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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.  

 
Keyword : Thai supplementary reading book Thai Chicken Myanmar students. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
คนเมียนมามีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับคนไทยมากกว่าประเทศอ่ืนในอาเซียนเพราะ

เป็นประเทศเพ่ือนบ้านและมีความสัมพันธ์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนมามีการติดต่อสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการศึกษามากขึน้ เป็น
ประชาคมอาเซียนด้วยกัน ประเทศเมียนมาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล าดบัท่ี 9 “การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 ทั้งในมิ ติ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงรวมถึง 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอก”1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ
อาเซียนของเมียนมา เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ตอ่ประเทศเมียนมา ท าให้เกิด
แผนพฒันาการคมนาคมในประเทศทกุเส้นทาง ทัง้การสร้างถนน รถไฟความเร็วสงู และทา่เรือ2 

ประเทศเมียนมาน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยจ านวนมาก คนเมียนมารู้จักบริษัทไทย 
เช่ น  บ ริษั ท ซี พี  (Charoen Pokphand group : CP) บ ริษั ท  PTT (Public Company Limited)  
อิตาเลียนไทยและบริษัทเครือซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group : SCG) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไทยในประเทศเมียนมา3 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีลงทุนในเมียนมามากท่ีสุดในประเทศอาเซียน ภาษาไทยจึงเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร และเป็นภาษาธุรกิจส าคญัของคนเมียนมา แม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ต้องอาศยัการติดต่อส่ือสารทัง้การติดต่อส่ือสารโดยการพูด อ่านและ
เขียน คนเมียนมาจงึสนใจเรียนภาษาไทยเพ่ือท าธุรกิจ  

ความส าคญัของภาษาไทยท าให้ประเทศเมียนมามีนโยบายเปิดสอนภาษาไทยเพ่ือให้
นักศึกษาชาวเมียนมาได้เรียนรู้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศท่ีสอนภาษาไทยใน
ประเทศเมียนมามี 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (Yangon University of 
Foreign Languages - YUFL) กับ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ (Mandalay 
University of Foreign Languages-MUFL) “มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งเมืองย่างกุ้ง 

                                                           
1 กองอาเซียน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  (2557-2559).  รายงานฉบับ

สมบูรณ์ โครงการจดัท ายทุธศาสตร์ด้านประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน.  หน้า 2. 
2 อากิ อคิราภ์.  (2555).  เราคืออาเซียน เมียนมาร์.  หน้า 59. 
3 วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2560. 18 เมษายน).  ความสมัพนัธ์พม่า-ไทย.  สืบค้นเม่ือ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 จาก 

http:// th'wikipedia.org/wiki/ความสมัพนัธ์พมา่-ไทย.  เรียบเรียงโดยผู้วิจยั. 
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เป็นสถาบนัแห่งแรกที่มีการอบรมภาษาไทยให้ชาวเมียนมา เป็นสถาบนัที่สอนภาษาไทยเพือ่เสริม
ทกัษะ ความรู้ความเข้าใจวฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์และการสื่อสารธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั
ไทย”1 

การเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง  (YUFL) เร่ิมต้น
ตัง้แต ่พ.ศ. 2530 และเร่ิมเปิดสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศมณัฑะเลย์ (MUFL) 
พ.ศ. 2559 โดยใช้หลักสูตรภาษาไทยเหมือนกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง  
ความเป็นมาของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) คือ 
เม่ือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
ประเทศเมียนมาทรงมีพระราชด าริให้ก่อตัง้แผนกวิชาภาษาไทยเพ่ือสอนภาษาไทยแก่นกัศึกษา
ชาวเมียนมา 

การสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเมียนมาเป็นจุดแข็งของหลักสูตรภาษาไทยท่ี
มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) แม้จะเปิดสอนภาษาไทยในระยะเวลาไม่นาน แต่
นกัศกึษาวิชาเอกภาษาไทยท่ีจบจากมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศย่างกุ้ งได้งานท่ีบริษัทไทยเร็ว
เพราะบริษัทไทยต้องการบคุลากรท่ีสามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้ มีนกัศกึษาเมียนมาท่ีจบ
เอกภาษาไทยจ านวนมาก การเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 
(YUFL) จึงเข้มแข็งเพราะความต้องการทางเศรษฐกิจ นายพิษณุ สวุรรณะชฎ เอกอคัรราชทตูไทย
ประจ ากรุงยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมากลา่ววา่ 

 
นกัศึกษาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ งถือว่าเป็นนกัศึกษา

ระดบัหวักะทิของเมียนมา ซึง่ต้องสอบแข่งขนักนัเข้ามา และบณัฑิตรุ่นแรกจะมีขีดความสามารถ
ภาษาไทยอยู่ในระดบัดี ทัง้ในด้านการสื่อสาร อ่านเขียน และไวยากรณ์ การเรียนภาษาไทยของ
ชาวเมียนมาที่เพิ่มขึน้จะเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการเปิดประเทศและพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
เมียนมา และเช่ือว่า  การเรียนภาษาไทยของนกัศึกษาชาวเมียนมาจะมาพร้อมกับโอกาสของ
วิชาชีพในอนาคตอีกด้วย2 

