90
80
60
90
60
70
92
86
69

86.87
76.67
86.67
93.33
83.33
83.33
86.66
76.67
76.67
73.33
82.33

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

จากตารางดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า คุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ
การอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาอยู่ในระดับดี มากโดยมีคา่ เฉลี่ยร้ อยละ 82.33 ซึ่ง
อยู่ในคะแนน 80 – 100 ผลการทดลองพบว่าคะแนนค่าเฉลี่ ยต่า สุดคือ บทที่ 10 วรรณคดีไทยที่
เกี่ยวกับไก่: รูปแบบคาประพันธ์ลิลิต ได้ คะแนนร้ อยละ 73.33 เพราะเนื ้อหาในบทนี ้เน้ นความรู้เรื่ อง
รู ป แบบค าประพัน ธ์ ลิ ลิ ต และมี ค าศัพ ท์ ยาก กลุ่ม ทดลองคนที่ 1 กับ คนที่ 3 มี ความรู้ พื น้ ฐาน
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รู ปแบบคาประพันธ์ ของเมียนมา แต่ในบทนีเ้ ป็ นภาษาไทยจึงใช้ เวลานาน ผู้ทดลองคนที่ 2 ไม่มี
ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับลักษณะคาประพันธ์ ทงของไทยและเมี
ั้
ยนมา ผู้วิจยั จึงอธิบายให้ ผ้ ูทดลอง
คนที่ 2 และให้ อา่ นอีกรอบจึงเข้ าใจ
จากคะแนนค่าเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรี ยนของกลุม่ ทดลองพบว่า คะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ บทที่ 4 ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่ ได้ คะแนนร้ อยละ 93.33 เพราะมี
เนื ้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา และคาศัพท์ไม่ยาก นอกจากนี ้กลุ่มทดลองทัง้ 3 คนเป็ นนักศึกษาที่นบั
ถือพุทธศาสนาจึงชอบอ่านเรื่ องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และมีความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เมื่อทดลองเสร็จแล้ วผู้วิจยั สัมภาษณ์กบั กลุม่ ทดลอง 3 คน ดังนี ้
นักศึกษาคนที่ 1 กล่าวว่า
“รู้ สึก ว่ า บทที ่ 1 – 4 ง่า ย เพราะมี เนื้อหาสัน้ และค าศัพ ท์ ไม่ ย าก ในบทที่ 3
หนู ไ ด้ อ่ า นทั้ ง การละเล่ น ไทยและเรื ่ อ งประวัติ ศาสตร์ จึ ง ชอบมาก หนู ช อบอ่ า นบทที ่ 3
เรื ่ องการละเล่ น บทที ่ 4 เรื ่ อ ง ปี นัก ษั ต รและวัด บทที ่ 5 เรื ่ อ งอาหาร และบทที ่ 7 เป็ นนิ ท าน
หนู เป็ นคนที ่ ช อบอ่ า นนิ ท านมาก ส่ ว น บทที ่ 10 มี เ นื ้ อ หายาวกว่ า บทอื ่ น ๆ หนู เคยเรี ย น
คาประพันธ์ เมี ยนมาและเคยเข้าประกวดความรู้ทางภาษาเมี ยนมา จึ งอ่านบทที ่ 10 แล้วพอเข้าใจ
ได้ แต่ตอ้ งใช้เวลานานด้วย เพราะมี คาศัพท์ใหม่ บทที ่ 10 เป็ นบทที ่อ่านยากกว่าบทอื ่น ๆ แต่หนู
ชอบเพราะได้เรี ยนรู้เรื ่องวรรณคดี รู ปแบบคาประพันธ์ ไทย หนูชอบแบบทดสอบท้ายบทมากทีส่ ดุ
เพราะทาแบบทดสอบแล้วหนูได้ทบทวนเนือ้ หาที ่หนูอ่าน หนูจะได้รู้ตนเองว่า หนูจาเนือ้ หาได้แค่
ไหน หนูเข้าใจเนือ้ หาที ่อ่านเท่าไร หนูยงั ได้คาศัพท์ ใหม่ ๆ จากบทอ่าน เช่น เดื อย น่องไก่ ตี นไก่
เป็ นต้น หนูชอบอ่าน “บทอ่านเสริ มเรี ยน”มากกว่าบทอ่าน เพราะเป็ นเรื ่องของประเทศเมี ยนมา
หนูชอบและจาได้มากที ่สุดคื อเรื ่ องขุนสามลอกับนางอุเป่ ม ในด้านอาหารไทยแม้หนูไม่ ได้กิน
อาหารไทย แต่รู้สึกว่า อาหารไทยจะมี รสชาติ อย่างไร หอมกลิ่ นอย่างไร หนูนึกภาพได้ เมื ่อก่อน
หนูคิดว่า ไก่คือ อาหาร ตอนนีห้ นูเข้าใจและรู้ว่าไก่ทาได้หลายอย่าง ไม่เคยคิ ดว่า มี เยอะ ขนาดนี ้
หนูรู้สึกว่า หนูอ่านหนังสื อเล่มนี ้แล้วหนูได้ความรู้ที่เกี ่ยวกับวัฒนธรรมมาก ถ้าหนูเรี ยนจบแล้ว
จะเป็ นล่าม หนูนาความรู้พวกนีไ้ ปอธิ บายได้ หนูอยากอ่านหนังสือแบบนีท้ ี ่มี 2 ภาษาทัง้ ไทยและ
เมี ยนมา เพราะหาซื ้อทีน่ ีไ่ ม่ได้”1

1

Hnin Htet Wai. (2562, 14 พฤษภาคม). สัม ภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่ มหาวิ ท ยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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นักศึกษาคนที่ 2 กล่าวว่า
“บทที ่ 1 - 5 ของหนังสือเล่มนีอ้ ่านง่าย หนูอ่านแล้วเข้าใจเร็ ว ส่วนบทที ่ 10 เป็ น
บทที ่ยากที ่สดุ สาหรับหนู เพราะหนูไม่เคยเรี ยนเรื ่องนี ้ หนูไม่เคยอ่านรู ปแบบคาประพันธ์ ทงั้ ไทย
และเมี ยนมา หนูชอบทาแบบฝึ กหัดซึ่ งมี รูปแบบหลากหลาย และหนูชอบแบบทดสอบท้ายบทมาก
เพราะไม่ เคยทาอย่ างนี ้ หนูชอบการอธิ บายคาศัพท์ ที่ใช้ทงั้ ภาษาไทยและภาษาเมี ยนมา เช่ น
ค าว่ า “คน หมายถึ ง มนุษ ย์ ( vl) เมื ่ อ อ่ า นการอธิ บ ายค าศัพ ท์ แ ล้วได้รู้วิ ธีก ารอธิ บ ายโดยใช้
ภาษาไทย หนูชอบอ่ านบทที ่ 1 อ่ านง่าย บทที ่ 4 และ 8 ชอบอ่ านเพราะเป็ นเรื ่ องพุทธศาสนา
หนูชอบอ่านการเล่นไทยด้วย เพราะ ในนัน้ มี ทงั้ เรื ่องวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ เมื ่อหนูอ่าน
แล้ว รู้ สึ ก ว่ า ประเทศเมี ย นมากับ ประเทศไทยมี ค วามเชื ่ อ และความเป็ นอยู่ ที่ค ล้า ยกัน เช่ น
ทัง้ คนไทยและคนเมี ยนมาชนไก่กนั มี สานวนทีเ่ ปรี ยบเทียบกับไก่เหมื อนกัน หนูชอบอ่านมากทีส่ ดุ
คื อ “อ่านเสริ มบทเรี ยน” ซึ่ งเป็ นเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับวัฒ นธรรมไทย และได้รู้คาศัพท์ เมี ยนมาเป็ น
ภาษาไทย เช่น ตองอู ชอบอ่านเสริ มทุกบท เรื ่องที ่ชอบที ่สดุ คื อ เรื ่องโกจี จอ และขุนสามลอกับ
นางอุเป่ ม จากหนังสืออ่านเพิ่ มเติ มเล่มนี ้ หนูอ่านแล้วรู้สึกว่าหนูได้ความรู้ใหม่ ๆ เช่น คาประพันธ์
ไทย เรื ่องลิ ลิตพระลอ”1

นักศึกษาคนที่ 3 กล่าวว่า
“บททีผ่ มชอบอ่านมากทีส่ ดุ คือ บทที ่ 1 กับบทที ่ 4 เพราะอ่านง่ายและเนือ้ หาสัน้ บทที ่
3 ผมชอบอ่ า นเพราะได้ รู้ ก ารละเล่ น ที ่ เด็ ก ไทยเล่ น และได้ เรี ย นรู้ เรื ่ อ งพระนเรศวร ผมเพิ่ ง รู้ ว่ า
พระนเรศวรมี ชื่อเมี ยนมาว่า (jA[®&mZf) ผมชอบอ่านบทที ่เกี ่ยวกับพุทธศาสนาด้วย เช่น บทที ่ 4 เรื ่องปี
นักษัตรและวัดสาคัญที ่เกี ่ยวกับไก่ และบทที ่ 8 นิ ทานชาดกที ่เกี ่ยวกับไก่ ผมเคยอ่านนิ ทานชาดก จึ ง
เดาเนือ้ เรื ่องและเดาความหมายของคาได้ บทที ่อยู่ข้างหลังยากสาหรับผม ตัง้ แต่บทที ่ 5 ถึงบทที ่ 10
อ่านยากเรื ่อย ๆ และ ผมอ่านนานมากเพราะผมอ่านแล้วไม่รู้ความหมายของคาบางคา แต่ในหนังสือ
เล่ มนี ้มี ภาษาเมี ย นมาด้วย เมื ่ อผมอ่ านภาษาไทยไม่ เข้าใจผมอ่ านภาษาเมี ย นมาจึ งเข้าใจเนื ้อ หา
สาหรับผมอ่ านยากที ่สุดคื อ บทที ่ 10 เรื ่ องรู ปแบบคาประพันธ์ ไทย ผมเคยอ่ านรู ปแบบคาประพันธ์
เมี ยนมา แต่ในบทที ่ 10 เขี ยนเป็ นภาษาไทยและผมอ่านภาษาไทยช้า ผมชอบแบบฝึ กหัดที ่แปลภาษา
เมี ยนมามาก และยังชอบแบบทดสอบท้ายบทซึ่ งไม่ ต้องท่ อง มี ค าตอบอยู่ ใน 4 ข้อ เพี ยงผมเลื อก
คาตอบที ่ถูก ตอนทาแบบทดสอบท้ายบทรู้ สึกสนุกมาก เพราะไม่ ต้องท่องเหมื อนเคยครับ แต่ละบท
ผมชอบ “อ่านเสริ มบทเรี ยน” มากทีส่ ดุ เพราะมี ภาษาเมี ยนมาประกอบด้วย ผมอ่านบทที ่ 6 สานวนไทย
แล้วผมเปรี ยบเทียบสานวนไทยกับสานวนเมี ยนมาได้”2
1

Wadi Naw Aung. (2562, 14 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
2
Lin Htut Soe. (2562, 14 พฤษภาคม). สัม ภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศย่า งกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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ตาราง 13 แสดงข้ อมูลที่ได้ มาจากการสัมภาษณ์ในการทดลองครัง้ ที่ 2

บทที่อา่ นง่าย

บทที่อา่ นยาก

บ ท ที่ ช อ บ
อ่าน

ส่วนประกอบ
ที่ชอบที่สดุ ใน
แต่ละบท

การสัมภาษณ์ กลุ่มทดลอง
คนที่ 1
คนที่ 2
- บ ท ที่ 1 – 4 ง่ า ย เพ รา ะ มี - บทที่ 1 - 5 ของหนังสือ
เนื ้อหาสัน้ และคาศัพท์ไม่ยาก
เล่มนี ้อ่านง่าย อ่านแล้ ว
- ใ น บ ท ที่ 3 ไ ด้ อ่ า น ทั ้ ง เข้ าใจเร็ ว
ก า รล ะ เล่ น ไท ย แ ล ะ เรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ จึงชอบมาก
- บทที่ 7 เป็ นนิทาน จึงชอบอ่าน
นิทานมาก
- บทที่ 10 เพราะมี เนื อ้ หายาว - บทที่ 10 เป็ น บทที่ ยาก
ก ว่ า บ ท อื่ น ๆ แ ต่ ต้ อ ง ใ ช้ ที่สดุ เพราะไม่เคยเรี ยน
เวลานาน เพราะมีคาศัพท์ใหม่ เรื่ อ ง นี ้ ไม่ เค ย อ่ า น
บทที่ 10 ยากกว่าบทอื่น ๆ
รู ป แบบค าประพัน ธ์ ทัง้
ไทยและเมียนมา
- บทที่ 3 เรื่ องการละเล่น บทที่ 4 - อ่ า นบทที่ 1 อ่ า นง่ า ย
เรื่ องปี นัก ษั ต รและวัด บทที่ 5
บ ท ที่ 4 แ ล ะ 8 เป็ น
เรื่ องอาหาร และบทที่ 7 นิทาน
เรื่ อ งพุ ท ธศาสนาจึ ง
ชอบอ่าน
- ชอบอ่านการละเล่นไทย
เ พ ร า ะ มี ทั ้ ง เ รื่ อ ง
วั ฒ นธรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์
- แบบทดสอบท้ ายบทเพราะได้ - ชอบท าแบบฝึ กหั ด มี
ทบทวนเนื ้อหา
รูปแบบหลากหลาย
- ชอบอ่าน “บทอ่านเสริ มเรี ยน” - ชอบท าแบบทดสอบ
มากกว่ า บทอ่ า น เพราะเป็ น ท้ า ยบทมาก เพราะไม่
เรื่ องของประเทศเมียนมา
เคยทาอย่างนี ้
- ช อ บ ก า ร อ ธิ บ า ย
ค า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ทั ้ ง
ภาษาไทยและภาษา
เมียนมา
- ชอบอ่ า นมากที่ สุ ด คื อ
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” ซึ่ง
เป็ นเนื อ้ หาที่ เ กี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมไทย และได้ ร้ ู
ค าศั พ ท์ เ มี ย นมาเป็ น
ภาษาไทย

คนที่ 3
- บทที่ ช อบอ่ า นมากที่ สุด คื อ
บทที่ 1 กั บ บทที่ 4 เพราะ
อ่านง่ายและเนื ้อหาสัน้
- ชอบอ่านบทที่ 6 เพราะอ่า น
แล้ วสามารถเปรี ย บเที ย บ
ส า น ว น ไท ย กั บ ส า น ว น
เมียนมาได้
- ตังแต่
้ บทที่ 5 ถึงบทที่ 10 อ่าน
ยาก
- ยากที่ สุด คื อ บทที่ 10 เรื่ อ ง
รูปแบบคาประพันธ์ไทย
- บทที่ 3 เพราะได้ ร้ ู การละเล่น
ที่ เด็ ก ไทยเล่น และได้ เรี ย นรู้
เรื่ องพระนเรศวร
- บทที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น
บทที่ 4 เรื่ องปี นกั ษัตรและวัด
สาคัญที่เกี่ยวกับไก่ และบทที่
8 นิทานชาดกที่เกี่ยวกับไก่
- ชอบแบบทดสอบท้ ายบทซึ่ง
ไม่ ต้ อ งท่ อ ง มี ค าตอบอยู่ใ น
4 ข้ อ
- อ ย า ก อ่ า น “ อ่ า น เส ริ ม
บทเรี ย น” มากที่ สุด เพราะมี
ภาษาเมียนมา
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จากตารางนี ้ผู้วิจยั พบว่า บทที่อ่านง่ายที่สดุ คือ บทที่ 1 ถึงบทที่ 4 เพราะอ่าน
ง่าย กลุ่มทดลองทัง้ 3 คนอ่านเข้ าใจ บทที่มีเนื ้อหายากที่สุดคือ บทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับ
ไก่: รูปแบบคาประพันธ์ ลิลิต เพราะเนื ้อหาในบทที่ 10 ยากกว่าบทอื่น ๆ บทที่กลุ่มทดลองทุกคน
ชอบอ่านที่สุดคือบทที่ 3 เพราะมีเนื ้อหาทังวั
้ ฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ นอกจากนี ้ยังชอบบทที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น บทที่ 4 ปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่ เกี่ยวกับไก่ และบทที่ 8 นิทานชาดกที่
เกี่ ยวกับไก่ เพราะ กลุ่ม ทดลองทัง้ 3 คนเป็ นชาวพุท ธจึงชอบอ่านเรื่ องศาสนา แสดงให้ เห็น ว่า
การนับถือศาสนาของนักศึกษามีผลต่อการเรี ยนการสอนภาษาไทย
จากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า กลุ่ ม ทดลองชอบอ่ า นเรื่ อ งวั ฒ นธรรม และ
ประวัตศิ าสตร์ มากกว่าวรรณคดี เพราะอ่านง่ายและคุ้ยเคยมากกว่าวรรณคดี กลุม่ ทดลองชอบอ่าน
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” เพราะมีเนื ้อหาเกี่ยวกับประเทศเมียนมาและมีคาศัพท์เมียนมา นอกจากนี ้ยัง
ชอบทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบท้ ายบทเพราะไม่ต้องท่องจา และทาให้ กลุ่ม ทดลองได้ ทบทวน
เนื ้อหาที่อา่ น
หลังจากที่ทดลองครัง้ ที่ 2 กลุ่มทดลองให้ ข้อเสนอแนะกับผู้วิจยั ว่า มีคาศัพท์
บางคาที่ไม่เข้ าใจ เช่น คาว่า พระธิดา ตานาน เป็ นต้ น กลุ่มทดลองอยากให้ ผ้ วู ิจยั เพิ่มความหมาย
นอกจากนี ้ยังเสนอว่า ในบทที่ 3 ผู้วิจยั ไม่ได้ บอกว่า พระนเรศวรมาอยู่เมียนมาในสมัยใด จึงเสนอ
ให้ เพิ่มเติมยุคสมัยในบทนี ้ด้ วย ข้ อเสนอแนะของกลุม่ ทดลองมีดงั นี ้
ตาราง 14 แสดงการปรับปรุงแก้ ไขเนื ้อหาหลังจากการทดลองครัง้ ที่ 2
ข้ อเสนอแนะของ
กลุ่มทดลอง
พระนเรศวรมีพระนามว่านเรศวร เพิ่มเติมคาว่า
หรื อพระองค์ดาเป็ นลูกบุญธรรม “ในสมัยตองอู” เพื่อ
39
ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า บุ เ ร ง น อ ง ได้ ความรู้มากขึ ้น
บทที่ 3
(bk&ifhaemif) พระนเรศวรเสด็จ
มาอยูท่ ี่กรุงหงสาวดี
ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “พระธิ ดา”
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

48 ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “ทูล”
บทที่ 4
ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “ตานาน”

สิ่งที่แก้ ไข

พระนเรศวรมี พ ระนามว่ า นเรศวรหรื อ
พ ระอ งค์ ด า เป็ น ลู ก บุ ญ ธ รรม ข อ ง
พระเจ้ าบุเรงนอง (bk&ifhaemif) ในสมัย
ตองอู (awmifilacwf) พระนเรศวรเสด็จ
มาอยูท่ ี่กรุงหงสาวดี
“พระธิ ด า” เป็ น ค าราชาศัพ ท์ หมายถึ ง
ลูกสาว
ไม่เข้ าใจความหมาย “ทู ล ” เป็ น ค าราช า ศั พ ท์ ห ม า ย ถึ ง
กล่าว หรื อ บอก
ของคาศัพท์
“ต านาน” หมายถึ ง เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่
เล่ากันมานาน
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ตาราง 14 (ต่อ)
หน้ า

ก่ อนแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะของ
กลุ่มทดลอง

สิ่งที่แก้ ไข

63 ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “อบเชย”
บทที่ 5
ไม่เข้ าใจความหมาย
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ค า ว่ า
64
ของคาศัพท์
“มะขามเปี ยก”
บทที่ 5

“อบเชย” เป็ นพื ชชนิดหนึ่ง สามารถปรุ ง
อาหารได้ หรื อ กินเป็ นยาก็ได้
“มะขามเปี ยก” หมายถึ ง เนื อ้ มะขาม
เปรี ย้ วที่ แ ก่แล้ ว นามาเป็ น ก้ อ นเพื่ อ ปรุ ง
อาหาร
96 ยังไม่ได้ อธิบายคาว่า “เหยีย่ ว”
ไม่เข้ าใจความหมาย “เห ยี ่ ย ว ” ห ม าย ถึ ง น ก ข น าด ให ญ่
ของคาศัพท์
บทที่ 7
ชนิดหนึง่
9. ไก่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย คาตอบข้ อ (ข) กับ 9. ไก่ เกี่ ย ว กั บ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ค น ไท ย
เพราะเหตุใด
(ง) ทาให้ นกั ศึกษา เพราะเหตุใด
ก. ไ ก่ ป ร า ก ฏ ใ น ด้ า น
ก. ไก่ปรากฏในด้ านการปกครอง
สับสน จึงต้ อง
การปกครอง
ข. ไก่ปรากฏในด้ านการสือ่ สาร
ปรับปรุง
173
ข. ไก่ปรากฏในด้ านการเกษตร
ค. ไก่ปรากฏในด้ านการคมนาคม
ค. ไ ก่ ป ร า ก ฏ ใ น ด้ า น
ง. ไก่ ป รากฏ ในด้ าน ภาษ าและ
การคมนาคม
วัฒนธรรม
ง. ไก่ป รากฏในด้ านภาษาและ
วัฒนธรรม

ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ กลุ่มตัวอย่างได้ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และ
วรรณคดี ถึ ง แม้ ว รรณคดี อ่า นยากแต่นัก ศึก ษาก็ ไ ด้ ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ วรรณคดี ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์มาก จากการทดลองผู้วิจยั พบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างได้
เพราะกลุ่มทดลองเข้ าใจเนื ้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติม และทาแบบทดสอบได้ นอกจากนี ้ยังเข้ าใจ
เนื อ้ หาที่ เกี่ ย วกับ รายวิ ช าวรรณคดี ประวัติ ศ าสตร์ และวัฒ นธรรม (THAI 3104 : Literature,
History and Culture) ด้ วย
ผู้วิ จัย หาประสิ ท ธิ ภ าพของหนัง สื ออ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อ ง “ไก่ ”
สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาโดยทดลองกับนักศึกษาชาวเมียนมา 2 ครัง้ ทัง้ 2 ครัง้ ได้ คะแนนร้ อย
ละ 80 ขึ ้นไป ซึ่งเป็ นผลคะแนนระดับดีมาก ผู้วิจยั จึงนาข้ อเสนอแนะของกลุ่มทดลองไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ หลังจากนันปรั
้ บปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ จะนาเสนอในบทต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากการทดลองครั ง้ ที่ 1 และครั ง้ ที่ 2 ผู้วิ จัย น าเครื่ อ งมื อ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญ ญานิพนธ์ จากนัน้ นาเครื่ องมือไปทดลองกับกลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 15 คนซึ่งเป็ นนักศึกษาชาวเมียนมาที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทยระดับปริ ญญาตรี ชั น้ ปี ที่ 3
มหาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศย่ า งกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL)
โดยนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
มี จ านวน 10 บท และแบบทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย นทั ง้ 2 ชุ ด ไปทดลองกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลองคือ วันที่ 17 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาพประกอบ 5 บรรยากาศการทดลองครัง้ ที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ องเรี ยน
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)1
ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ผู้วิจยั ศึกษาเรื่ องสัญลักษณ์ที่ปรากฏในงานวิจยั และสถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ดังนี ้

1

รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั

67
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ
การอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามีดงั นี ้
N
แทน
จานวนนักศึกษาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
𝑋̅
แทน
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
x แทน
คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยน
F แทน
คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบหลัง
เรี ยน
E1
แทน
ประสิทธิภาพของกระบวนการซึง่ เป็ นแบบทดสอบใน
บทเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละจากการทาแบบทดสอบท้ ายบท
E2
แทน
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คดั เป็ นร้ อยละจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน
E.I
แทน
ดัชนีประสิทธิผล
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อผู้วิจัยศึกษาเอกสารเพื่ อตัง้ สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล แล้ วพบว่า ผู้วิจัย ต้ อ ง
กาหนดเกณฑ์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี ้ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของหนังสือว่าสามารถช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด ประกอบด้ วยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เกณฑ์ประสิทธิภาพเป็ นการกาหนดอัตราส่วนร้ อยละระหว่าง
E1/E2 โดยอาจก าหนดเป็ น 75/75 หรื อ 80/80 หรื อ 90/90 การกาหนดเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะ
ขึ ้นอยู่กับลักษณะหรื อธรรมชาติของเนือ้ หาวิชา ถ้ าเนือ้ หาประเภทความรู้ ความจา ควรกาหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หรื อ 90/90 ถ้ าเนือ้ หาประเภททักษะควรกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
75/751
ผู้วิจัยจึงกาหนดเกณฑ์ E1/E2= 75/75 เพื่ อหาประสิทธิ ภ าพของหนังสื ออ่านเพิ่ ม เติม
ทักษะ การอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา เพราะผู้วิจยั สร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อ
ฝึ กทั ก ษะการอ่ า นและเสริ ม ความรู้ จึ ง ควรใช้ เกณ ฑ์ E1/E2= 75/75 สู ต รที่ ใ ช้ ในการหา
ประสิทธิภาพมีดงั นี ้
1

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิ จยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู้. หน้ า 98-99.
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สูตรที่ 1

เมื่อ

E1
x
A
N

𝐱
N

E1

=

แทน
แทน
แทน
แทน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
จานวนนักศึกษา

A

x 100

สูตรที่ 2

เมื่อ

E2
F
B
N

𝐅
N

E2

=

แทน
แทน
แทน
แทน

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยน
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
จานวนนักศึกษา1

B

x 100

เมื่ อ ได้ ข้ อมู ล จากการทดลองกั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 15 คนแล้ ว ผู้ วิ จัย ศึ ก ษาหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของหนังสื ออ่านเพิ่ม เติม ทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” ส าหรับนักศึกษาชาวเมี ยนมา
3 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิ เคราะห์ ข้ อ มูล จากคะแนนที่ นัก ศึก ษาท าแบบทดสอบระหว่า งเรี ย น จ านวน
10 บท เพื่อหาประสิทธิภาพตัวแรก (E1)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่นกั ศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนเพื่อ
หาประสิทธิภาพตัวหลัง (E2)
3. ศึกษาผลความก้ าวหน้ าของนักศึกษาที่ใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง
“ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาโดยใช้ คา่ ดัชนีประสิทธิผล (E.I)

ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ และสุด า สิ น สกุล . (2520). รายงานผลการวิ จัย การเปรี ย บเที ย บสัม ฤทธิ์ ผ ลของผู้ เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาที เ่ รี ยนจากห้องเรี ยนแบบครู เป็ นศูนย์ กลางและห้องเรี ยนแบบศูนย์ การเรี ยน. หน้ า 30-31.
1
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1. วิเคราะห์ ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบระหว่ างเรียนทัง้ หมด 10 บทเพื่อหา
ประสิทธิภาพ E1
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนมีทงหมด
ั้
10 บท แต่ละบทมีข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
10 ข้ อ ข้ อละ 10 คะแนน รวม 100 ข้ อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตาราง 15 แสดงคะแนนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยน บทที่ 1-10 ของกลุม่ ตัวอย่าง
คะแนนจากแบบทดสอบระหว่ างเรียน

คนที่

บทที่
1

บทที่
2

บทที่
3

บทที่
4

บทที่
5

บทที่
6

บทที่
7

บทที่
8

บทที่
9

บทที่
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

80
80
90
90
70
80
100
100
100
80
80
80
80
100
80

80
100
90
90
80
90
100
100
80
90
100
80
80
70
80

70
90
100
100
90
100
100
80
100
100
100
90
90
100
90

70
80
100
90
80
90
70
70
100
80
100
80
80
70
100

60
70
90
90
70
90
90
100
90
90
90
70
70
80
90

60
100
100
100
80
90
90
90
90
90
100
80
80
90
90

70
90
100
100
90
70
70
60
70
60
100
90
90
60
70

70
100
80
100
90
70
60
60
70
70
80
90
100
70
70

80
90
90
100
60
50
100
80
90
90
90
70
60
60
80

60
70
80
80
70
60
90
90
80
90
80
70
60
60
90

x (คะแนนรวม)
E1

𝑋̅
ค่าเฉลีย่
ของบทที่
1-10
70
87
92
94
78
79
87
83
87
84
92
80
79
76
84
1252
83.47

จากคะแนนค่าเฉลี่ยข้ างต้ นสังเกตได้ วา่ นักศึกษาแต่ละคนได้ คะแนนไม่เหมือนกัน ผู้วิจยั
หา ค่าประสิทธิภาพซึ่งผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกที่กาหนดไว้ คือ E1=75 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ประสิ ทธิ ภ าพหนังสื ออ่านเพิ่มเติม คือ E1=83.47 ผู้วิจัยจึงสรุ ปได้ ว่า หนังสืออ่านเพิ่ม เติมทักษะ
การอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา ช่วยให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมาได้ ฝึกทักษะการอ่าน
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และมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเนื ้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี ไทย ช่วย
ให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมาเข้ าใจแบบเรี ยนรายวิชาวรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมากขึ ้น
ผู้วิจัยสัม ภาษณ์ นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างทัง้ 15 คนเพื่ อทราบความคิดเห็นเรื่ องหนังสื อ
อ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” ได้ ข้อมูลดังนี ้
กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 1 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่าน “บทอ่าน” ของบทที่ 1 และ บทที่ 2 ค่ะ เพราะอ่ านง่าย และหนูเข้าใจ
หนูชอบอ่านบทที ่ 3 เพราะมี เรื ่องพระนเรศวร หนูอ่านภาษาไทยช้ามากค่ะ เพือ่ น ๆ อ่านเสร็ จแล้ว
หนูอ่านยังไม่เสร็ จ ตัง้ แต่บทที ่ 5 ถึ งบทที ่ 10 อ่านยากมาก อ่านยากที ่สดุ คื อบทที ่ 10 เพราะหนู
อ่านออกเสียงไม่ได้และไม่เคยรู้เรื ่องคาประพันธ์ ทงั้ ไทยและเมี ยนมามาก่อน หนูชอบอ่านบทที ่ 1
มากที ่สดุ เพราะมี คาศัพท์ที่เกี ่ยวกับไก่ เช่น เดือย อก ตีนไก่ เป็ นต้น หนูไม่เคยรู้คาศัพท์ทีเ่ กี ่ยวกับ
อวัยวะของไก่มาก่อน หนูชอบทาแบบทดสอบท้ายบทเพราะหนูไม่เคยทา หนูไม่ตอ้ งเขี ยนคาตอบ
แต่ก็มีแบบทดสอบบางข้อที ่หนูตอบไม่ค่อยได้ ประโยชน์ที่ได้จากหนังสื อเล่มนี ้คือ หนูได้ความรู้
การละเล่นไทย ได้อ่านเรื ่องขุนสามลอกับนางอุเป่ ม และโกจี จอเป็ นภาษาไทย ข้อดี ของหนังสื อ
เล่ มนี ้คือ “คาศัพท์ น่ารู้ ”และ“อ่ านเสริ มบทเรี ยน” มี ภาษาเมี ยนมาด้วย เมื ่อหนูอ่านแล้ว หนูไม่
เข้าใจก็หาอ่านภาษาเมี ยนมา ถ้าบางคาที ่หาไม่ได้หนูไม่เข้าใจค่ะ และชอบที ่มีรูปภาพประกอบ
เช่น ในบทที ่มีเรื ่องอาหาร หนูเห็นภาพแล้วเข้าใจมากขึ้ น ในหนังสือเล่มนีม้ ี ตวั อักษรใหญ่และชัด
จึ งอ่านง่ายค่ะ”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 2 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่าน “บทอ่าน” ของบทที ่ 2, 3 และบทที ่ 8 หนูชอบอ่านเรื ่องวัฒนธรรม เช่ น
การละเล่น อาหาร สานวนไทย เป็ นต้น เมื ่อหนูอ่านแล้วเข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้ น ได้ความรู้มาก
ขึ้น หนูไม่เคยเรี ยนเนือ้ หาพวกนีใ้ นห้องเรี ยน เมื ่อหนูเรี ยนวิ ชาวัฒนธรรม หนูเรี ยนเรื ่องประเพณี
ไม่เคยเรี ยนเรื ่องวิ ถีชีวิตไทย ความเชื ่อไทยอย่างนี ้ จึ งหนูชอบอ่านหนังสือเล่มนีม้ าก บททีห่ นูอ่าน
ยากทีส่ ดุ คือบทที ่ 10 ค่ะ เพราะหนูไม่เคยศึกษาเรื ่องคาประพันธ์ ทงั้ ไทยและเมี ยนมา เพิ่ งเคยอ่าน
ครั้งนี ้เป็ นครั้งแรก แต่ชอบบทที ่ 10 เพราะได้ความรู้ใหม่ หนูชอบทาแบบฝึ กหัดแต่ ละบท ซึ่ งมี
หลากหลาย และชอบอ่าน “อ่านเสริ มบทเรี ยน” ค่ะ เพราะเรื ่องราวทัง้ หมดเป็ นเรื ่องวัฒนธรรมของ
เมี ยนมา หนูชอบทาแบบทดสอบท้ายบทด้วยค่ะ หนูอยากทาข้อสอบแบบนีใ้ นสอบค่ะ ประโยชน์ที่
หนู ได้ คื อ ได้ค วามรู้ เกี ่ ย วกับ การละเล่ น ไทย ได้เรี ย นรู้ เรื ่ อ งพระนเรศวร เข้า ใจประวัติ ศ าสตร์
ระหว่างไทยกับเมี ยนมามากขึ้ นได้คาศัพท์ ภ าษาเมี ยนมาเป็ นไทย เช่น ตองอู ได้อ่านนางสิ บสอง
ซึ่ งเป็ นนิ ทานไทยที ่ไม่เคยอ่านชอบคาศัพท์ น่ารู้และอ่านเสริ มบทเรี ยนเพราะอธิ บายคาศัพท์โดยมี
ภาษาเมี ยนมาประกอบด้วย หนูชอบอ่ านเล่มนี ้ค่ะ หนูไม่ เคยอ่ านหนังสื ออย่ างนี ้ หนูอยากได้
1