 

ในการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) เน้นสอน 
4 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการเขียน และทกัษะการอา่น จากการสมัภาษณ์

                                                           
1 ซู  ซู  คิน  (Su Su Khin).  (2554).  การพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทย ณ  มหาวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง.  ในการประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 3 การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย.  หน้า 11. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 12. 
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พบว่า “กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนกบักลุ่มนกัศึกษามีความเห็นในระดบัมากที่สดุว่า รายวิชา
ในหลกัสูตรครอบคลุมทัง้ 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน”1 แสดงว่ารายวิชาต่าง ๆ เน้น ทักษะ
การส่ือสารภาษาไทย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่น และการเขียน โดยไม่ได้ระบุว่า รายวิชานัน้มี
เนือ้หาอะไร ใช้วิธีการสอนโดยการอธิบายเป็นหลกั ให้นกัศกึษาอ่านและผู้สอนอธิบายความหมาย 
และให้เขียนสรุป หรือแตง่ประโยค ซึง่เป็นการฝึกทกัษะการส่ือสาร 

รายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม (THAI 3104 : Literature, History and 
Culture) เป็นวิชาท่ีสอนทัง้วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมซึ่งมีเนือ้หากว้างมาก ใน  
ด้านวฒันธรรมมีเนือ้หาทัง้หมดเก่ียวกบัประเพณีจึงท าให้นกัศกึษามองวา่วฒันธรรมมีแตป่ระเพณี
อย่างเดียว เช่น ประเพณีลอยกระทง แตว่ฒันธรรมไทยมีมากมายและหลากหลาย สิ่งรอบตวัของ
มนษุย์เป็นเนือ้หาของวฒันธรรม เช่น ภาษา อาหาร เคร่ืองแตง่กาย เป็นต้น ในด้านประวตัิศาสตร์ 
มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ 4 ยุคของประเทศไทย ได้แก่ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ในด้านวรรณคดีเป็นการศึกษาเร่ืองย่อ ไม่มีบทประพนัธ์ต้นฉบบั ผู้ สอนยงัเน้นสอน
ทกัษะการอา่นเป็นหลกั ยงัไมมี่การวิเคราะห์ข้อมลู หรือการใช้ภาษาในวรรณคดี การเรียนวิชานีจ้ึง
เหมือนกับวิชาการอ่านและ การเขียนซึ่งอาจเป็นเพราะรายวิชาในหลกัสูตรเน้นทกัษะการส่ือสาร
ภาษาไทย และมีเวลาเรียนจ ากัด แตเ่นือ้หารายวิชามีมาก นกัศกึษาจึงไม่เข้าใจความสวยงามของ
การใช้ภาษา ความหมายและจดุประสงค์ของการศกึษาวรรณคดีอยา่งแท้จริง 

 
การคดัเลือกและการจดัเรียงเนือ้หาบทเรียนในบางรายวิชาไม่มีขอบเขตที่ชดัเจน ได้แก่ 

รายวิชาวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และวรรณคดี ในด้านวรรณคดี การน าเร่ืองย่อของวรรณคดีมา
เป็นบทเรียน ไมช่่วยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาวรรณคดีไทยอยา่งแท้จริงอีกทัง้การเลอืกวรรณคดีที่น ามาเป็น
บทเรียนควรน าต้นฉบับของโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนมาเป็นบทเรียน โดยอาจตัดตอนเฉพาะ  
ตอนส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเรียน และควรเลือกจากวรรณคดีเอกของไทยเท่านัน้ เช่น 
รามเกียรติ์ ขนุช้างขนุแผน พระอภยัมณี สงัข์ทอง เนื่องจากวรรณคดีเอกแตล่ะเร่ืองจะสะท้อนสภาพ
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม คตินิยม และความเช่ือของคนไทยได้เด่นชัด ส านวนไทยที่ใช้กัน
แพร่หลายในปัจจุบนัก็มีที่มาจากเนือ้หาและวรรคทองในวรรณคดีเอกดงักลา่ว นอกจากนีก้ารเรียน

จากวรรณคดีเป็นการศกึษาวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ไปในตวัด้วย2  

 

                                                           
1 อารยา อนันต์ประกฤติ.  (2559).  สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา.  หน้า 89. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 91. 
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ผู้วิจยัพบว่า รายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม (THAI 3104 : Literature, 
History and Culture) เป็นรายวิชาท่ีมีเนือ้หาไม่ชัดเจนและมีเนือ้หามากเพราะในเนือ้หามี 
ทัง้วรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเป็นวิชาเดียวกัน จึงท าให้นกัศึกษาไม่เข้าใจภาพรวม
ของเนือ้หาวิชา เช่น ไม่รู้ความหมายของวรรณคดี ไมเ่ข้าใจความหมายของวฒันธรรมอย่างแท้จริง 
วิธีการสอนไม่คอ่ยเหมาะกบัวิชานีเ้พราะสอนวรรณคดีเหมือนสอนการอ่าน การเขียน นอกจากนีย้งั
ไมมี่แบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนเนือ้หา 

เม่ือพิจารณาช่ือรายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้วพบว่า เนือ้หาของ
รายวิชามีความสัมพันธ์กัน และสามารถเช่ือมโยงกันได้ โดยน าสิ่งท่ีมีปรากฏร่วมกันในไทยและ
เมียนมามาศึกษานั่นคือ “ไก่” ซึ่งเป็นสัตว์เลีย้งของประเทศไทยกับเมียนมาตัง้แต่สมัยโบราณ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนทัง้สองประเทศมีมาตัง้แต่อดีต เม่ือสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไป
ประทับท่ีกรุงหงสาวดีในฐานะราชบุตรบุญธรรมของพระเจ้าบุเรงนองเพ่ือเป็นตวัประกัน มีเร่ือง  
เล่าทางประวัติศาสตร์ ว่าคราวหนึ่ ง มีการเล่นชนไก่ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าบุ เรงนอง  
สมเด็จพระนเรศวรทรงเล่นชนไก่กับมังสามเกียด พระมหาอุปราชา ไก่ของมังสามเกียดสู้ ไม่ได้ 
เจ้าของไก่กริว้มากถึงกับตรัสว่า “ไก่เชลยตวันี้เก่งจริงหนอ” สมเด็จพระนเรศวรตรัสสวนออกไป

ทนัทีวา่ “พระองค์อย่าเข้าพระทยัว่าไก่ของฉันชนะแต่ไก่ของพระองค์เท่านัน้ แม้จะชนชนะเอาบ้าน
เอาเมืองยงัได้”1 แสดงให้เห็นความส าคญัของไก่และความสมัพนัธ์ระหว่างสองประเทศปรากฏอยู่
ในประวตัศิาสตร์ไทยและเมียนมา 

ไก่เป็นสัตว์ท่ีปรากฏในวัฒนธรรม วิถีชีวิต ส านวนภาษา และความเช่ือ คนไทยน า
ลกัษณะและพฤติกรรมของไก่มาเปรียบกบัการด าเนินชีวิตของคนไทย เพ่ือเตือนภยัหรือเปรียบกบั
สภาพอาการต่าง ๆ  ในชีวิตประจ าวัน ในด้านส านวนภาษามีส านวน “ไก่งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่ง”2 ในด้านวิถีชีวิตของไทย ไก่อยู่ในวัฒนธรรมการกิน คนเมียนมารู้จักอาหารไทยท่ีท า
จากไก่ เช่น ข้าวมันไก่ มัสมั่นไก่ และขนมจีนน า้เงีย้ว อาหารเหล่านีมี้รสชาติคล้ายกับอาหาร 
เมียนมา ในด้านความเช่ือมีความเช่ือเก่ียวกับปีเกิด 12 ราศีและการไหว้พระธาตุตามปีเกิด  
ในจังหวัดล าพูนมีพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารซึ่งเก่ียวกับคนท่ีเกิดปีระกา (ปีไก่) “พระธาต ุ
หริภญุชยั ถือว่าเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของผูที้่เกิดในปีระกา (ไก่) มีความเชื่อว่า คนทีเ่กิดปีระกา
ระหว่างที่ยงัมีชีวิตอยู่หรือเมื่อมีเคราะห์มีอปุสรรคในชีวิต อย่างน้อยสกัครั้งหน่ึงท่านควรหาโอกาส

                                                           
1 อภิวนัทน์ อดลุยพิเชฏฐ์.  (2556).  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช.  หน้า 25. 
2 พิรพฒัน์ แก้วแสน.  (2550).  สารคดีพยญัชนะไทยมรดกไทย มหศัจรรย์พยญัชนะไทย.  หน้า 14. 
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เดินทางไปนมสัการ”1 การไหว้พระธาตตุามปีเกิดจึงเป็นวฒันธรรมไทยอย่างหนึ่ง นอกจากนีย้งัมี
ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัไก่ เช่น คนไทยโบราณเช่ือว่า ไก่เป็นสตัว์เทวดา จึงเส่ียงทายใช้กระดกูไก่โดยดู
กระดกูไก่แล้วทายวา่ อนาคตจะเป็นอยา่งไร ดีหรือไม ่เป็นต้น  

ภาษาไทยมีนิทานท่ีเก่ียวกับไก่ท่ีมีช่ือเสียงมากคือ “นางสิบสอง” เป็นนิทานพืน้บ้านท่ี
สอนคติเตือนใจ สอนธรรมหรือศีลธรรม ในเร่ืองพระอินทร์สงสารพระรถเสนจึงให้ไก่ตัวหนึ่ง  
พระรถเสนเอาไก่ตัวนี  ้ไปชนและชนะทุกครัง้ พระรถเสนน าเงินท่ีได้ไปดูแลแม่และป้า 11 คน  
แสดงให้เห็นวา่การชนไก่เป็นอาชีพอยา่งหนึง่ของผู้ชายไทย 