May Thet Thet Khaing. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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หนังสืออย่างนีม้ าก เพราะมี ทงั้ ภาษาเมี ยนมาและภาษาไทย ถ้าในมหาวิ ทยาลัยสอนเรื ่องนิ ทาน
ไทย หนูอยากได้ภาษาเมี ยนมาอธิ บายเพิ่ มอย่างนี”้ 1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 3 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“ หนู ช อบอ่ า นทั้ง หมดค่ ะ ชอบที ่ สุ ด คื อ บทที ่ 3 และ บทที่ 6 เพราะบทที่ 3 เป็ น
การละเล่นไทย และเรื ่องพระนเรศวร บทที ่ 6 คื อสานวนไทยหนูจึงชอบมาก หนูชอบอ่านเรื ่องวัด
และนิ ทานชาดกด้วยค่ะ หนูชอบอ่านคาศัพท์ทีเ่ กี ่ยวกับพุทธศาสนา เพราะออกเสียงคล้ายกันและ
หนูเดาความหมายได้ หนู รู้ว่าภาษาไทยออกเสี ยงอย่ างไร บทที ่ย ากที ่สุดคื อ บทที ่ 10 เพราะ
เนือ้ หาอ่านยาก จริ ง ๆ แล้วเป็ นบททีม่ ี ประโยชน์มาก เพราะในแบบเรี ยนไม่มีเนือ้ หาแบบนี ้ บทที ่
10 ยากเพราะมี คาศัพท์ อ่านยาก อ่านแล้วต้องคิ ดตามเนื ้อหาเพื ่อเข้าใจ หนูได้ความรู้ใหม่ ๆ
จากหนังสื อเล่ มนี ้ เช่ น ค าศัพท์ ที่เกี ่ยวกับ ไก่ ได้ความรู้ เกี ่ ยวกับการละเล่ น ไทย ได้เรี ย นรู้ เรื ่ อ ง
พระนเรศวรชนไก่กบั คนเมี ยนมา หนูรู้แต่พระนเรศวร แต่ไม่รู้ว่าพระนเรศวรเคยชนไก่กบั เจ้าชาย
เมี ยนมา ได้ความรู้เกี ่ยวกับความเชื ่อของคนไทยทีเ่ กี ่ยวกับไก่ เข้าใจอาหารไทยทีม่ ี ชื่อเสียงในโลก
และได้รู้อาหารเมี ยนมา จึ งสามารถเปรี ยบเที ยบได้ ชอบขุนสามลอกับ นางอุเป่ มด้วย ซึ่ งเป็ น
ตานานของคนไทยใหญ่ ได้อ่านเรื ่องบทอาขยาน “ไก่ แจ้” ของเมี ยนมาเป็ นภาษาไทย หนูชอบ
องค์ ป ระกอบของหนังสื อ เล่ ม นี ้ค่ ะ เพราะแต่ ละบทมี บ ทอ่ านที ่มี เนื ้อ หาเกี ่ ย วกับ ประเทศไทย
คาศัพท์ น่ารู้ อ่านเสริ มบทเรี ยน แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบท้ายบท นอกจากนีท้ กุ บทมี รูปภาพ
ประกอบจึ งอ่านง่ายและไม่เบือ่ ”2

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 4 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่านนิ ทานค่ะ หนูชอบที ่สดุ คื อ บทที ่ 3 และบทที ่มีนิทานค่ะ เช่น นางสิ บสอง
นิ ทานชาดก บทที ่ 9 หนูชอบอ่านด้วย เพราะเรื ่องลิ ลิตพระลอเหมื อนนิ ทานค่ ะ บทที ่ยากที ่สุด
สาหรับ หนู คื อ บทที ่ 10 รู ป แบบค าประพัน ธ์ ข องไทยซึ่ งเป็ นความรู้ ใหม่ ๆ และหนู ไม่ เคยอ่ า น
หนูเคยเรี ยนเรื ่องวรรณคดี เป็ นเรื ่องย่อค่ะ ไม่ใช่ลกั ษณะคาประพันธ์ อย่างนี ้ จึ งอ่านบทที ่ 10 ยาก
หนูชอบทาแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ต้องท่องหนังสือ จากหนังสื อเล่มนี ้หนูได้ความรู้ใหม่ ๆ
เช่น ได้ความรู้เกี ่ยวกับชนิ ดของไก่ อวัยวะของไก่ ได้ความรู้ทงั้ บทอาขยานของไทยและเมี ยนมา
หนู เห็ น ว่ า แต่ ล ะบทมี เรื ่ อ งทั้ง ไทยและเมี ย นมา จึ ง เปรี ย บเที ย บได้ และชอบท าแบบฝึ กหัด
หลากหลาย เพราะหนูไม่ค่อยได้ฝึกแบบฝึ กหัดในห้องเรี ยน หนูชอบอ่านหนังสืออ่านเพิ่ มเติ มเล่มนี ้
ค่ ะ เพราะมี เนื ้อหาที ่เกี ่ ยวกับเรื ่ องวรรณคดี ประวัติศ าสตร์ และวัฒ นธรรมซึ่ งเหมื อ นรายวิ ช า
1

Ei Swe Zin Myint. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
2
Hnin Wint Phue. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สาหรับหนูวิชานัน้ เรี ยนยาก แต่เมื ่อได้อ่านหนังสืออ่าน
เพิ่ ม เติ ม เล่ ม นี ้ แ ล้ ว รู้ สึ ก มี ส่ ว นช่ ว ยท าให้ เข้ า ใจเนื ้ อ หาของรายวิ ช านี ้ ม ากขึ้ น หนู ช อบส่ ว น
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” และแบบฝึ กหัดท้ายบทค่ะ เพราะในเนื ้อหามี ภาษาเมี ยนมาประกอบด้วย
จึ ง ได้ รู้ ว่ า ภาษาไทยใช้ ย ัง ไง ออกเสี ย งค านี ้ ย ัง ไง เช่ น ค าว่ า “ไก่ แ จ้ ” ภาษาเมี ย นมาว่ า
“ติ น-ญัน-จ๊ าก”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 5 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนู ช อบอ่ า น บทที ่ 3 และบทที ่ มี นิ ท านค่ ะ บทที ่ 3 เป็ นเนื ้ อ หาการละเล่ น ไทยซึ่ ง
การละเล่นของไทยคล้ายกับการละเล่นของเมี ยนมา นอกจากนี ้ยงั มี เรื ่ องประวัติศาสตร์ หนูจึง
ชอบอ่ านค่ ะ บทที ่ 7 กับ บทที ่ 8 เป็ นเรื ่ องนิ ทานค่ ะ จึ งชอบอ่ านมาก บทที ่ยากสาหรับหนูคื อ
บทที ่ 9 กับ 10 เพราะอ่านชื ่อตัวละครยาก และมี เหตุการณ์ หลายเหตุการณ์เกิ ดขึ้น จึ งจาไม่ค่อย
ได้ นอกจากนี ้ ย ั ง มี รู ป แบ บ ค าป ระพั น ธ์ ซึ่ งอ่ า น ยากและมี เนื ้ อ หายาว หนู ชอบ อ่ า น
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” และ “คาศัพท์ น่ารู้ ” ของแต่ละบท เพราะมี ภาษาเมี ยนมาจึ งชอบอ่านมาก
ถ้าไม่ เข้าใจภาษาไทยสามารถอ่ านภาษาเมี ยนมาได้ ท าให้ จ าภาษาไทยง่ ายขึ้ น หนู ช อบท า
“แบบทดสอบท้ า ยบท”หนู อ่ า นหนังสื อ เล่ ม นี ้แ ล้ว ได้ ค วามรู้ เกี ่ ย วกับ ไก่ ใ นวัฒ นธรรมมากขึ้ น
เมื ่ออ่านแล้วรู้สึกว่าประเทศหนูก็ต้องมี วฒ
ั นธรรมอย่างนี ้ หนูคิดได้ว่า หนูต้องค้นคว้าอ่านเพือ่ ได้
ความรู้ใหม่ ๆ หนังสื อเล่ มนี ้ทาให้หนูได้หวั ข้อหลายอย่างเพื ่อทา thesis ใน ปี ที ่ 4 หนูอยากได้
บทอ่านเสริ มเยอะ ๆ หนูชอบอ่าน “อ่านเสริ มบทเรี ยน” มากที ่มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาเมี ยนมา
หนู ช อบอ่ า นเรื ่ อ งเมี ย นมาเป็ นภาษาไทย อยากได้ เพลงเมี ย นมา หรื อ กลอนเมี ย นมาเป็ น
ภาษาไทยด้วย สาหรับหนูหายากหนังสื อที ่ได้ฝึกการอ่ าน และไม่ มีในประเทศหนู หนูอยากฝึ ก
การอ่านและอยากได้หนังสือแบบนีเ้ ยอะ ๆ ค่ะ อยากได้หนังสือแบบนีเ้ ป็ นแบบเรี ยนภาษาไทย”2

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 6 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูรู้สึกว่าบทข้างหน้า อ่านง่าย บทข้างหลังอ่านยาก หนูชอบอ่านบทที ่ 3 มากที ่สุด
เพราะเนื ้อ หาอ่ านง่ ายและชอบอ่ านเรื ่ อ งประวัติ ศ าสตร์ หนู รู้สึ ก ว่ า หนู อ่ า นแล้ว ได้ค วามรู้ ใ น
ด้านวัฒ นธรรม เช่ น การละเล่ นไทย อาหารไทย และส านวนไทย นอกจากนี ้ยงั ได้รู้เรื ่ องพระ
นเรศวร และได้ ค าศัพ ท์ ป ระวัติ ศ าสตร์ ม ากขึ้ น เช่ น ตองอู บุ เรงนอง ที ่ เ มี ย นมาหนู เรี ย น
ประวัติศาสตร์ ไทยเป็ นเรื ่องที ่เกี ่ยวกับประเทศไทยอย่างเดี ยว เช่น เศรษฐกิ จของสมัยอยุธยา หนู
อยากได้เรื ่ องประวัติ ศาสตร์ ที่เกี ่ ยวกับ ประเทศเมี ย นมา เพื ่อหนูน าไปใช้ในอนาคตได้ ในด้าน
1
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วรรณคดี รู้สึกอ่านยาก แต่หนูได้รู้เรื ่องลิ ลิตพระลอเป็ นเรื ่องใหม่ ซึ่ งเคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่เคยรู้เรื ่อง
ตอนนีไ้ ด้อ่านจึ งมี ประโยชน์มาก ได้ความรู้เกี ่ยวกับไก่ในหลายด้าน โดยเฉพาะคาศัพท์ ทีเ่ กี ่ยวกับ
ไก่ อวัยวะของไก่ ซึ่ งสามารถใช้ในชี วิตประจาวัน เช่ น ไปตลาดซื ้ อไก่ สามารถใช้ค าเหล่ านี ้ได้
นอกจากนี ้ชอบอ่าน “คาศัพท์ น่ารู้และอ่านเสริ มบทเรี ยน”เพราะในแบบเรี ยนที ่หนูเรี ยนไม่ มีการ
อธิ บายคาศัพท์ และบทอ่านเสริ ม ชอบทาแบบฝึ กหัดเพราะทาให้หนูได้ทบทวนเนือ้ หา หนูรู้สึกว่า
หนูอ่านแล้วได้ความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรม และได้ความรู้ประวัติศาสตร์ มากขึ้น”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 7 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่าน “บทอ่าน” ของบทที ่ 1 ถึง บทที ่ 3 ค่ะ เพราะอ่านง่ายและเข้าใจทัง้ หมด
หลังจากบทที ่ 4 รู้สึกยากขึ้ นเรื ่อย ๆ หนูอ่านบทที ่ 4 ยากเพราะหนูไม่นบั ถื อศาสนาพุทธ หนูเป็ น
ชาวมุสลิ ม ค่ ะ จึ งอ่ านออกเสี ยงยากคาศัพ ท์ ที่เกี ่ยวกับ ศาสนาพุทธ และไม่ เข้าใจความหมาย
อ่านบทที ่ 8 นิ ทานชาดกก็ ยากเพราะเป็ นเรื ่องพุทธศาสนา สาหรับหนูอ่านยากที ่สดุ คื อบทที ่ 10
เป็ นรู ปแบบคาประพันธ์ ไทย ซึ่ งหนูไม่ เคยเรี ยนรู้มาก่ อน จึ งเข้าใจยาก หนูชอบดู “คาศัพท์ น่ารู้ ”
เพราะมี การอธิ บายคาศัพท์และภาษาเมี ยนมาประกอบด้วย ถ้าหนูไม่เข้าใจคาศัพท์ สามารถเปิ ด
อ่ านดู ได้ หนูช อบอ่ าน “อ่ านเสริ ม บทเรี ย น” เพราะมี ภาษาเมี ยนมาประกอบด้วยจึ งอ่ านง่า ย
จากนัน้ หนูได้รู้เรื ่อง โกจี จอหนูเคยได้ยินเรื ่องโกจี จอมาตลอด แต่ไม่รู้ประวัติของโกจี จอ เรื ่องของ
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” มี ประโยชน์มาก เพราะสามารถไปนาใช้ได้ ชอบสานวนไทยด้วยเพราะได้ รู้
ความหมายของสานวน วิ ธีการเปรี ยบเที ยบ จึ งมี ประโยชน์ มาก หนูชอบอ่ านเรื ่ องนางสิ บสอง
เพราะเป็ นนิ ทานใหม่ ที่หนูไม่ เคยอ่าน เป็ นนิ ทานไทย นอกจากนี ้ยงั ได้รู้เรื ่องรู ปแบบคาประพันธ์
ความเชื ่อ นิ ทานไทย จากหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มได้ความรู้ ประวัติศาสตร์ เช่ น พระนเรศวร ยังได้
ความรู้ทางวัฒนธรรมด้วยเพราะมี เรื ่องอาหารไทย สานวนไทย เป็ นต้น ในด้านวรรณคดี แม้อ่าน
ยากแต่ได้ความรู้ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่เคยเรี ยน รู้สึกว่าได้สมั ผัสกับวรรณคดีไทย”2