ในบทอาขยานมีเร่ืองท่ี เก่ียวกับไก่  ได้แก่ “ไก่แจ้” แต่งเป็นกลอนดอกสร้อย เป็น 
บทประพันธ์ท่ีดี และมีคุณค่า นอกจากนีมี้เพลง “กุ๊ก กุ๊ กไก่” เนือ้เพลงมีความรู้เก่ียวกับไก่  
“เพลงช่วยเพ่ิมพนูทกัษะทางภาษาใหแ้ก่ผู้เรียน ซ่ึงช่วยใหรู้้จกัฟังออกเสียง และแยกความแตกต่าง
ของเสียงสูง ต ่ า ค่อย หนัก เบา รู้จักแยกจังหวะช้าเร็วซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการฟังค าพูดซ่ึง
ประกอบด้วยเสียงหนกัเบา และเสียงวรรณยกุต์ที่ต่างกนั”2 เพลงกบับทอาขยานท าให้นกัศกึษาฝึก
วิเคราะห์จากเร่ืองท่ีอ่าน ได้ความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน ส าคญัท่ีสดุคือ จ าค าศพัท์และ
ความหมายได้ จึงสามารถใช้ในการแตง่ประโยค การสอนบทอาขยานและเพลงจึงมีประโยชน์มาก 
ทัง้ในด้านภาษาและด้านความคดิ นอกจากนีย้งัฝึกทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และการเขียนได้
ด้วย ซึง่เหมาะกบัการเรียนการสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาเมียนมา 

ไก่ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเร่ือง เชน่ ลิลิตพระลอ ขุนช้างขุนแผน อิเหนา เป็นต้น 
ในเร่ืองลิลิตพระลอแสดงให้เห็นบทบาทของไก่ และสะท้อนภาพชีวิตของสงัคมไทย ท่ีส าคญัคือ
ประเทศเมียนมาก็มีวรรณกรรมพืน้บ้านท่ีคล้ายกับเร่ืองลิลิตพระลอ ซึ่งเป็นเร่ืองสามลอและ 
นางอุเป่ม ทัง้เร่ืองลิลิตพระลอกับสามลอและนางอุเป่มจบด้วยโศกนาฏกรรมความรัก  
เร่ืองสามลอและนางอุเป่มเป็นนิทานพืน้บ้านของเมียนมา “สามลอและนางอุเป่มเป็นที่รับรู้อย่าง
แพร่หลายในสงัคมคนไทใหญ่ ในรัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมามานานแล้ว จนกล่าวได้ว่า 
เป็นเร่ืองเล่าประจ าถ่ินของคนไทใหญ่ในรัฐฉาน”3 ในลิลิตพระลอมีเนือ้เร่ืองตอนหนึ่งท่ีกล่าวถึง 

                                                           
1 ทศพล จงัพานิชย์กลุ.  (2547).  คู่มือไหว้พระธาตเุจดีย์ประจ าปีเกิด.  หน้า 47. 
2 ส านกังานศกึษาธิการเขต เขตการศกึษา 2.  (2533).  คู่มือการสอนเพลงชัน้เด็กเล็ก.  หน้า 49. 
3 ประคอง นิมมานเหมินท์.  (2558).  โอ้เป่มสามลอ ในฐานะวรรณกรรมชนชาติไท.  ใน ทีทรรศน์ลิลิตพระลอการประชุม 

ทางวิชาการระดบัชาติเร่ือง “หยกใสร่ายค าในวงวรรณ” ลิลิตพระลอและพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรมและ
วฒันธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558.  
หน้า 152. 
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ปู่ เจ้าสมิงพรายใช้ไก่สวยงามส่งไปล่อให้พระลอเดินทางเข้ามาในเขตเมืองสรองของพระเพ่ือน  
พระแพง1 

ผู้วิจยัพบว่าเร่ือง “ไก่” เป็นเร่ืองท่ีสามารถเช่ือมโยงระหว่างคนไทยและคนเมียนมาได้โดย
ปรากฏทัง้ในวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม ผู้ วิจยัจึงจะสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะ
การอ่านเร่ือง “ไก่” เพ่ือให้นักศึกษาเมียนมาได้อ่านเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้เร่ือง
วรรณคดี ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัไก่ และได้ฝึกทกัษะการอา่นด้วยตนเอง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา 

ความส าคัญของการวิจัย 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา ช่วยพฒันา

ทักษะการอ่านท าให้นักศึกษาชาวเมียนมาเรียนวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) เข้าใจมากขึน้  

ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการศกึษาไว้ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1.1 ประชากรคือ นักศึกษาชาวเมียนมา วิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 

ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) 
1.2 กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาชาวเมียนมา วิชาเอกภาษาไทย ระดบัปริญญาตรี

ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบั “ไก่” จากเอกสารและงานวิจยัแล้วน ามาสร้างเป็น
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมามีจ านวน 10 บทดงันี ้ 

บทท่ี 1   ความรู้เก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 2   เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 3   การละเลน่ไทยท่ีเก่ียวกบัไก่   

                                                           
1 ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (2548).  ความส าคัญของ “สลาเหิน” และ “ไก่แก้ว” ในเร่ืองลิลิตพระลอ. ใน วรรณวิจัยรวม

บทความวิจยัวรรณคดีอยธุยาและรตันโกสินทร์บางเร่ือง.  หน้า 179. 
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บทท่ี 4   ปีนกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 5   อาหารไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 6   ส านวนไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 7   นิทานไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 8   นิทานชาดกท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 9   ไก่ในวรรณคดีไทย: ลิลิตพระลอ  
บทท่ี10  ไก่ในวรรณคดีไทย: รูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต  

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
งานวิจัยนีมุ้่งสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมาโดยศึกษาเฉพาะ

ประสิทธิภาพของแบบเรียนซึ่งเป็นการอ่านด้านความรู้ ความเข้าใจ และน าไปใช้ เพ่ือให้เหมาะกบั
ผู้ เรียนชาวเมียนมา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง หนงัสือท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ซึ่งมีเนือ้หาสาระเก่ียวกับไก่ใน

ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นักศึกษาชาวเมียนมาได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย และ  
มีความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาชาวเมียนมาในการศกึษา
รายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) 
ของหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) 
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บทที่ 2  
ความรู้เก่ียวกับ “ไก่” และทกัษะการอ่านส าหรับนักศึกษาเมียนมา 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง “ไก่” เพ่ือสร้างหนงัสือ 
อ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านให้นักศึกษาเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย หัวข้อในการศึกษามี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 
2. ความรู้เก่ียวกบัไก่ 
3. ความส าคญัของการอา่นส าหรับชาวตา่งชาติ 
4. หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิส าหรับชาวตา่งชาติ 

1. การเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาท าให้การเรียนการสอนภาษาไทยท่ี

มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) มีความส าคญัโดยเปิดสอนภาษาไทยเป็นภาษา
แรก  จุดแข็งของการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีประเทศเมียนมาคือการมีโอกาสได้งานดีและ
เงินเดือนดี ปัจจุบนัมีนกัศึกษาวิชาเอกภาษาไทยประมาณ 200 คน นักศึกษาเมียนมานิยมเรียน
ภาษาไทยเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีความต้องการจากหน่วยงานธุรกิจ และนกัธุรกิจไทยจ านวนมากเข้า
มาลงทนุในประเทศเมียนมาเพราะต้องการบคุลากรท่ีเป็นคนเมียนมาท่ีรู้ธรรมเนียม วฒันธรรมและ
ภาษาไทย 

เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาต้องการคนท่ีรู้ภาษาไทยมากขึน้ท าให้ภาษาไทยเป็นภาษา
ท่ีส าคญั ผู้สอนและผู้ เรียนเห็นว่าแรงจงูใจในการเรียนภาษาไทย ได้แก่ การมีโอกาสได้ท างานท่ีดี
และรายได้สูง การมีโอกาสได้ศึกษาต่อท่ีประเทศไทย และการมีโอกาสได้ท างานท่ีประเทศไทย 
ส่วนแรงจูงใจภายในท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ ความต้องการดูหนัง ฟังเพลงไทยได้เข้าใจ ในหัวข้อนี ้
ผู้ วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น  2 ประเด็น ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

 
1.1 หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ประเทศเมียนมามีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
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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มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ (Mandalay University of Foreign Languages-
MUFL) 

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) เป็นสถาบันแห่งแรกท่ีเปิดสอน
ภาษาไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 โดยเร่ิมจากการเปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development Department) 
จากนัน้ในปี พ.ศ. 2543 จึงเปิดสอนในระดบัอนุปริญญา และในปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนภาษาไทย
ในระดบัปริญญาตรี การเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) 
มีมาเป็นระยะเวลา 31 ปีแล้ว  

ในระดบัปริญญาตรีเปิดสอนหลกัสตูรระยะยาว 4 ปี หลกัสตูรนีมี้เนือ้หาประกอบด้วย 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ การแปล วรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวัฒนธรรม 
การส่ือสารธุรกิจ และการวิจยัพืน้ฐาน ศกึษาปีละ 2 เทอม นกัศกึษาเมียนมาเรียนตัง้แตว่นัจนัทร์ถึง 
วันศุกร์ เวลา 9.00 น. -15.20 น. เรียนวิชาละ 50 นาทีต่อวัน รายวิชาภาษาไทยของหลักสูตรมี
รายละเอียดดงันี ้