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 8 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่านหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มเล่มนี ้ ชอบมากที ่สดุ คื อ บทอ่านของบทที ่ 1, 2 และ
บทที ่ 5 รู้สึกอ่านยากตัง้ แต่บทที ่ 6 ถึ งบทที ่ 10 บทที ่ 7,8,9 มี เนือ้ หานิ ทานแต่อ่านยาก หนูไม่ ใช่
ชาวพุทธ หนูนบั ถื อศาสนาคริ สต์ จึ งเข้าใจยากเนือ้ หาที ่เกี ่ยวกับพุทธศาสนา เช่น ไม่เข้าใจคาว่า
“พระธาตุบญ
ุ เก่า” บททีอ่ ่านยากทีส่ ดุ คือ บทที ่ 10 เพราะมี เนือ้ หาใหม่สาหรับหนู แม้หนูเคยเรี ยน
วรรณคดี แต่ไม่ใช่รูปแบบคาประพันธ์ อย่างนี ้ แม้หนูเป็ นคนเมี ยนมา หนูไม่เคยเรี ยนคาประพันธ์
1
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ของเมี ยนมา จึ งอ่านยากทัง้ ไทยและเมี ยนมา หนูชอบอ่านเรื ่องอาหาร สานวนไทย และเพลงที ่
เกี ่ยวกับไก่ มาก ชอบอ่ านเรื ่ องลิ ลิตพระลอกับขุนสามลอกับนางอุเป่ ม ที ่เมี ยนมาหนูเรี ยนวิ ชา
วัฒ นธรรม หนู เรี ย นแต่ เรื ่ อ งประเพณี ไทยอย่ า งเดี ย ว ไม่ มี ว ัฒ นธรรมที ่เกี ่ ย วกับ วิ ถี ชี วิต และ
วัฒ นธรรมที ่ เ กี ่ ย วกั บ ประเทศเมี ยนมา หนู ช อบอ่ า นเสริ มบทเรี ยนของทุ ก บท รู้ สึ ก ว่ า
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” เป็ นเรื ่องทีเ่ กี ่ยวกับหนู หนูตอ้ งรู้ หนูตอ้ งอ่าน จึ งเปิ ดบทอ่านเสริ มเรี ยนก่อนว่า
เรื ่องอะไร เช่น โมฮิ งกา สานวนเมี ยนมา เรื ่องเหล่านี ้ ต้องรู้ ถ้าทางานเป็ นล่ามสามารถอธิ บายให้
คนไทยได้ หนู ช อบท าแบบฝึ กหัด และแบบทดสอบท้า ยบท เพราะแบบฝึ กหัด พวกนี ้ไม่ มี ใน
แบบเรี ย น หนู คิ ดว่ า หนู ไ ด้ ฝึ กทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย น ในเล่ ม นี ้ “ค าศัพ ท์ น่ า รู้ ” และ
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” มี ภาษาเมี ยนมาด้วย ซึ่ งหาซื ้อไม่ ได้ในประเทศเมี ยนมา ที ่เมี ยนมาไม่เคยมี
หนังสืออย่างนี ้ จึ งชอบมาก”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 9 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
ผมชอบอ่านบทที ่ 1 และ บทที ่ 3 มากเพราะอ่านง่าย และเนือ้ หาสัน้ บททีอ่ ่านยากทีส่ ดุ
คือ บทที ่ 9,10 เพราะเนือ้ หายาก ส่วนผมไม่เคยอ่านคาประพันธ์ ทงั้ ไทยและเมี ยนมา จึ งรู้สึกยาก
ผมชอบอ่ า นบทที ่ 3 มากที ่สุด เพราะมี เรื ่ อ งทั้งวัฒ นธรรมและประวัติ ศ าสตร์ ในแบบเรี ย นมี
ประวัติศาสตร์ แต่เนือ้ หาไม่ค่อยเกี ่ยวกับเมี ยนมา ในบทที ่ 3 เนือ้ หาประวัติศาสตร์ เกี ่ยวกับทัง้ ไทย
และเมี ยนมา จึ งมี ประโยชน์มาก ทุกบทมี คาศัพท์ น่ารู้ซึ่งอ่านง่ายและมี ภาษาเมี ยนมาด้วย ถ้าผม
ไม่ เข้าใจคาศัพท์ สามารถเปิ ดอ่านได้ จากหนังสื อเล่มนี ้ผมได้ความรู้ เกี ่ยวกับทัง้ ประวัติศาสตร์
วิ ถี ชีวิ ต ของคนไทย ได้รู้ส านวนไทยและเมี ย นมาเป็ นภาษาไทย ผมชอบเรื ่ อ ง ขุน สามลอกับ
นางอุเป่ มมาก ชอบอ่ านทุก “อ่ านเสริ มบทเรี ย น” เพราะมี เรื ่ องเมี ยนมาและมี ภาษาเมี ยนมา
ประกอบด้ ว ย ผมชอบท าแบบทดสอบท้ า ยบทและแบบฝึ กต่ า ง ๆ โดยเฉพาะแบบฝึ กหัด ที ่
แปลภาษาเมี ยนมาและภาษาไทย ผมเห็นว่า บทอ่านทัง้ หมดเป็ นเรื ่ องที ่เกี ่ยวกับไก่ จึ งได้รู้ว่าไก่
ไม่ ใช่ อ าหารอย่ า งเดี ย ว ไก่ เกี ่ ย วกับ วัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ นอกจากนี ้ย ังได้ ค วามรู้ เรื ่ อ ง
คาประพันธ์ ทีพ่ ูดถึงไก่”2
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กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 10 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“ผมชอบอ่ านบทที ่ 3 มาก เพราะผมสนใจไก่ ชน และผมชอบเล่ นชนไก่ ผมชอบเรื ่ อง
ประวัติศาสตร์ ดว้ ย จึ งชอบบทที ่ 3 มาก ผมรู้สึกว่าบทที ่ 1 ถึง บทที ่ 5 อ่านง่าย บทที ่ 7, 8, 9, 10
ค่อย ๆ ยากขึ้ น บทที ่ 10 เป็ นบทที ่ยากที ่สดุ สาหรับผมเพราะอ่ านยาก แต่ ผมสนใจและอยาก
ศึกษาการแต่งวรรณคดี ในนัน้ มี ภาษาเมี ยนมาประกอบและมี เรื ่องภาษาเมี ยนมา ผมเปรี ยบเทียบ
แล้วเข้าใจมากขึ้ น จากอ่านเสริ มบทเรี ยนผมได้ความรู้เกี ่ยวกับประเทศตนเอง ซึ่ งไม่เคยอ่านเป็ น
ภาษาไทย ผมเคยรู้ เพี ยงภาษาเมี ยนมาอย่างเดี ยว ตอนนี ้อ่าน “อ่านเสริ มบทเรี ยน” แล้วได้ทงั้
ความรู้ เกี ่ยวกับ ประเทศเมี ยนมากับ รู้ การใช้ภ าษาไทย ได้ความรู้ เรื ่ อ งใหม่ คือ เรื ่ องไก่ ชนของ
พระนเรศวร จึ งได้รู้ว่าไก่ ชนไทยมี ความสามารถมาก อยากเลี ้ยงไก่ ชน ได้รู้เรื ่ องขุนสามลอกับ
นางอุเป่ มเป็ นภาษาไทยจึ งชอบอ่านมาก ผมยังชอบเรื ่องสานวนไทย อ่านแล้วรู้ว่าในภาษาไทยมี
สานวนที ่เกี ่ ยวกับ ไก่ และสามารถใช้ สานวนเหล่ านี ้ได้ในสถานการณ์ ที่ผมต้องการ ผมชอบดู
ภาพประกอบด้ว ย เช่ น อวัย วะของไก่ อาหาร และลิ ลิต พระลอ ภาพเหล่ านี ้ทาให้อยากอ่ า น
ภาษาไทย และเข้าใจเนือ้ หามากขึ้น ผมยังชอบเพลงและบทอาขยานเพราะอ่านง่าย ตอนแรกผม
งงว่า บทอาขยานคื ออะไร เมื ่ออ่านบทอาขยานของไก่ แจ้ เมี ยนมาแล้วเข้าใจบทอาขยานไทย
ผมชอบทาแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ ต้องท่องจา ถ้าจาเนือ้ หา เข้าใจเนือ้ หาก็ตอบคาตอบได้
ความรู้ทีไ่ ด้มาจากหนังสือเล่มนีส้ ามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ จึ งมี ประโยชน์มาก”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 11 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่าน บทที ่ 1 กับ 2 และบทที ่ 3 ค่ะ เพราะอ่านง่ายและอ่านเข้าใจ มี เนือ้ หาสัน้
ด้วย บทที ่ยากที ่สดุ คื อบทที ่ 9,10 เพราะอ่านครั้งเดี ยวไม่ เข้าใจ ต้องอ่าน 2 ครั้งถึ งพอเข้าใจค่ะ
หนูชอบอ่าน “คาศัพท์น่ารู้” ของแต่ละบทเพราะมี การอธิ บายคาศัพท์และมี ภาษาเมี ยนมา หนูอ่าน
ภาษาไทยก่ อน ถ้าไม่ เข้าใจก็ อ่านภาษาเมี ยนมา หนูเป็ นคนที ่ชอบอ่ านนิ ทานค่ ะ หนูอยากได้
นิ ทานเยอะ ๆ ทีม่ ี เนือ้ หาเป็ นภาษาไทย หนูเพิ่ งมี ความรู้ทีเ่ กี ่ยวกับคาประพันธ์ ของไทยกับเมี ยนมา
จากหนังสือเล่มนี ้ เมื ่อก่อนหนูไม่ชอบเรี ยนวรรณคดี แต่ตอนนีอ้ ่านเรื ่องลิ ลิตพระลอแล้วหนูเข้าใจ
มากขึ้น อยากรู้คาประพันธ์ ชนิ ดอืน่ ๆ ด้วย และรู้สึกชมผูแ้ ต่งวรรณคดีมาก เพราะมี ความสามารถ
ที ่เลื อกใช้คาศัพท์ ที่สวยและแต่งให้เป็ นรู ปแบบคาประพันธ์ อย่างนีไ้ ด้ จากหนังสือเล่มนีห้ นูเข้าใจ
วรรณคดีไทยมากขึ้ นค่ะ หนูได้ความรู้เรื ่องเพลงและบทอาขยาน เรื ่องการละเล่นไทย หนูอ่านแล้ว
อยากเล่น หนูชอบอ่านเรื ่องนางสิ บสองค่ะ หนูเพิ่ งรู้ว่าเมื องนายเป็ นเมื องที ่เกี ่ยวกับนางสิ บสอง
จาก “อ่ านเสริ ม บทเรี ยน” จึ งชอบอ่ าน “อ่ านเสริ ม บทเรี ย น” มาก หนู ย ังชอบทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเพราะคิ ดว่าเป็ นแบบฝึ กที ่ตรวจว่า หนูมีความรู้เท่าไร เข้าใจเนือ้ หาหรื อไม่ หนูสนใจเรื ่อง
วัฒนธรรม จึ งชอบอ่านเรื ่องทีเ่ กีย่ วกับวัฒนธรรม เช่น อาหารไทย วัดทีเ่ กี ่ยวกับไก่ อ่านแล้วรู้สึกว่า
1

Paing Soe Han. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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วัฒนธรรมไทยคล้ายกับวัฒนธรรมเมี ยนมา นอกจากนี ้ อ่านเสริ มบทเรี ยนเป็ นเรื ่องเมี ยนมา จึ ง
เปรี ยบเที ยบแล้วเข้าใจวัฒ นธรรมมากขึ้ น หนูได้ความรู้ เรื ่ องอาหารไทยจากบทที ่ 5 หนูรู้สึกว่ า
เนื ้อหาในหนังสื อเล่มนี ้เหมาะกับพวกหนูซึ่งแตกต่ างจากแบบเรี ยนที ่หนูเคยเรี ยน แบบเรี ยนที ่
หนูเรี ยนมี ภาษาไทยที ่คนไทยอ่ าน ไม่ มีภาษาเมี ยนมาช่ วย และไม่ มีเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับเมี ยนมา
หนังสือเล่มนีช้ ่วยให้หนูเข้าใจวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีไทยมากขึ้น”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 12 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
หนูชอบอ่านบทที ่ 3 เพราะอ่านง่ายและเข้าใจเนือ้ หา อ่านแล้วจาเนือ้ หาได้ หนูชอบอ่าน
เรื ่องเกี ่ยวกับพุทธศาสนา จึ งชอบอ่านบที ่ 4 กับ บทที ่ 8 ด้วย บทที ่ยากสาหรับหนูคือบทที ่ 10
เพราะเป็ นเรื ่องคาประพันธ์ ทงั้ ไทยและเมี ยนมา หนูไม่เคยรู้เรื ่องคาประพันธ์ ของเมี ยนมา จึ งเข้าใจ
ยาก หนูชอบอ่านนิ ทานด้วย ชอบอ่านทัง้ นิ ทานไทยและนิ ทานชาดก ประโยชน์ทีไ่ ด้มาจากหนังสือ
อ่ านเล่ ม นี ้คื อ ได้ ค าศัพ ท์ ใหม่ เช่ น น่ อ งไก่ ปี กไก่ เป็ นต้ น ได้ค วามรู้ เกี ่ ย วกับ วัฒ นธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี ไทย นอกจากนี ้รูปภาพที ่เกี ่ยวอวัยวะของไก่ทาให้หนูเข้าใจมากขึ้ น
หนู ชอบทาแบบฝึ กท้ายบทและแบบฝึ กหัดมาก เพราะแบบฝึ ดหัด ทาแล้วสนุก และไม่ เบื ่อใน
การอ่าน รู้สึกว่าหนูได้ฝึกและทบทวนเนือ้ หา ชอบอ่าน “อ่านเสริ มบทเรี ยน”มาก เพราะมี เนือ้ หาที ่
น่าสนใจ ซึ่ งไม่ เคยเห็ นและไม่ เหมื อนกับแบบเรี ยนที ่เรี ยนมา ถ้ามี โอกาสอยากได้หนังสื อที ่ได้
ความรู้แบบนี”้ 2

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 13 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
หนูสนใจและชอบอ่านเรื ่องที ่เกี ่ยวกับพุทธศาสนา จึ งชอบอ่านบทที ่ 4 กับบทที ่ 8 มาก
ที ่สดุ เพราะมี เนื ้อหาเกี ่ยวกับพุทธศาสนา เมื ่อหนูอ่านแล้วได้ความรู้เกี ่ยวกับประวัติศาตร์ ไทยกับ
เมี ยนมาจากบทที ่ 3 นอกจากนีย้ งั ได้ความรู้ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่เคยรู้ เช่น ชนิ ดของไก่ ความเชื ่อทีเ่ กีย่ วกับ
ไก่ อาหารไทยที ่เกี ่ยวกับไก่ เป็ นต้น ได้รู้ว่าเมื องนายเป็ นเมื องที ่เกี ่ยวกับนางสิ บสอง ในบทที ่ 9
เรื ่ องลิ ลิตพระลอมี แผนผังของครอบครัวพระลอกับ พระเพื ่อนพระแพง ตอนแรกอ่ านเรื ่ องลิ ลิต
พระลองงนิ ดหนึ่ง เมื ่อดูแผนผังแล้วเข้าใจมากขึ้ น บทอ่านและแบบฝึ กหัดของบทที ่ 10 ยากด้วย
เพราะหนูมีความรู้เกี ่ยวกับวรรณคดี นอ้ ย หนูเคยเรี ยนวรรณคดีคือเรื ่องย่อไม่ใช่อย่างนี ้ และเรี ยน
วรรณคดี เหมื อนการอ่านการเขี ยน ไม่ มีพูดถึ งการใช้ภาษาสวยงาม หนูชอบอ่านทัง้ “บทอ่าน”
และ “อ่านเสริ มบทเรี ยน”ค่ะ หนูชอบอาหารไทย การละเล่นไทย และเมื องนายที ่มีเรื ่ องนางสิ บ
สอง หนู อ่ า นบทที ่ 10 ใช้ เวลานาน แต่ ได้ ค วามรู้ เกี ่ ย วกับ ค าประพัน ธ์ ข องไทยกับ เมี ย นมา
อ่านครัง้ แรก หนูไม่เข้าใจต้องอ่านอีก 1 ครัง้ ถึงเข้าใจ หนูชอบเรื ่องวัฒนธรรมมาก จากหนังสือเล่ม
1

Hnin Mya Htin. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่ มหาวิ ท ยาลัยภาษาต่า งประเทศย่า งกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
2
May Thel Su Han. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
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นีไ้ ด้รู้วฒ
ั นธรรมไทยแล้วเปรี ยบเที ยบได้ หนูชอบทาแบบทดสอบท้ายบท เพราะหนูไม่ต้องกังวล
เรื ่ อ งท่ อ งจา ถ้าหนู จ าได้ หนู ต อบได้ ถ้าหนู เข้ าใจเนื ้อ หา หนู ได้ค ะแนน และยังได้รู้ว่า หนู ผิ ด
เพราะอะไร”1

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 14 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
หนูชอบอ่านบทที ่ 1 ถึง บทที ่ 3 ค่ะ เพราะอ่านง่ายและเข้าใจความหมาย บทที ่หนูอ่าน
ยากคื อบทที ่ 9,10 เพราะหนูไม่ เก่งในด้านวรรณคดี ไทย เมื ่อก่ อนหนูกลัววรรณคดี เคยได้ยินว่า
ยาก พอเรี ยนแล้วรู้สึกยากเพราะไม่เข้าใจความหมายของคาศัพท์ ในหนังสือเล่มนีภ้ าษาเมี ยนมา
อธิ บายเพิ่ มในเรื ่ องวรรณคดี จึ งอ่ านเข้าใจมากขึ้ น หนูชอบอ่ านเรื ่ องที ่เกี ่ ยวกับการละเล่นไทย
อาหารไทย นิ ท านไทยท าให้ ห นู เ ข้ า ใจวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทย หนู อ่ า นส านวนไทยแล้ ว เข้ า ใจ
ความหมายของสานวนไทย ได้คาศัพท์ ที่เกี ่ยวกับอาหารไทย เช่ น ต้ม ทอด ย่าง เป็ นต้น หนูยงั
ชอบอ่ าน “คาศัพท์ น่ารู้ ” เพราะอ่านง่ายและมี ภาษาเมี ยนมา ถ้าไม่ เข้าใจคาศัพท์ ของบทอ่ าน
หนูสามารถเข้าไปหาอ่านที ่ “คาศัพท์น่ารู้” ได้ หนูหาคาศัพท์ง่ายเพราะเรี ยงอักษรตามลาดับ ก-ไก่
ถึง ฮ-นกฮูก จึ งหาง่ายมาก ชอบหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มเล่มนี ้ เพราะทบทวนภาษาไทยในช่ วงปิ ด
เทอม และเหมื อนเตรี ยมให้จะเรี ยนภาษาไทยเทอมหน้า เข้าใจเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับวิ ชาวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากขึ้ น ชอบทาแบบทดสอบท้ายบท ซึ่ งเป็ นตัวเลื อก 4 ตัว ซึ่ งทา
ง่ายและ ถ้ารู้และจาเนื ้อหาได้ สามารถตอบได้ หลังจากทาแบบทดสอบท้ายบทแล้วอยากให้มี
ข้อสอบอย่างนี ้ในสอบ หนูทาแบบทดสอบแล้ว หนูเข้าใจว่า นักศึ กษาที ่เก่ งไม่ ใช่ ท่องหนังสื อได้
อย่ างเดี ย ว ต้อ งจ าและเข้ า ใจเนื ้อ หาสาคัญ จากการอ่ า น ซึ่ งเป็ นสาคัญ มากกว่ า การท่ อ งจ า
หนู อยากอ่ าน “อ่ านเสริ มบทเรี ยน” เยอะ ๆ เพื ่อได้รู้ค าศัพ ท์ ที่เกี ่ย วกับ ประเทศเมี ยนมาใช้ใน
ภาษาไทยอย่างไร”2

กลุม่ ตัวอย่างคนที่ 15 ให้ สมั ภาษณ์ดงั นี ้
“หนูชอบอ่านบทที ่ 5 กับ 6 ค่ะ เพราะอ่านแล้วหนูเข้าใจและชอบเนื ้อหา อ่านง่ายคื อ
บทที ่ 1,2,3 ค่ ะ เพราะมี ค าศัพ ท์ ง่ า ย และมี เนื ้ อ หาสั้น ถ้ า หนู อ่ า นไม่ เข้ า ใจก็ หนู เปิ ดอ่ า น
“คาศัพท์น่ารู้” บทที ่หนูอ่านยากคือบที ่ 8,9,10 บทที ่ 8 เป็ นเรื ่องนิ ทาน หนูชอบอ่านแต่มีคาศัพท์ ที่
เกี ่ยวกับพุทธศาสนา หนูอ่านได้แต่ต้องใช้เวลาคิ ดว่า คานี ้หมายถึ งอะไร หนูเป็ นพุทธค่ะ แต่ไม่
ค่อยอ่านเรื ่องพุทธศาสนาเท่าไร จึ งอ่านคาศัพท์ เกี ่ยวกับพุทธศาสนาไม่ ค่อยออก หนูชอบเรื ่อง
นิ ท าน ประวัติ ศาสตร์ และเรื ่ องตานานต่ าง ๆ อ่ านแล้วสนใจมาก ชอบที ่สุดคื อขุน สามลอกับ
1

Ingyin Aung. (2562, 21 พฤษภาคม). สัม ภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ภาษาต่า งประเทศย่า งกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
2
Kyaw Zin Hein. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่ มหาวิท ยาลัยภาษาต่า งประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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นางอุเป่ ม ในบทที ่ 10 ยากสาหรับหนู แต่หนูชอบมากค่ะเพราะได้ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่ งไม่เคยเรี ยนรู้
มาก่ อน มี ภาษาเมี ยนมาเพิ่ มเติ ม เมื ่ออ่ านไม่ เข้าใจสามารถเปิ ดอ่ านภาษาเมี ยนมาได้ จึ งจา
คาศัพท์ภาษาไทยมากขึ้น ได้ความรู้เกี ่ยวกับประโยชน์ของไก่ ได้รู้ว่าไก่เป็ นสัตว์ทีส่ าคัญมาก และ
ได้ความรู้ทางเมี ยนมาด้วย จึ งมี ประโยชน์มาก นอกจากนีย้ งั ได้ความรู้เกี ่ยวกับพระนเรศวร และไก่
ของพระนเรศวร ได้ความรู้เรื ่องคาประพันธ์ ทงั้ ไทยกับเมี ยนมา นอกจากนีย้ งั ได้รู้ว่าชื ่อเมี ยนมาของ
เมื องนายคือ rdk;eJ จึ งได้คาศัพท์ ทีเ่ รี ยกชื ่อเมื อง และ ได้รู้นิทานใหม่ซึ่งเป็ นนางสิ บสอง หนูชอบทา
แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบท้ายบทมาก เพราะทาง่ายและไม่เบื ่อในเวลาอ่าน ตอนที ่หนูเรี ยนใน
ห้องเรี ยนไม่ค่อยทาแบบฝึ กหัด จึ งชอบมาก หนูจาเรื ่องขุนสามลอกับนางอุเป่ มมาก เพราะเป็ น
เรื ่ อ งที ่ ห นู ได้ ยิ น บ่ อย ต อน นี ้ ห นู ได้ อ่ าน เป็ น ภ าษ าไท ยจึ งดี ใจม าก ห นู จึ งชอบ อ่ าน
“อ่ านเสริ ม บทเรี ย น” มาก เมื ่ อหนู อ่ านหนังสื อเล่ ม นี ้แ ล้ว เข้าใจวัฒ นธรรมและประวัติ ศ าสตร์
นอกจากนีไ้ ด้ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ในช่วงปิ ดเทอม”1

จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง 15 คน ผู้วิจยั นาข้ อมูลไปทาเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
ตาราง 16 แสดงความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ องค์ประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ
เรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
องค์ ประกอบ
กลุ่ม
ตัวอย่ าง

บทอ่ าน

คาศัพท์ น่ารู้ แบบฝึ กหัด

คนที่ 1

- ชอบอ่าน
บทที่ 1,2,3

- เมื่ออ่าน
ภาษาไทยไม่
เข้ าใจ
สามารถอ่าน
ภาษาเมียน
มาได้

คนที่ 2

- ชอบอ่าน
บทที่ 2, 3
และบทที่ 8

- อ่านง่าย
และหา
คาศัพท์ง่าย

1

อ่ านเสริม
บทเรียน
- มีภาษา
เมียนมา และ
เป็ นเรื่ องของ
ประเทศ
เมียนมา

- มีรูปแบบ - เรื่ องราว
หลากหลาย ทังหมดเป็
้
น
เรื่ องของ
เมียนมา

อื่น ๆ
แบบทดสอบ (ภาพประกอบ/
ท้ ายบท
ตัวอักษร/
แผนผัง)
- ชอบทา
1. รูปภาพทาให้
แบบทดสอบ เข้ าใจเนื ้อหา
ท้ ายบท
มากขึ ้น เช่น
เรื่ องอาหาร
2. มีตวั อักษรที่ชดั
และใหญ่ จึง
อ่านง่าย
- ชอบทา
- ชอบการ
แบบทดสอบ อธิบายคาศัพท์
ท้ ายบท
โดยมีภาษา
เมียนมา
ประกอบ

Nan Htet Kyi Kyi Mon. (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์ โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL).
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ตาราง 16 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
กลุ่ม
ตัวอย่ าง

บทอ่ าน

คาศัพท์ น่ารู้

คนที่ 3

- ชอบบทที่
3,6 และเรื่ อง
ศาสนา

- ชอบอ่าน
“คาศัพท์นา่ รู้”

คนที่ 4

- ชอบบทที่
3,7,8,9
เพราะเนื ้อหา
เป็ นนิทาน

คนที่ 5

- ชอบบทที่ 3
อ่านง่ายและ
บทที่ 7,8 เป็ น
นิทาน

คนที่ 6

คนที่ 7

- ชอบบทที่ 1
และบทที่ 3

- ชอบอ่าน
“คาศัพท์นา่ รู้”
เพราะมีภาษา
เมียนมา

- ชอบอ่าน
“คาศัพท์นา่ รู้”
เพราะใน
แบบเรี ยนไม่มี
การอธิบาย
คาศัพท์
- มีการอธิบาย
คาศัพท์และมี
ภาษาเมียนมา
ประกอบ ถ้ าไม่
เข้ าใจคาศัพท์
สามารถเปิ ด
อ่านดูได้

อื่น ๆ
อ่ านเสริม
แบบทดสอบ (ภาพประกอบ/
แบบฝึ กหัด
บทเรียน
ท้ ายบท
ตัวอักษร/
แผนผัง)
- ชอบทา
- ชอบอ่าน
-ชอบทา
-รูปภาพ
แบบฝึ กหัด โดยเฉพาะเรื่ อง แบบทดสอบ ประกอบทาให้
พระนเรศวร กับ ท้ ายบท
เข้ าใจง่ายและ
ขุนสามลอ
ไม่เบื่อ
- ชอบเพราะ - ชอบเพราะใน - ชอบทา
มีรูปแบบ
เนื ้อหามีภาษา แบบทดสอบ
หลากหลาย เมียนมา
ท้ ายบทเพราะ
และไม่เคย
ไม่ต้องท่อง
ทาใน
หนังสือ
ห้ องเรี ยน
1. 1. ชอบ“อ่าน
-ชอบทา
เสริ มบทเรี ยน” “แบบทดสอบ
มาก เพราะมี
ท้ายบท”
ภาษาเมียนมา
อธิบาย
2. อยากได้ อา่ น
เสริ มเพราะชอบ
อ่านเรื่ อง
เมียนมาเป็ น
ภาษาไทย
- ชอบทา
- เนื ้อหา
- ชอบทา
แบบฝึ กหัด น่าสนใจมาก
แบบทดสอบ
เพราะ
และเป็ นเรื่ อง
ท้ ายบท
ทบทวน
ของประเทศ
เนื ้อหา
เมียนมา
- มีภาษาเมียน
มาประกอบจึง
อ่านง่าย

- ชอบทา
แบบทดสอบ
ท้ ายบทเพราะ
ไม่ต้องท่อง
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ตาราง 16 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
กลุ่ม
ตัวอย่ าง

บทอ่ าน

คาศัพท์ น่ารู้

คนที่ 8

- ชอบบทที่ 1, - ชอบอ่าน
2 และบทที่ 5 “คาศัพท์นา่ รู้”

คนที่ 9

- ชอบบทที่ 1,
3 เพราะอ่าน
ง่าย และ
เนื ้อหาสัน้

คนที่ 10 - ชอบบทที่ 1
ถึง บทที่ 5
เพราะอ่าน
ง่ายและเป็ น
เรื่ องที่
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
ไทย

คนที่ 11 - ชอบบทที่
1,2,3 เพราะ
อ่านง่ายและ
มีเนื ้อหาสัน้

แบบฝึ กหัด

อ่ านเสริม
บทเรียน

- แบบฝึ กหัด - ชอบอ่าน
เพราะไม่มี เพราะเป็ นเรื่ อง
ในแบบเรี ยน ทีเ่ กี่ยวกับ
นักศึกษาชาว
เมียนมา ชอบ
เรื่ องขุนสามลอ
- “คาศัพท์น่ารู้”
- ชอบอ่าน
อ่านง่ายและมี
ทุกบท เพราะมี
ภาษาเมียนมา
เรื่ องเมียนมา
ด้ วย
และมีภาษา
เมียนมา ชอบ
เรื่ องขุนสามลอ
1. มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับ
เมียนมา และ
เขียนเป็ น
ภาษาไทย เช่น
เรื่ องขุนสาม
2. เข้ าใจบทอ่าน
มากขึ ้น เช่น
อ่าน “ไก่แจ้
เมี ยนมา” แล้ ว
เข้ าใจ
บทอาขยานไก่
แจ้ ไทยมากขึ ้น
- นักศึกษาอ่าน
- ได้ ความรู้เกี่ยว
ภาษาไทยก่อน
ประเทศ
ถ้ าไม่เข้ าใจ
เมียนมา
ภาษาไทยก็
อ่านภาษา
เมียนมา

อื่น ๆ
แบบทดสอบ (ภาพประกอบ/
ท้ ายบท
ตัวอักษร/
แผนผัง)
- ชอบทา
- มีภาษา
เพราะไม่เคย เมียนมาอธิบาย
ทาและไม่เคย จึงหาซื ้อไม่ได้ ใน
มีในแบบเรียน ประเทศ
เมียนมา
- ชอบทา
“แบบทดสอบ
ท้ายบท”

- ชอบทา
1. มีภาษา
“แบบทดสอบ เมียนมาจึง
ท้ายบท”เพราะ เข้ าใจง่ายขึ ้น
ไม่ต้องท่องจา 2. มีรูปภาพ เช่น
ถ้ าจาเนื ้อหา
อวัยวะของไก่
เข้ าใจเนื ้อหาก็ อาหาร และ
ตอบคาตอบได้ ลิลติ พระลอ
ภาพเหล่านี ้ทา
ให้ อยากอ่าน
ภาษาไทย และ
เข้ าใจเนื ้อหา
มากขึ ้น
- ชอบทา
เพราะสามารถ
ตรวจสอบว่า
นักศึกษาจา
เนื ้อหาได้
หรื อไม่
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ตาราง 16 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
กลุ่ม
ตัวอย่ าง

บทอ่ าน

คาศัพท์ น่ารู้

คนที่ 12 1. ชอบบทที่ 1
เพราะอ่าน
ง่าย
2.ชอบบทที่ 4
กับบทที่ 8
เพราะเป็ น
เรื่ องพุทธ
ศาสนา
คนที่ 13 - ชอบบทที่
4,8 เพราะมี
เนื ้อหา
เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา
คนที่ 14

คนที่ 15 -ชอบบทที่ 5
กับ 6 เพราะ
เนื ้อหา
เหมาะสมซึง่
ไม่ง่ายเกินไป
และไม่ยาก
เกินไป
รวม
13

แบบฝึ กหัด
- ชอบทา
แบบฝึ กหัด
เพราะทา
แล้ วมี
ความสุข ไม่
เบื่อในการ
อ่านหนังสือ

1. ไม่เข้ าใจ
คาศัพท์
สามารถเข้ า
ไปอ่านได้
2. หาคาศัพท์
ง่ายเพราะ
เรี ยงตาม
อักษร ก-ไก่
ถึง ฮ-นกฮูก
-ถ้ าไม่เข้ าใจ
สามารถเปิ ด
อ่าน “คาศัพท์
น่ารู้” ได้
จึงชอบมาก

11

-ชอบทา
แบบฝึ กหัด

7

อ่ านเสริม
บทเรียน
- มีเนื ้อหา
น่าสนใจ ซึง่ ไม่
เคยเห็นและไม่
เหมือนกับ
แบบเรี ยน

อื่นๆ
แบบทดสอบ (ภาพประกอบ/
ท้ ายบท
ตัวอักษร/
แผนผัง)
- ชอบทา
- ชอบดูรูปภาพ
“แบบทดสอบ ที่เกี่ยวกับ
ท้ายบท”
อวัยวะของไก่ซงึ่
เพราะได้ ฝึก
ทาให้ เข้ าใจ
ทักษะการอ่าน เนื ้อหามากขึ ้น
และทบทวน
เนื ้อหา

- ชอบอ่าน“อ่าน - ชอบทา
เสริ มบทเรี ยน” แบบทดสอบ
ท้ ายบท เพราะ
ไม่ต้องท่อง ถ้ า
จาและเข้ าใจ
เนื ้อหาสามารถ
ตอบคาตอบได้
- ชอบอ่าน“อ่าน - ชอบทา
เสริ มบทเรี ยน” แบบทดสอบ
เพราะได้ ความรู้ ท้ ายบท
เกี่ยวกับประเทศ
เมียนมา

- ชอบแผนผัง
ครอบครัวของ
พระลอกับพระ
เพื่อนพระแพง
ในบทที่ 9 ซึง่
ช่วยทาให้ เข้ าใจ
เนื ้อหามากขึ ้น
- มีภาษา
เมียนมาอธิบาย
เพิ่ม จึงอ่าน
เข้ าใจมากขึ ้น