 
ชัน้ปีที่ 1 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 2 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต ได้แก่ 

ทกัษะการฟังและการพดู และทกัษะการอา่นและการเขียน 
ชัน้ปีที่ 2 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 3 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต ได้แก่ 

ทกัษะการฟังและการพดู ทกัษะการอา่นและการเขียน และไวยากรณ์ 
ชัน้ปีที่ 3 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 5 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต ได้แก่ 

ทักษะการฟังและการพูด ทักษะการอ่านและการเขียน ไวยากรณ์  วรรณคดี 
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมไทย และการแปล 

ชัน้ปีที่ 4 มีรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 6 รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต ได้แก่ 
ทักษะการฟังและการพูด ทักษะการอ่านและการเขียน ไวยากรณ์  วรรณคดี 
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมไทย การแปลและการวิจยัพืน้ฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ 
1 และทกัษะการสือ่สารในที่ชมุชนส าหรับภาคเรียนที่ 21 

 
ในระดบัอนปุริญญามีหลกัสตูรระยะยาว 4 ปี ผู้ เรียนต้องจบการศกึษาระดบัปริญญา

ตรีก่อนจึงจะเรียนหลักสูตรนีไ้ด้ มีเนือ้หาประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ไวยากรณ์ เรียนวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ตัง้แตเ่วลา 7.00 น. - 8.40 น. 

                                                           
1Department of Thai.  (2015).  Syllabus for BA in Thai Courses.  p. 1-16.  
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ใน ระดับ  CHRD (Centre of Human Resource Development) ห รือห ลั ก สู ต ร 
ภาคค ่าเป็นหลกัสูตรระยะสัน้ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน ผู้ เรียนท่ีสามารถเรียนหลกัสูตรนีไ้ด้คือ ผู้ ท่ีจบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โดยไม่ก าหนดอายุ มีเนือ้หาประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน เรียนตัง้แตเ่วลา 17.20 น. -19.00 น. เรียนเพียง 3 วนัใน 1 สปัดาห์ ได้แก่ วนัจนัทร์ 
วนัพธุ และวนัศกุร์ 

ผู้วิจยัพบว่าการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีประเทศเมียนมามีหลกัสตูร 3 ระดบั ได้แก่ 
ระดับ อนุ ป ริญ ญ า ระดับป ริญ ญ าต รี  และ ระดับ  CHRD (Centre of Human Resource 
Development) หรือ ภาคค ่า หลักสูตรท่ีส าคญัท่ีสุดคือหลักสูตรปริญญาตรีเพราะเป็นหลักสูตร
ระยะยาว และเป็นวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) เนือ้หา
เน้นสอนการฟัง การพดู การอา่น และการเขียนเป็นหลกั  

1.2 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ผู้สอนชาวเมียนมาส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปลเป็นหลกั ผู้สอนจะ

อ่านและออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกดเป็นพืน้ฐาน เม่ือผู้ เรียนออกเสียงได้ 
ผู้สอนจงึสอนด้วยการอธิบายค าศพัท์และแปลความหมาย ให้แตง่ประโยคและอา่นค าตอบ ทกุวิชา
มีบทอา่นและเน้นสอนการอา่นเป็นหลกั 

ส่ ว น เ นื ้อ ห า ร า ย วิ ช า  ว ร รณ 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) มีแบบเรียนจ านวน 4 เล่ม เนื อ้หาแบบเรียน
แบ่งเป็น 3 ส่วนตามช่ือรายวิชาในแบบเรียนมีเนือ้หาวรรณคดีมากกว่าประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1. วรรณคดี เนือ้หาแบบเรียน 4 เล่ม ประกอบด้วย นิทานสัน้ นิทานพืน้บ้าน และเร่ืองย่อ
วรรณคดี ความยาวเร่ืองละ 2-3 หน้า ได้แก่ ลิลิตพระลอ นางสิบสอง ความสขุของกะทิ 
เป็นต้น 

2. ประวตัิศาสตร์ เนือ้หาแบบเรียน 4 เลม่ แบง่ตามยคุสมยัของประวตัิศาสตร์ไทย 4 ยคุสมยั 
ได้แก่ สมยัสโุขทยั สมยัอยธุยา สมยัธนบรีุ และสมยัรัตนโกสนิทร์ ตามล าดบั 

3. วฒันธรรม เนือ้หาแบบเรียน 4 เลม่ ได้แก่ เลม่ 1-2 ประเพณีหลกัของไทย และประเพณี
ของแต่ละภาค ความยาวเร่ืองละคร่ึงหน้า ถึง 2 หน้า เนือ้หาเก่ียวกับความหมายและ
ความส าคญัของวฒันธรรม พุทธศาสนา หลกัค าสอนของพระพุทธเจ้า บทบาทของวดั 
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และพระสงฆ์ในสงัคมไทย ความเช่ือ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ การผูกดวง และท านาย
ดวงชะตา1 