- เป็ นเรื่ องที่
นักศึกษารู้จกั
เช่น เรื่ องขุน
สามลอกับ
นางอุเป่ ม

-ได้ ร้ ูชื่อหรื อ
คาศัพท์ของ
ภาษาเมียนมา
เป็ นภาษาไทย
เช่นเมืองนายคือ
rdk;eJ

15

-ชอบทา
แบบทดสอบ
ท้ ายบท

15

9
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จากตารางการวิเคราะห์ ค วามชื่ น ชอบของกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ต่อ องค์ ป ระกอบของ
หนัง สื ออ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมา พบว่า นักศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่าง 13 คนชอบอ่าน “บทอ่าน” ของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับประเทศไทย จากบทอ่านนักศึกษาได้ ความรู้เกี่ยวกับ การละเล่นไทย อาหารไทย สานวน
ไทย วรรณคดี ไ ทย เป็ นต้ น เรื่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษาชอบอ่ า นมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ ง “การละเล่ น ไทย”
เพราะเนื ้อหาอ่านง่ายและเป็ นวัฒนธรรมการละเล่นไทยที่คล้ ายกับการละเล่นของเมียนมา
“ค าศัพ ท์ น่ ารู้ ” ของทุก บทท าให้ นักศึกษาอ่านภาษาไทยเข้ าใจง่ ายขึน้ เพราะมี ทัง้
ภาษาไทยและภาษาเมียนมา เมื่อไม่เข้ าใจคาศัพท์ของบทอ่านสามารถเข้ าไปดูใน “คาศัพท์ น่ารู้ ”
ได้ ผู้วิจยั เพิ่มภาษาเมียนมาเข้ าไปอธิบายเพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจความหมายของคาศัพท์ นักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่าง 11 คนจึงชอบอ่าน “คาศัพท์น่ารู้”
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 7 คนชอบทาแบบฝึ กหัด รูปแบบของแบบฝึ กหัดของแต่ละบท
ไม่เหมือนกัน ผู้วิจยั สร้ างแบบฝึ กหัดที่แตกต่างกันเพื่อ ให้ นกั ศึกษาไม่เบื่อในการทาแบบฝึ กหัด เช่น
อ่านแล้ วตอบคาถาม การอธิ บายคาศัพ ท์ เติม คาในช่องว่าง เป็ นต้ น นักศึกษาบางคนชอบท า
แบบฝึ กหัดเพราะ ทาแล้ วรู้สกึ ว่าได้ ทบทวนเนื ้อหา และไม่เคยทาในห้ องเรี ยน จึงชอบทาแบบฝึ กหัด
ผู้วิจยั พบว่า นักศึกษาทุกคนชอบอ่าน “อ่านเสริ มบทเรี ยน” มาก เพราะเป็ นเรื่ องของ
ประเทศเมียนมาและมีภาษาเมียนมาช่วยให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมาเข้ าใจบทอ่านมากขึ ้น นักศึกษา
ส่วนใหญ่ชอบอ่านเรื่ อง “ขุนสามลอกับนางอุเป่ ม” เพราะได้ ยินมาตังแต่
้ เด็ก ตอนนี ้นักศึกษาได้ อา่ น
เป็ นภาษาไทย จึงชอบอ่านมาก นอกจากนี ้นักศึกษาชอบอ่านเรื่ อง โมฮิกา โกจีจอ บทอาขยานไก่
แจ้ เมี ยนมา เป็ น ต้ น “อ่ านเสริ ม บทเรี ยน” เป็ นบทอ่านที่ ไม่มี ในแบบเรี ยนของรายวิช าวรรณคดี
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม (THAI 3104: Literature, History and Culture)
“อ่านเสริ มบทเรี ยน”ทาให้ นกั ศึกษาได้ ความรู้ของประเทศตนเองและช่วยให้ เข้ าใจบทอ่านหลักของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ผู้วิจยั ยังพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคนชอบทาแบบทดสอบท้ ายบทมาก เพราะ
เป็ นแบบฝึ กหั ด ที่ ฝึ กทั ก ษะการอ่ า น ได้ แก่ การอ่ า นความรู้ ความจ า การอ่ า นเข้ าใจ และ
การอ่านน าไปใช้ ซึ่ง เป็ น รู ป แบบปรนัย 4 ตัวเลื อ ก เหมาะกับ การเรี ย นการสอนภาษาไทยของ
ชาวเมี ยนมา แบบทดสอบท้ ายบทไม่เหมื อ นกับ แบบฝึ ก หัด นัก ศึกษาทุกคนชอบแบบทดสอบ
ท้ ายบทมากกว่าแบบฝึ กหัด เพราะไม่ต้องท่องหนังสือ และไม่ต้องเขียนคาตอบยาว ๆ นอกจากนี ้
นักศึกษาไม่เคยทาแบบทดสอบท้ ายบทในห้ องเรี ยน
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นแตกต่างจากแบบเรี ยนอีกอย่างคื อ การมีรูปภาพ
มีภาษาเมียนมา และแผนผังอธิบาย นักศึกษาจานวน 9 คนชอบองค์ประกอบนี ้เพราะทาให้ เข้ าใจ
เนื อ้ หามากขึน้ เช่น ในเรื่ องอาหารไทย นักศึกษาอ่านภาษาไทยอย่างเดียวไม่ค่อยเข้ าใจ เมื่ อดู
ภาพประกอบแล้ ว เข้ า ใจเนื อ้ หา ทุก บทมี ภ าษาเมี ย นมาอธิ บ ายเพิ่ ม เพื่ อ ให้ เข้ า ใจเนื อ้ หาของ
ภาษาไทย และได้ ร้ ู ว่าคาศัพ ท์ ภ าษาเมี ยนมาในภาษาไทยใช้ อย่างไร เช่น โมฮิกา ( rkefU[if;cg;)
เรี ยกภาษาไทยว่า “ขนมจี น” นอกจากนี ้ผู้วิจยั ใช้ แผนผังครอบครัวของพระลอกับพระเพื่อนพระแพง
เพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องลิลิต พระลอมากขึ ้น นักศึกษาดูแผนผังนันแล้
้ วเข้ าใจเนื ้อหามากขึ ้น
นักศึกษาทุกคนชอบที่สดุ คือ “อ่านเสริ มบทเรี ยน” และ “แบบทดสอบท้ายบท” เพราะ
“อ่านเสริ มบทเรี ยน” มีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับประเทศเมียนมา และความรู้เหล่านี ้สามารถใช้ ในอนาคต
ได้ ส่วน “แบบทดสอบท้ายบท” นักศึกษาทุกคนชอบท ามากกว่าแบบฝึ กหัด เพราะไม่ต้องท่อง
หนังสือ และไม่ต้องเขียนตอบ นักศึกษาชอบอันดับที่ 2 คือ “บทอ่าน” เพราะได้ ความรู้ เกี่ ยวกับ
วัฒนธรรม วรรณคดีไทย นักศึกษาชอบอันดับที่ 3 คือ “คาศัพท์น่ารู้” เพราะเป็ นการอธิบายคาศัพท์
โดยมี ภ าษาเมี ยนมาด้ วย นัก ศึกษาชอบอับ ดับ ที่ 4 คือ องค์ประกอบอื่ น ๆ เช่น รู ปภาพ ภาษา
เมี ยนมาและแผนผัง เพราะท าให้ นัก ศึก ษาเข้ าใจเนื อ้ หามากขึน้ นัก ศึก ษาชอบอัน ดับ ที่ 5 คื อ
“แบบฝึ กหัด”
ผู้วิจัยจึงสรุ ปได้ ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างชอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่าน
เรื่ อง“ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาเพราะมีองค์ประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแตกต่างจาก
แบบเรี ยนที่นกั ศึกษาเรี ยนมา
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ตาราง 17 แสดงการวิเคราะห์เนื ้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมา
กลุ่ม
ตัว
อย่ าง
1

2

3

4

5

6

7

วัฒนธรรม
เพลง/
ปี
การละเล่ น
อาหาร สานวน นิทาน
บท
นักษัตร
ไทย
ไทย
ไทย
ชาดก
อาขยาน
และวัด
-อ่าน
-เข้ าใจ
-เข้ าใจ
ง่ายและ เนื ้อหา
เนื ้อหา
เข้ าใจ
ทังหมด
้
เพราะมี
ภาพ
-อ่าน
- ได้ ร้ ูวิธี
-ได้ ความรู้ -สามารถ -รู้นิทาน
ง่าย
การละเล่น
เปรียบ
ที่
เทียบได้ เกี่ยวกับ
ศาสนา
พุทธ
-รู้เพลง
-ได้ ความรู้ -เข้ าใจ
-อ่าน
-ได้
และบท
เกี่ยวกับ
ง่าย
ง่ายจึง ความรู้
อาขยาน การละเล่น
เข้ าใจ
ทางพุทธ
ไก่แจ้ ของ
ศาสนา
ไทยและ
เมียนมา
-เข้ าใจ -ชอบอ่าน
-เข้ าใจ
เนื ้อหา การละเล่น
นิทาน
เพราะ เพราะเข้ าใจ
ชาดก
อ่านง่าย และอ่านง่าย
-รู้เพลง
-เข้ าใจ
-อ่าน
-เข้ าใจ
และบท เนื ้อหาซึง่
เข้ าใจ
เนื ้อหา
อาขยาน คล้ ายกับ
และได้
เพราะ
เมียนมา
ความรู้
ชอบ
ใหม่
อ่าน
นิทาน
-รู้
-เข้ าใจ -รู้จกั
-รู้
การละเล่น เนื ้อหา อาหาร
สานวน
ไทย
ไทย
ไทย
-เข้ าใจ
เนื ้อหา
เพราะ
ง่าย

-เข้ าใจ
เพราะ
เนื ้อหาง่าย

-รู้
สานวน
ไทยที่
เกี่ยวกับ
ไก่

ประวัติศาสตร์

วรรณคดี

ไก่ ชนของ
พระนเรศวร

นางสิบ ลิลิต
คา
สอง พระลอ ประพันธ์

-เข้ าใจเนื ้อหา
และได้ ความรู้

-รู้
นิทาน
ใหม่

-ได้ ร้ ูเรื่อง
พระนเรศวร

-ได้
ความรู้
ใหม่และ
มี
ประโยชน์

-ได้ ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์

-ได้ ร้ ู
เรื่อง
ใหม่

-ได้ ร้ ูเรื่องไก่ชน
ใน
ประวัติศาสตร์

- จา
เนื ้อ
เรื่องได้

-ได้ ร้ ู
เรื่อง
ลิลิต
พระลอ

-จาคาศัทพ์ที่
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ได้
-เข้ าใจ
เรื่อง
นางสิบ
สอง

-ได้ ร้ ู
วรรณคดี
ไทย

85
ตาราง 17 (ต่อ)
กลุ่ม
ตัว
อย่ าง
8

9

10

วัฒนธรรม
เพลง/
ปี
การละเล่ น
อาหาร
บท
นักษัตร
ไทย
ไทย
อาขยาน
และวัด
-ได้
-ได้ ความรู้
ความรู้
เกี่ยวกับ
จากบท
อาหาร
อ่าน
ไทย
-อ่านง่าย
และได้
ความรู้ใหม่

-เข้ าใจ
ง่าย

-เข้ าใจง่าย

-รู้จกั
11 -เข้ าใจ
เพราะมี การละเล่น
เนื ้อหาสัน้ ของไทย
-อ่านแล้ ว
12
เข้ าใจ
เนื ้อหา

-เข้ าใจ
ความ
เชื่อของ
คนไทย

14

15

-เข้ าใจ
เพราะ
เนื ้อหา
สัน้

รวม

10

-เข้ าใจ
เนื ้อหาและ
ชอบ
-อ่านเข้ าใจ

13

6

นิทาน
ชาดก

ไก่ ชนของ
พระนเรศวร

นางสิบ ลิลิต
คา
สอง พระลอ ประพันธ์

-อ่านง่ายและได้
รู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์
ระหว่างไทยกับ
เมียนมา
- ได้ ความรู้

-ได้ ความรู้
วัฒนธรรม
การกิน
อาหาร
ไทย

-เข้ าใจ
อาหาร
ไทย
-รู้จกั
อาหาร
ไทย
-อ่าน
เข้ าใจ
เพราะมี
เนื ้อหา
เหมาะกับ
ระดับของ
นักศึกษา
8

วรรณคดี

-รู้
สานวน
ไทย

-ได้ ความรู้
เกี่ยวกับ
พระนเรศวร
-ได้ ร้ ู
-ได้ ร้ ูเรื่อง
นิทาน
ประวัติศาสตร์
ชาดกเป็ น ไทยกับ
ภาษาไทย เมียนมา
-เข้ าใจ
-รู้เกี่ยวกับไก่
เนื ้อหา
ของ
พระนเรศวร

-รู้ความ
เชื่อของ
คนไทย
-ได้ คา
ศัพท์
ใหม่

13

สานวน
ไทย

ประวัติศาสตร์

-รู้จกั
สานวน
ไทย
-จา
สานวน
ไทยได้

7

-ได้ ร้ ูเรื่องไก่
ของ
พระนเรศวร

6

12

-ได้
ความรู้
ใหม่
-รู้เรื่อง
นางสิบ
สอง
-ได้
ความรู้
ใหม่
-ได้ ร้ ู
นิทาน
ใหม่

-รู้เรื่อง
ลิลิต
พระลอ

7

2

-ได้ ร้ ู
รูปแบบ
ประพันธ์
-รู้เรื่องคา
ประพันธ์
ทังไทย
้
กับ
เมียนมา

5
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จากตารางการวิเคราะห์ เนื อ้ หาของหนังสื ออ่านเพิ่ ม เติม ทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ”
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวเมี ย นมา ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ 3 ประเด็ น หลั ก ได้ แก่ ด้ านวั ฒ นธรรม
ด้ านประวัตศิ าสตร์ และด้ านวรรณคดี โดยเรี ยงลาดับเนื ้อหาจากความเข้ าใจง่ายไปยาก ดังนี ้
ด้ า นวั ฒ นธรรมมี เนื อ้ หาทัง้ หมด 6 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เรื่ อ งเพลงและบทอาขยาน
การละเล่นไทย ปี นกั ษัตรและวัด อาหารไทย สานวนไทย และนิทานชาดก นักศึกษาจานวน 13 คน
ชอบอ่า นเรื่ อ งการละเล่น ไทยมากที่ สุด เพราะมี เนื อ้ หาอ่านง่ าย และการละเล่น ไทยคล้ ายกับ
การละเล่นเมียนมา อ่านแล้ วได้ ทงั ้ ความรู้ และการใช้ ภาษา นักศึกษาจานวน 10 คนชอบและได้
ความรู้ในด้ านเพลงและ บทอาขยานเป็ นอันดับที่ 2 เพราะเนื ้อหาสัน้ อ่านง่าย และนักศึกษาชอบ
บทอาขยานและเพลงจากตารางนักศึกษาจานวน 8 คนชอบเรื่ องอาหารไทยเป็ นลาดับที่ 3 และได้
ความรู้ ทางวัฒ นธรรมการกิ น อาหาร เรื่ องส านวนไทยเป็ น ล าดับ ที่ 4 ที่ นักศึก ษาได้ ความรู้ โดย
นักศึกษาจานวน 7 คนชอบและรู้จกั สานวนไทยแล้ วสามารถเปรี ยบเทียบได้ ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
ในด้ านวัฒนธรรม นักศึกษายังได้ ความรู้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้ แก่ เรื่ องปี นกั ษัตรและเรื่ องนิทาน
ชาดก ทัง้ 2 เรื่ อ งมี ค าศัพ ท์ ที่ เกี่ ย วกับ พุท ธศาสนา จึง อ่า นยากกว่า บทอื่ น ๆ แม้ อ่า นยากแต่มี
นักศึกษาจาวน 6 คนที่อา่ นแล้ วได้ ความรู้เรื่ องปี นกั ษัตรและวัดสาคัญที่เกี่ยวกับไก่
ด้ านประวัติศาสตร์ นักศึกษาชอบอ่านและสนใจเรื่ องประวัติศาสตร์ โดยเรื่ อง
พระนเรศวรเป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ ระหว่างไทยกับเมียนมา จากตารางพบว่า นักศึกษา 12 คนชอบ
อ่านและได้ ค วามรู้ นักศึกษาทุกคนเคยรู้ เรื่ องประวัติศ าสตร์ เป็ น ภาษาเมี ยนมา ตอนนี ไ้ ด้ อ่าน
ภาษาไทยจึงได้ ทังความรู
้
้ การใช้ ภาษา และคาศัพท์ ต่าง ๆ ซึง่ สามารถนาไปใช้ เช่น สามารถเขียน
โดยใช้ คาศัพท์เหล่านี ้ได้ เล่าเรื่ องประวัตศิ าสตร์ ไทยกับเมียนมาได้ เป็ นต้ น
ด้ านวรรณคดี มีเนือ้ หา 3 เรื่ อง ได้ แก่ นิทานนางสิบสอง เรื่ องลิลิตพระลอ และ
เรื่ อ งรู ป แบบค าประพัน ธ์ ลิ ลิ ต จากตารางผู้ วิ จัย พบว่า นัก ศึก ษาจ านวน 7 คนได้ อ่ า นนิ ท าน
นางสิ บสองแล้ วเข้ าใจเพราะนิทานนางสิบ สองเป็ นเรื่ องใหม่ ส่วนเนื อ้ หารู ปแบบคาประพันธ์ มี
นักศึกษาจานวน 5 คนที่ได้ ความรู้และเข้ าใจเนื ้อหา ส่วนเนื ้อหาลิลิตพระลอมีนกั ศึกษา 2 คนที่ได้ ร้ ู
เรื่ องลิ ลิตพระลอและชอบเรื่ องลิลิตพระลอ จากตารางที่ ผ้ ูวิจัยวิเคราะห์ พบว่าในด้ านวรรณคดี
นัก ศึ ก ษาอ่ า นยากเพราะเนื อ้ หาเป็ นเรื่ อ งใหม่ และไม่ เคยเรี ย น ไม่ ค้ ุน เคยกั บ วรรณคดี ไ ทย
โดยเฉพาะเรื่ อ งรู ป แบบค าประพั น ธ์ ทั ง้ ไทยและเมี ย นมาในแบบเรี ย นรายวิ ช าวรรณ คดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104: Literature, History and Culture) นักศึกษาเคยเรี ยน
เพี ย งเรื่ อ งย่อ ไม่ เคยเรี ย นรู ป แบบค าประพัน ธ์ จึ ง เข้ า ใจยาก เมื่ อ สัม ภาษณ์ แ ล้ ว ผู้วิ จัย พบว่า
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แม้ เนือ้ หาวรรณคดีเป็ นเรื่ องยาก กลุ่ม ตัวอย่างก็ชอบเพราะได้ ความรู้ ใหม่ ๆ และมีประโยชน์ต่อ
การเรี ยนภาษาไทย
ด้ านทักษะการอ่านนัน้ ผู้วิจัยแบ่ง เป็ น 3 ประเด็นได้ แก่ ทักษะการอ่านรู้ จา ทักษะ
การอ่านเข้ าใจและทักษะการอ่านนาไปใช้ จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั พบว่านักศึกษาชาวเมียนมาได้
ฝึ กทักษะที่เกี่ยวกับความรู้ความจา การอ่านเข้ าใจ และการอ่านนาไปใช้
ทักษะการอ่ านรู้ จา จากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น นักศึกษาจา
คาศัพ ท์ได้ โดยเฉพาะคาศัพ ท์ที่เกี่ ยวกับพุทธศาสนา เพราะประเทศเมี ยนมานับถื อพุทธศาสนา
เหมือนประเทศไทย นักศึกษาคนที่ 3 กล่าวว่า “หนูชอบอ่านและจาคาศัพท์ที่เกี ่ยวกับพุทธศาสนา
เพราะออกเสี ยงคล้ายกันและหนู เดาความหมายได้ หนู จึงได้รู้ว่าภาษาไทยออกเสี ยงอย่ างไร”
นอกจากนี ้ได้ ร้ ูคาศัพท์ใหม่ ๆ เช่น อวัยวะของไก่ ชนิดของไก่ คาศัพท์ที่เกี่ยวกับเมียนมา นักศึกษา
คนที่ 2 กล่าวว่า “หนูได้ความรู้ เกี ่ยวกับการละเล่ นไทย ได้คาศัพ ท์ ที่เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่ น
ตองอู” นอกจากนี ้แบบทดสอบท้ ายบทที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีความรู้ความจา เช่น คาถามที่เกี่ยวกับชื่อ
ตัวละคร สถานที่ส าคัญ เหตุการณ์ ส าคัญ เป็ นต้ น ซึ่งทาให้ นักศึกษามีความรู้ และจ าเนื อ้ หาได้
แบบทดสอบที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ ท าให้ นัก ศึก ษาไม่ ต้ อ งท่ อ งหนัง สื อ นัก ศึก ษาคนที่ 10 กล่ า วว่ า
“ผมชอบท าแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ ต้องท่ อ ง ถ้าจ าเนื ้อหา ก็ ตอบค าตอบได้ ” นักศึกษา
ชาวเมียนมาคุ้นเคยกับการท่องจา ระบบการเรี ยนการสอนของเมียนมาคือ การท่องหนังสือให้ จา
เมื่อนักศึกษาอ่านหนังสือเล่มนีแ้ ล้ วเข้ าใจว่านักศึกษาไม่ต้องท่องหนังสือ แต่ต้องจาสาระสาคัญ
และเหตุการณ์สาคัญของเนื ้อหา
ทักษะการอ่ านเข้ าใจ จากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น นักศึกษา
เข้ าใจบทอ่าน และความหมายของคาศัพ ท์ นักศึกษาคนที่ 1 กล่าวว่า “หนู เข้ าใจคาศัพ ท์ ข อง
บทอ่านของบทที ่ 1 กับ 2 เพราะเนื ้อหาสัน้ และง่าย” เมื่ อนักศึกษาทาแบบทดสอบท้ ายบทแล้ ว
เข้ าใจว่า ความสาคัญ ของการอ่านคือ เข้ าใจเนือ้ หา ถ้ านักศึกษาเข้ าใจเนือ้ หาแล้ วสามารถตอบ
ความหมายของคาศัพ ท์ ได้ เล่าเรื่ อ งได้ แปลภาษาไทยได้ เป็ น ต้ น นัก ศึก ษาคนที่ 13 กล่าวว่า
“จากบทอ่านเรื ่องอาหารไทยทาให้หนูเข้าใจอาหารไทย วิ ถีชีวิตของคนไทย และได้ความหมายของ
คาศัพท์ เช่น ต้ม ทอด ย่างเป็ นต้น ” การอ่านเข้ าใจคือสิ่งสาคัญของการอ่าน เพราะถ้ านักศึกษา
ท่องหนังสือได้ แต่ไม่เข้ าใจเนื ้อหาหรื อความหมาย ก็ไม่มีประโยชน์ การอ่านเข้ าใจจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างคนที่ 14 กล่าวว่า “หนู ทาแบบทดสอบแล้ว หนู เข้าใจว่ า นักศึ กษาที ่เก่ ง
ไม่ ใช่ ท่ อ งหนัง สื อ ได้อ ย่ า งเดี ย ว ต้อ งเข้า ใจเนื ้ อ หาส าคัญ จากการอ่ าน ซึ่ ง เป็ นส าคัญ มากกว่ า
การท่องจา”
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ทักษะการอ่ านนาไปใช้ จากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น นักศึกษา
นาคาศัพท์หรื อความรู้เหล่านี ้ไปใช้ ได้ นักศึกษาคนที่ 6 กล่าวว่า“คาศัพท์ทีเ่ กี ่ยวกับไก่ อวัยวะของไก่
ซึ่ งสามารถใช้ในชี วิตประจาวัน เช่น ไปตลาดซื ้อไก่สามารถใช้คาเหล่านี ้ได้ ” ผู้วิจยั พบว่า ความรู้ ที่
ได้ การอ่านทาให้ นักศึกษาสามารถนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพ ได้ นักศึกษาคนที่ 8 กล่าวว่า
“จากอ่ านเสริ ม บทเรี ยน ความรู้ เหล่ านี ้ต้องรู้ ถ้าทางานเป็ นล่ ามสามารถอธิ บายให้ค นไทยได้ ”
จากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้ทาให้ นกั ศึกษาได้ ความรู้เพิ่มขึ ้น เปิ ดหูเปิ ดตามากยิ่งขึ ้น ได้ ความคิด
ใหม่ ๆ นักศึกษาคนที่ 5 กล่าวว่า “หนู ต้องค้นคว้าอ่ านเพื ่อได้ความรู้ ใหม่ ๆ หนังสื อเล่ ม นี ้ทาให้
หนูได้หวั ข้อหลายอย่างเพื ่อทา thesis ในปี ที ่ 4 หนูอยากได้บทอ่านเสริ มเยอะ ๆ” ความรู้ เนื ้อหา
คาศัพท์ตา่ ง ๆ ที่ได้ มาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นสามารถนาไปใช้ ได้ ในชีวิตประจาวัน
ได้ จึงมีประโยชน์มาก
จากการสัม ภาษณ์ ผู้วิจัยยังพบว่า แบบเรี ยนของรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์
และวั ฒ นธรรม (THAI 3104: Literature, History and Culture) เป็ นวิ ช าที่ เ รี ย นยากส าหรั บ
นักศึกษาชาวเมียนมา เนื ้อหาไม่คอ่ ยชัดเจน นักศึกษากลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 กล่าวว่า “หนูเคยเรี ยน
เรื ่ อ งวรรณคดี เป็ นเรื ่ อ งย่ อ ค่ ะ ไม่ ใช่ ลัก ษณะค าประพัน ธ์ อ ย่ า งนี ้ ” นัก ศึก ษาคนที่ 13 กล่า วว่า
“หนูเคยเรี ยนวรรณคดี คือเรื ่องย่อไม่ใช่อย่างนี ้ และเรี ยนวรรณคดี เหมื อนการอ่านการเขี ยน ไม่มีพูด
ถึงการใช้ภาษาสวยงาม” ผู้วิจยั พบว่า การเรี ยนการสอนของรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และ
วั ฒ นธรรม (THAI 3104: Literature, History and Culture) เหมื อ นการสอนทั ก ษะการอ่ า น
มากกว่าการสอนวรรณคดี นักศึกษาคนที่ 8 กล่าวว่า “หนูเรี ยนวิ ชาวัฒ นธรรม หนูเรี ยนแต่ เรื ่ อง
ประเพณี ไทยอย่ างเดี ย ว ไม่ มี วัฒ นธรรมที ่เกี ่ ย วกับ วิ ถี ชี วิ ต และวัฒ นธรรมที ่เกี ่ ยวกับ ประเทศ
เมี ยนมา” ในด้ านประวัติศ าสตร์ นัก ศึกษาต้ อ งการเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ ประเทศเมี ยนมา นัก ศึกษ า
คนที่ 6 ให้ สัม ภาษณ์ ว่า “หนูเรี ยนประวัติศาสตร์ เป็ นเรื ่ องที ่เกี ่ยวกับประเทศไทยอย่างเดี ยว เช่ น
เศรษฐกิ จ ของสมั ย อยุ ธ ยา หนู อ ยากได้ เ รื ่ อ งประวัติ ศ าสตร์ ที่ เกี ่ ย วกั บ ประเทศเมี ย นมาเพื ่ อ
หนูนาไปใช้ในอนาคตได้”
เมื่ อ วิ เคราะห์ เนื อ้ หาของหนัง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ทัก ษะการอ่ า นเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ
นัก ศึกษาชาวเมี ย นมาสรุ ป ได้ ว่า นักศึก ษากลุ่ ม ตัวอย่างได้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ และ
วัฒ นธรรมมากกว่าวรรณคดี เพราะนักศึกษารู้ จักและคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ ระหว่างไทยกับ
เมี ยนมา ประเทศไทยและประเทศเมียนมามี วฒ
ั นธรรมที่คล้ ายกัน จึงเข้ าใจง่าย อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาชาวเมี ยนมาได้ ความรู้ ทัง้ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมมากกว่าเดิม ทาให้
นักศึกษาเข้ าใจแบบเรี ยนของวิชาวรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมากขึ ้น
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2. วิเคราะห์ ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อหาประสิทธิภาพ E2
แบบทดสอบหลังเรี ยน มีข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 100 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 18 แสดงคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F
𝑋̅
E2

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม 100
55
86
87
93
76
67
86
79
90
87
87
77
80
75
87
1212
80.8
80.8

จากตารางผู้วิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของหนังสืออ่าน
เพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” ส าหรั บ นักศึก ษาชาวเมี ย นมา คื อ ร้ อยละ 80.8 ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภ าพตัวหลังที่กาหนดไว้ (E2=75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มี นักศึกษา 2 คนที่ได้
คะแนนสูงที่สุด ได้ แก่ คนที่ 4 ได้ คะแนน 93 และ คนที่ 9 ได้ คะแนน 90 เมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์ กับ
นักศึกษาที่ได้ คะแนนสูงสุดแล้ วพบว่า นักศึกษาเข้ าใจเนื ้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและได้ ความรู้
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ทังด้
้ านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมไทยมากขึ ้น เช่น เข้ าใจอาหารการกิน ได้ ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบคาประพันธ์ลิลิต และได้ อา่ นเรื่ องพระนเรศวรที่เป็ นภาษาไทย เพราะส่วนใหญ่ เรี ยน
ประวัติศาสตร์ ระหว่างไทยกับเมียนมาเป็ นภาษาเมียนมา หลังจากอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ ว
เข้ าใจรายวิชานี ้มากขึ ้น นอกจากได้ ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาแล้ วยังได้ ฝึกทักษะการอ่าน นักศึกษา
อ่านแล้ วจาคาศัพท์ได้ จาเนื ้อหาได้ เช่น จาเพลงกุ๊ก กุ๊กไก่ได้ เข้ าใจการละเล่นไทย อาหารไทย
นักศึกษาที่ได้ คะแนนต่าที่สดุ คือ คนที่ 1 ได้ คะแนน 55 เพราะนักศึกษาทาแบบทดสอบไม่
ค่อยได้ เพราะจาความหมายของคาศัพท์ไม่ได้ และไม่เข้ าใจความหมายของคาศัพท์ เช่น ข้ อสอบที่
ถามว่า อวัยวะส่วนใดเป็ นส่วนของหัวไก่ นักศึกษาตอบว่า “เดื อย” จึงทาให้ เห็นว่านักศึกษาจ า
เนื อ้ หาไม่ได้ นอกจากนี เ้ มื่ ออ่านแล้ วพบคาศัพ ท์ ยากหรื ออ่านไม่เข้ าใจก็ไม่อยากอ่าน จึงท าให้
คะแนนต่า
จากข้ อมูลดังกล่าว ผู้วิจยั สรุปได้ ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 75/75 โดยประสิทธิภาพของคะแนน
เฉลี่ ย แบบทดสอบระหว่ า งเรี ย น คื อ E1 = 83.47 คะแนนเฉลี่ ย ของแบบทดสอบหลั ง เรี ย น
E2 = 80.8 สังเกตได้ ว่า คะแนนเฉลี่ ยของแบบทดสอบระหว่างเรี ยนจะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ ยของ
แบบทดสอบหลังเรี ยน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะหลังจากอ่านเสร็ จแล้ ว นักศึกษาลงมือทาทันที ทาให้ ยงั จา
เนื ้อหาและเข้ าใจเนื ้อหาได้

3. การวิเคราะห์ ความก้ าวหน้ าจากคะแนนแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
ผู้วิจยั หาค่าสถิติประสิทธิผลเพื่อทราบการพัฒนาของนักศึกษา โดยวัดจากคะแนนที่ได้
จากแบ บ ท ด สอบ ก่ อ น เรี ยน แล ะแบ บ ท ด สอบ ห ลั ง เรี ยน โดย ใช้ ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Index :E.I.) ดังนี ้

เมื่อ

𝑃2−𝑃1

E.I

=

P1 แทน
P2 แทน
Total แทน

ผลรวมคะแนนก่อนเรี ยนของทุกคน
ผลรวมคะแนนหลังเรี ยนของทุกคน
ผลคูณของจานวนนักศึกษากับคะแนนเต็ม

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃1
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ดัชนีประสิทธิผลเป็ นเรื่ องของอัตราส่วนของผลต่างจะมีคา่ สูงสุดเป็ น 1.00 ส่วนค่าต่าสุด
ไม่สามารถกาหนดได้ เพราะมีค่าต่ากว่า -1.00 และถ้ าเป็ นลบแสดงว่าคะแนนผลสอบก่อนเรี ยน
มากกว่าหลังเรี ยน ซึง่ หมายความว่าระบบการเรี ยนการสอนหรื อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้ ไม่
มีคณ
ุ ภาพ1
ในแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 100 ข้ อ
ข้ อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี ้
ผู้วิจัยศึกษาแล้ วพบว่า การใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนมี 2 แบบ ได้ แก่ แบบที่ 1 คือ
วัดเฉพาะพื ้นฐานของนักศึกษา และให้ มีการช่วยเสริมเพื่อเข้ าสูบ่ ทเรี ยน แบบที่ 2 คือ การวัดเพื่อให้
ทราบความรู้ ความสามารถของผู้เรี ย น จึง ใช้ แ บบทดสอบก่ อ นเรี ย นเที ย บกับ หลัง เรี ย น ซึ่ง ใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับ post test2 ผู้วิจัยจึงใช้ แบบทดสอบก่อนและหลังเป็ นชุดเดียวกันเพื่ อจะ
ทราบว่า นักศึกษาชาวเมียนมามีความรู้เพิ่มขึ ้นหรื อไม่

1
2

ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิ จยั การเรี ยนการสอน. หน้ า 218-219.
สุราษฎร์ พรมจันทร์ . (2550). ยุทธวิ ธีการเรี ยนการสอนวิ ชาเทคนิค. หน้ า 140.
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ของการทดลอง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
คะแนนรวม
E.I

แบบทดสอบก่ อนเรียน
คะแนนเต็ม 100
42
49
58
56
41
30
40
28
35
37
39
43
42
32
52
624

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม 100
55
86
87
93
76
67
86
79
90
87
87
77
80
75
87
1212
0.67