 
ผู้ วิจัยพบว่าเนือ้หาท่ีสอนมีหลายตอนและมีเป็นจ านวนมาก ในวิชาวรรณคดี 

ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเป็นการสอนเหมือนการอา่นและท าแบบฝึกหดั นกัศกึษาไม่ได้เรียนรู้
วิธีการคดิวิเคราะห์ และความสวยงามของภาษา 

นกัศกึษาเมียนมาชอบเรียนเร่ืองวฒันธรรม ต้องการเรียนเร่ืองการท าอาหารไทยหรือ
เล่าเร่ืองประเทศไทยให้ฟังซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเมียนมามีความสนในด้านวัฒนธรรม 
ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย 2 นักศึกษาเมียนมาชอบการสอนภาษาท่ีแทรกการอธิบายเร่ือง
วฒันธรรมไทย  

ส่ือการสอนในหลักสูตรนีมี้จ านวนน้อยมาก เช่น ยังไม่มีต าราเรียน ยังไม่มีหนังสือ 
เสริมทักษะ ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัด ทุกห้องเรียนมีกระดานขาวและปากกา ไม่มีส่ือ  เช่น 
ไมโครโฟน เคร่ืองฉาย ภาพสไลด์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูผู้สอนต้องใช้แต่เสียงตนเอง มีห้องส่ือ
การสอนทาง ด้านไอที 1 ห้องเพ่ือฝึกการฟัง นกัศกึษาสามารถเข้าเรียนอาทิตย์ละ 1 ครัง้ แตย่งัไม่
ทนัสมยัเพราะมีเพียงซีดีและเคร่ืองเลน่เทป 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ (YUFL) คือ 
ฝึกทกัษะ การอ่าน การเขียน การพดู และการฟัง กิจกรรมการสอนยงัใช้รูปแบบบรรยาย การอ่าน
น าการอ่านออกเสียง และการอ่านตาม การอ่านเป็นกลุ่ม และค าถามเป็นการทดสอบทาง 
ความเข้าใจ ความรู้ ความจ า และการเรียนรู้ทางภาษายงัคงเป็นการทอ่งจ ามากกวา่ความเข้าใจ3 

นอกจากนีร้ายวิชาทักษะการอ่านและการเขียน ควรมีเอกสารหรือหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมเพ่ืออ่านนอกเวลาเรียนเพราะการฝึกทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีต้องฝึกเฉพาะบุคคล  
การฝึกฝนเฉพาะในห้องเรียนไมเ่พียงพอจะท าให้ผู้ เรียนไมไ่ด้พฒันาเตม็ศกัยภาพ4 

ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า นกัศึกษาชาวเมียนมาได้ท ากิจกรรม 2 
แบบ ได้แก่ กิจกรรมในห้องเรียนกบักิจกรรมนอกห้องเรียน นกัศกึษาเมียนมาไม่คอ่ยได้ท ากิจกรรม

                                                           
1 อารยา อนันต์ประกฤติ.  (2559).  สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพ เมียนมา.  หน้า 86. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 91. 
3 รุจไรจน์ แก้อุไร.  (2559, มกราคม – มีนาคม). การออกแบบสื่อการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ .  วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร.  8(1): 243. 
4 อารยา อนันต์ประกฤติ.  (2559).  สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา.  หน้า 91. 
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ในห้องเรียน เน่ืองจากเวลาเรียนน้อย กิจกรรมท่ีท าเป็นแบบฝึกหดั กิจกรรมในห้องเรียนท่ีท ามาก
ท่ีสุดคือการฝึกแปล อ่านย่อความ จับใจความ รองลงมาคือ การฝึกฟังเทปเสียงภาษาไทย แล้ว
ตอบค าถามซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีใช้ในวิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปล สอดคล้องกบัผลการวิจยัด้าน
แนวการสอนและกลวิธีสอนท่ีผู้สอนใช้วิธีสอนแบบไวยากรณ์และแปลเป็นหลกั1 

2. ความรู้เก่ียวกับไก่  
ไก่เป็นสัตว์ปีกจ าพวกนก หาอาหารกินบริเวณพืน้ดินตามธรรมชาติ แพร่พันธุ์ ด้วย  

การออกไข่ มีหลายชนิด เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่ด า ไก่นา เป็นต้น ในสงัคมไทยเลีย้งไก่ตัง้แต่
โบราณจนถึงปัจจุบัน คนไทยจึงมีวัฒนธรรมและความเช่ือท่ีเก่ียวกับไก่ ไก่ยังเก่ียวข้องกับ
ประวตัิศาสตร์เมียนมาและประวตัิศาสตร์ไทย ในหวัข้อนีผู้้วิจยัศกึษา 5 ประเด็นได้แก่ ความหมาย
ของไก่ ความเป็นมาของไก่  ลกัษณะของไก่ ไก่กบัวิถีชีวิต และไก่ในภาษาและวรรณคดี  