ผลต่ าง
13
37
29
37
35
37
46
51
55
50
48
34
38
43
35
588

จากตารางพบว่ า คะแนนรวมของแบบทดสอบก่ อ น เรี ย น คื อ 624 คะแนน
ส่วนคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรี ยนคือ 1212 คะแนน มีผลต่างกัน 588 คะแนน ค่าดัชนีผล
ประสิทธิภาพ คือ 0.67 แสดงว่า นักศึกษาชาวเมียนมามีการพัฒนาจากการใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา จากข้ อมูลพบว่า นักศึกษาทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนได้ คะแนนน้ อย เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ เรื่ องไก่ในภาษาและวัฒนธรรมไทยค่อนข้ าง
น้ อย เช่น ไม่เข้ าใจคาศัพท์ที่เกี่ยวกับไก่ ไม่เคยรู้เรื่ องนางสิบ สอง ไม่เคยอ่านเรื่ องลิลิตพระลอ และ
ไม่เคยเรี ยนเรื่ องรู ปแบบ คาประพันธ์ ลิลิต เป็ นต้ น ดังนัน้ หลังจากนักศึกษาได้ อ่านหนังสื ออ่าน
เพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาแล้ ว ทาให้ มีความก้ าวหน้ ามากขึ ้น
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เพราะหลายคนมีความตังใจ
้ กระตือรื อร้ น อยากรู้ อยากเห็น เมื่ออ่าน “อ่านเสริ มบทเรี ยน” แล้ ว
เข้ าใจบทอ่านมากขึ ้น
จากตารางผู้วิจยั พบว่า นักศึกษาที่มีความก้ าวหน้ ามากที่สดุ คือคนที่ 9 สังเกตเห็นได้
จากผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คือ 55 นักศึกษาคนนี ้ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนได้ 35 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนที่ต่า แต่ระหว่างการทดลองนักศึกษามีความตัง้ ใจมาก
อ่านอย่างละเอียดและค่อย ๆ ทาความเข้ าใจ เมื่อทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจึงสามารถทาคะแนนดี
มากขึ ้นคือ 90 คะแนน ส่วนนักศึกษาที่มีความก้ าวหน้ าน้ อยที่สุดคือ คนที่ 1 ได้ คะแนนผลต่าง 13
คะแนน ในการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนนักศึกษาทาได้ 42 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรี ยนได้
เพียง 55 คะแนน แม้ ได้ คะแนนน้ อยแต่พฒ
ั นา
ดัง นัน้ สามารถสรุ ป ได้ ว่า หนัง สื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม ทัก ษะการอ่ านเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ
นัก ศึ ก ษาชาวเมี ย นมา ช่ ว ยท าให้ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมาเข้ า ใจเนื อ้ หาของรายวิ ช าวรรณคดี
ประวัติศ าสตร์ และวัฒ นธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) มากขึน้ และยัง
ช่วยให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมาได้ ฝึกทักษะการอ่าน โดยเฉพาะการ “อ่านเป็ น” อาจารย์ชาวเมียนมา
สามารถน าหนัง สื อ อ่านเพิ่ ม เติม เล่ม นี ม้ าเป็ น สื่ อการเรี ยนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL) ได้
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ปริ ญญานิพนธ์เล่มนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่”
สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อช่วยให้ นักศึกษาชาวเมียนมาได้ ฝึกทักษะ
การอ่ า น และได้ ความรู้ เพิ่ มเติ ม ในราย วิ ช าวรรณ คดี ประวั ติ ศ าสตร์ และ วั ฒ นธรรม
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) ผู้วิจัยหาประสิทธิ ภ าพของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
เล่มนี ้โดยใช้ เกณฑ์ E1/E2 = 75/75 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เพื่อศึกษาผลความก้ าวหน้ า
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา
ผู้วิจยั สรุปผล อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย น าเครื่ อ งมื อ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ วไปทอลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษา
ชาวเมียนมาจานวน 15 คนที่เรี ยนวิชาเอกภาษาไทย ชันปี
้ ที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages – YUFL)
ผลการทดลองพบว่า หนังสื ออ่านเพิ่ม เติม ทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษา
ชาวเมี ยนมามี ค่าประสิทธิ ภาพ E1/E2 = 83.47/80.8 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ E1/E2 = 75/75
แสดงให้ เห็นว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้มีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายการสร้ างหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมา ที่ช่วยให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมาได้
ฝึ กทักษะ การอ่านและมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเนื ้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และ
วรรณคดีไทย
ผลการทดลองระหว่างเรี ยนผู้วิจยั พบว่า นักศึกษาชาวเมียนมาอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นแล้ วเห็นว่าองค์ประกอบของหนังสือ อ่านเพิ่มเติมมีประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่า งประเทศมาก เพราะมี อ งค์ ป ระกอบที่ แ ตกต่างจากแบบเรี ย นของรายวิ ช า
วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) เพราะมี
ทังภาษาเมี
้
ยนมา รูปภาพประกอบ และแผนผัง ซึง่ แตกต่างจากแบบเรี ยนที่นกั ศึกษาเรี ยนมา
การได้ ความรู้ จาก “บทอ่ า น” ที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งวัฒ นธรรมไทย เช่ น การละเล่ น ไทย
อาหารไทย ส านวนไทย และนิ ท านไทยจาก “บทอ่ า น” ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าใจวิ ถี ชี วิ ต ไทย
ความเป็ นอยู่ไทย ความเชื่อไทย เป็ นต้ น นอกจากนี ใ้ นหนังสืออ่านเพิ่มเติมยังมี “คาศัพท์น่ารู้ ” ของ
ทุกบท มีทงภาษาไทยและภาษาเมี
ั้
ยนมา ซึ่งช่วยให้ หาคาศัพท์ง่าย เพราะผู้วิจยั เรี ยงคาศัพท์ ก-ไก่
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ถึง ฮ-นกฮูก เมื่อนักศึกษาอ่านไม่เข้ าใจคาศัพท์ของบทอ่านสามารถเข้ าไปดูใน “คาศัพท์ น่ารู้ ” ได้
ในแต่ละบทผู้วิจยั สร้ างแบบฝึ กหัดที่มีรูปแบบหลากหลาย นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดแล้ วไม่เบื่อ สิ่งที่
ทาให้ นกั ศึกษาชาวเมียนมาชอบหนังสือ อ่านเพิ่มเติมเล่มนี ้มากที่สดุ คือ “อ่านเสริ มบทเรี ยน” เพราะ
เนื ้อหาเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับประเทศเมียนมา ผู้วิจยั นาเรื่ องของประเทศเมียนมาเขียนเป็ นภาษาไทย
และอธิ บ ายภาษาเมี ย นมาด้ วย การ“อ่ า นเสริ ม บทเรี ย น” ท าให้ นัก ศึก ษาชาวเมี ย นมาเข้ า ใจ
“บทอ่าน” มากขึ ้น การทา “แบบทดสอบท้ายบท” เป็ นการฝึ กทักษะการอ่าน และเกี่ยวกับการอ่าน
ความรู้ ความจ า เข้ าใจและน าไปใช้ ซึ่ ง เหมาะกั บ การเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศของชาวเมียนมา
เนื อ้ หารายวิ ช าวรรณคดี ประวัติ ศ าสตร์ และวัฒ นธรรม (THAI 3104 : Literature,
History and Culture) มี เนือ้ หากว้ าง หนังสื ออ่านเพิ่ม เติม ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ทาให้ นักศึกษาเข้ าใจ
เนื ้อหาในรายวิชานี ้ มากขึ ้นเพราะหนังสือเล่มนี ้ช่วยให้ เข้ าใจเนื ้อหารายละเอียดต่าง ๆ เช่น เข้ าใจ
วิถีชีวิตไทย ความเชื่อของคนไทย การละเล่นของไทย ประวัติศาสตร์ ไทยและวรรณคดีไทย เป็ นต้ น
จากการทดลองและ การสัมภาษณ์ ของนักศึกษา ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ ความรู้
เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและวรรณคดี นักศึกษารู้จกั และคุ้นเคยกับประวัตศิ าสตร์ ระหว่าง
ไทยกับเมี ยนมา นอกจากนี ท้ ัง้ ประเทศไทยและประเทศเมี ยนมามี วัฒ นธรรมที่ คล้ ายกันเพราะ
นับถือศาสนาพุธเหมือนกัน จึงอ่านแล้ วเข้ าใจง่าย ในส่วนของวรรณคดี นักศึกษาชาวเมียนมาอ่าน
ยาก เพราะเนื ้อหาไม่ค้ ุนเคยและไม่เคยเรี ยนมาก่อน แต่ได้ ความรู้ เกี่ ยวกับวรรณคดีมากกว่าเดิม
ความรู้ที่ได้ มาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นทาให้ นกั ศึกษาเข้ าใจในแบบเรี ยนของวิชา
วรรณคดี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมมากขึ ้น
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ทดลองระหว่างเรี ยนเสร็จ ผู้วิจยั ทดลองแบบทดสอบท้ ายบทเพื่อทราบว่า
นัก ศึก ษาอ่ านหนัง สื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม เล่ม นี แ้ ล้ ว เข้ าใจหรื อ ไม่ จ าเนื อ้ หาได้ ห รื อ ไม่ และต้ อ งการ
หาประสิทธิภาพของ E2 = 75
เมื่อทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างแล้ วพบว่าค่าประสิทธิภาพของหลังเรี ยนได้ คะแนน
ร้ อยละ 80.8 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลังที่กาหนดไว้ (E2=75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
มี นัก ศึก ษา 2 คนที่ ได้ ค ะแนนสูง ที่ สุด ได้ แ ก่ คนที่ 4 ได้ ค ะแนน 93 และ คนที่ 9 ได้ ค ะแนน 90
เมื่อผู้วิจยั สัมภาษณ์นกั ศึกษาที่ได้ คะแนนสูงสุดแล้ วพบว่า นักศึกษาเข้ าใจเนื ้อหาของหนังสืออ่าน
เพิ่ม เติม และได้ ความรู้ ทัง้ ด้ านวรรณคดี ประวั ติศาสตร์ และวัฒ นธรรมไทยมากขึน้ เช่น เข้ าใจ
อาหารการกิ น ได้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ รู ป แบบค าประพัน ธ์ ลิ ลิ ต และได้ อ่านเรื่ อ งพระนเรศวรที่ เป็ น
ภาษาไทย เพราะส่วนใหญ่เรี ยนประวัติศาสตร์ ระหว่างไทยกับเมียนมาเป็ นภาษาเมียนมา หลังจาก
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อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ ว เข้ าใจรายวิชานีม้ ากขึน้ นอกจากนักศึกษาได้ ความรู้ แล้ วยังได้ ฝึก
ทัก ษะการอ่าน นักศึกษาอ่านแล้ วจ าค าศัพ ท์ ได้ จ าเนื อ้ หาได้ เช่น จ าเพลงกุ๊ก กุ๊กไก่ ได้ เข้ าใจ
การละเล่นไทย อาหารไทย
ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมี ความก้ าวหน้ า หลังจากอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” สาหรับนักศึกษาชาวเมี ยนมา นักศึกษาที่ มี ความก้ าวหน้ าสูงที่ สุดคือ
คนที่ 9 เพราะผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนคือ 55 คะแนน นักศึกษาคนนี ้ได้
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนคือ 35 คะแนนและแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ 90 คะแนน จึงทาให้
เห็ น ว่านัก ศึก ษามี ความตัง้ ใจอ่า นหนัง สื อ อ่านเพิ่ ม เติม แล้ วมี ค วามรู้ มากขึน้ ส่วนนัก ศึกษามี
ความก้ าวหน้ าน้ อยที่สดุ คือ คนที่ 1 สังเกตเห็นได้ จากผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรี ยนได้ 13 คะแนน นักศึกษา คนนี ้ได้ คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน 42 คะแนน และแบบทดสอบ
หลังเรี ยนได้ เพียง 55 คะแนน เพราะ ไม่สนใจอ่าน และไม่คอ่ ยตังใจอ่
้ าน จึงมีความพัฒนาน้ อย
ผู้ วิ จัย จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะการอ่ า นเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ นัก ศึ ก ษา
ชาวเมียนมามีค่าประสิทธิภ าพ E1/E2 = 83.47/80.8 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ E1/E2 = 75/75
แสดงให้ เห็นว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศสาหรับผู้เรี ยนชาวเมียนมาได้
อภิปรายผล
หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามีเนื อ้ หา ที่ทา
ให้ นกั ศึกษาเข้ าใจความรู้ในด้ านวรรณคดี ด้ านประวัตศิ าสตร์ และด้ านวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นเนื ้อหาที่มี
ประโยชน์ แก่นักศึกษาชาวเมี ยนมาที่เรี ยนวิชาเอกภษาไทย เพราะได้ ความรู้ เพิ่มเติมในรายวิชา
วรรณ คดี ประวั ติ ศ าสตร์ และวั ฒ นธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture)
การเรี ย นเรื่ อ งประวัติ ศ าสตร์ แ ละวรรณคดี ถื อ เป็ นการเรี ย นวัฒ นธรรม เพราะเมื่ อ ได้ เรี ย น
ประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดีแล้ วสามารถเห็นวิถีชีวิต สังคม และความเป็ นอยูข่ องคนไทยในสมัยนัน้
ประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดีจงึ เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม ทาให้ นกั ศึกษาเมียนมาเข้ าใจภาษาไทย
มากขึ ้น เพราะการเรี ยนรู้ภาษาจาเป็ นต้ องมีความรู้ เรื่ องวัฒนธรรมด้ วย จึงทาให้ เห็นว่านักศึกษา
ชาวเมี ย นมาควรเรี ย นรู้ เนื อ้ หาวัฒ นธรรมไทยคู่กับ ภาษาไทย เพราะเนื อ้ หาทางวัฒ นธรรมมี
ความสาคัญในการเรี ยนการสอนภาษาไทย ดังที่สภุ ัทรา อักษรานุเคราะห์ได้ กล่าวว่า “ความรู้ ทาง
วัฒ นธรรมเป็ นสิ่ งจ าเป็ นต่ อการเรี ย นการสอนภาษา การสอนภาษาไทยไปพร้ อมกับ การสอน
วัฒนธรรมทาให้ผู้เรี ยนสนใจในการเรี ยน ยังทาให้ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี ยอมรับสิ่ งที ่แปลกไป
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จากคน และยังมี ผลต่อความเข้าใจภาษาดี กว่า การเรี ยนรู้ ตวั ภาษาแต่เพี ยงอย่างเดี ยว”1 หนังสือ
อ่า นเพิ่ ม เติ ม ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึง้ จึง เป็ น การเรี ย นการสอนภาษาไทยอย่างหนึ่ ง ที่ ช่วยให้ นัก ศึก ษา
ชาวเมียนมาได้ ทงภาษาไทยและวั
ั้
ฒนธรรมไทยพร้ อมกัน
หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะการอ่ า นเรื่ อ ง “ไก่ ” ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวเมี ย นมาเป็ น
สื่อการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสาหรับ ครู ผ้ ูสอนภาษาไทยที่ประเทศ
เมี ยนมาต้ องใช้ เพราะในการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาแต่งประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
ครู ผ้ ูสอนต้ องหาเอกสารหรื อหนังสือเพิ่มเติมเพื่อสอนนักศึกษาชาวเมียนมา นอกจากนี ้การสอน
เรื่ องวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และเรื่ องวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องที่ลึกซึ ้งมาก ต้ องสอนให้ นกั ศึกษาเข้ าใจ
ในหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจะมีภาษาเมียนมาช่วยจึงทาให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและทาให้
ครู ผ้ ูส อนอธิ บ ายง่ายขึน้ ถ้ าครู ผ้ ูส อนน าหนังสื ออ่านเพิ่ ม เติม ทัก ษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ” ส าหรั บ
นักศึกษาชาวเมี ยนมาแล้ วสามารถไปสอนในห้ องเรี ยนได้ นอกจากนี ค้ รู ผ้ ูสอนสามารถนาแนว
ทางการสร้ างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่” สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมาแล้ วสร้ าง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมอีกเล่มหนึง่ ได้ จึงมีประโยชน์สาหรับครูผ้ สู อนภาษาไทยที่ประเทศเมีย นมา
การเรี ยนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้งต้ องการสื่อการเรี ยน
การสอน โดยเฉพาะต้ องการหนังสือที่ชว่ ยพัฒนาทักษะ หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสืออ่านนอกเวลา
เป็ นต้ น ปั ญ หาของการเรี ย นการสอนที่ ม หาวิ ท ยาลัย ภาษาต่ า งประเทศย่ า งกุ้ ง (YUFL) คื อ
มีสื่อ การเรี ยนการสอนน้ อย และเวลาการเรี ยนการสอนน้ อย เพราะได้ เวลาวิชาละ 50 นาทีต่อวัน
การใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมทาให้ แก้ ปัญหาเหล่านี ้ได้ เช่น นักศึกษาสามารถนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ไปที่บ้าน หรื อห้ องสมุดแล้ วอ่านได้ เพราะหนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถใช้ ได้ ในทัง้ ห้ องเรี ยนและ
ห้ องเรี ยน หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่ใช้ ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยังได้ ความรู้
ด้ านวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และวรรณคดี หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจึงมีประโยชน์มาก
ที่สามารถใช้ ได้ ในทังห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนได้ และสามารถศึกษาด้ วยตนเองได้ ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจัย ของ Shi Lei เรื่ องหนั งสื ออ่ า นประกอบบทละครนอกเรื่ อง “สังข์ ทอง” สาหรั บ
นักศึกษาชาวจีน ในนัน้ Shi Lei กล่าวว่า หนังสืออ่านประกอบเล่มนี ้สามารถอ่านด้ วยตนเองได้
เมื่ออ่านแล้ วนอกจากเข้ าใจเรื่ องสังข์ ทองแล้ ว ยังเข้ าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อของคนไทย
มากขึ ้น เช่น เข้ าใจคาว่า ตัวละคร ยักษ์ พระอินทร์ เข้ าใจภาพจิตรกรรมของไทยมากขึ ้น2

1
2

สุภทั รา อักษรานุเคราะห์. (2532). การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม. หน้ า 15.
Shi Lei. (2559). หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื ่อง “สังข์ ทอง” สาหรับนักศึกษาชาวจี น. บทคัดย่อ.
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ข้ อเสนอแนะ
ควรทางานวิจัยเกี่ ยวกับสื่อการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเด็นอื่น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือการวิจัย
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเรื่ อง “ไก่ ”
สาหรับนักศึกษาชาวเมียนมามี 3 ท่าน ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒ
ั นา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ Su Su Khin
แผนกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(Yangon University of foreign Languages - YUFL)
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แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่ านเพิ่มเติมทักษะการอ่ าน
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