2.1 ความหมายของไก่ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กล่าวว่า ไก่เป็นช่ือสัตว์ปีก

จ าพวกนก มีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสัน้ หากินตามพืน้ดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตวั ตัวผู้
หงอนใหญ่และเดือยยาว ตวัเมียหงอนเล็กไม่มีเดือย เช่น ไก่ป่า ไก่ ต๊อก ไก่ฟ้า2 ไก่เป็นสัตว์เลีย้ง 
ความสวยของไก่ คื อขน  ซึ่ ง มี สี สันสวยงามจน มี การเป รียบกันว่า  “ไก่ งาม เพ ราะขน 
คนงามเพราะแต่ง” ขนไก่มีหลายสี เชน่ ขาว เทา ด า น า้ตาล แดง หรือ ลาย  

ผู้วิจยัสรุปได้ว่า “ไก่” เป็นสตัว์ปีกเหมือนนกและไม่ได้เลีย้งลูกด้วยนม มีขนสวยงาม
แต่บินได้ไม่ไกล และปีกแข็งหนา ไก่ตวัผู้ สวยกว่าไก่ตวัเมียเพราะไก่ตวัผู้ มีสีสันสวยงาม ส่วนไก่  
ตวัเมียจะ ออกไข ่ฟักไขแ่ละเลีย้งลกู  

2.2 ความเป็นมาของไก่ 
มนษุย์รู้จกัจบัไก่ป่ามาเลีย้งท่ีบ้าน หรือหมู่บ้านตัง้แตห่ลายพนัปี ประเทศอินเดียเลีย้ง

ไก่เม่ือ 2,500 ปีท่ีแล้ว หลังจากนัน้จึงแพร่จนถึงประเทศกรีซ หรือบางต าราบอกว่าเลีย้งแถบลุ่ม
แม่น า้สินธุเม่ือ 900 ปีก่อนพุทธกาล หลงัจากนัน้แพร่ไปถึงเปอร์เซีย เมโสโปเตเมีย กรีซ และอิตาลี 
เป็นต้น แล้วแพร่เข้ามาเขตเอเชีย3  

                                                           
1 อารยา อนันต์ประกฤติ.  (2559).  สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา.  หน้า 89. 
2 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  หน้า 161. 
3 ส านกัพิมพ์ผู้จดัการเด็ก.  (2533).  ชดุธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฉบบัเอก้.อี.้เอก้.เอก้.  หน้า 15. 
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ผู้วิจยัศกึษาเอกสารแล้วสนันิษฐานว่าความเป็นมาของการเลีย้งไก่เร่ิมจากแถบทวีป
เอเชีย ประวตัิการเลีย้งไก่ในประเทศไทยก็เร่ิมจากไก่ป่า เลีย้งไก่ป่าท่ีบ้านเพ่ือเป็นอาหาร หลงัจาก
นัน้ผสมพนัธุ์เพ่ือออกไขไ่ว และมีเนือ้มาก การเลีย้งไก่แบบอตุสาหกรรมของประเทศไทยเร่ิมในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั1 

ประเทศไทยเลีย้งไก่ตัง้แต่โบราณและมีความผูกพันกับไก่มานาน มีเคร่ืองอุปกรณ์
ต่าง ๆ เป็นรูปไก่ เช่น ถ้วยชามท่ีมีรูปภาพไก่ ผ้าท่ีมีลายรูปไก่และเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปไก่ เป็นต้น 
การใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นรูปไก่ท าให้เห็นว่าคนไทยผูกพันกับไก่และมองว่าไก่เป็นสัตว์รูปร่างสีสัน
สวยงาม  
 

ในระยะเวลาราว 4,000-7,000 ปีแล้ว มนษุย์รู้จกัผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาหลากหลายรูปแบบ
ท าเคร่ืองมือหิน เคร่ืองประดบัที่ท าจากเปลือกหอย กระดกูและหิน แหลง่โบราณคดีในสมัยนีพ้บ
กระจายอยู่ในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย เช่น ไก่เกาะอยู่บนสุ่ม ส าริดพบที่แหล่งโบราณคดี  
บ้านดอนตาเพชร จงัหวดักาญจนบรีุ 

 

 
ภาพประกอบ 1 ไก่เกาะอยูบ่นสุม่2 

 
คนเมียนมาก็เลีย้งไก่ท่ีบ้านเหมือนคนไทย ไก่ท่ีเมียนมาเลีย้งมาจาก 2 ทาง ได้แก่ 

ประเทศอินเดียกบัประเทศจีน “วฒันธรรมการเลีย้งไก่ของชาวเมียนมาจากประเทศอินเดีย เพราะ
ประเทศ เมียนมากับประเทศอินเดียเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน และวฒันธรรมอินเดียมีอิทธิพลใน
ประเทศเมียนมา คนเมียนมาจึงน าไก่ชน ไก่บ้านพนัธุ์ต่าง ๆ ท่ีคนอินเดียเลีย้งมาประเทศเมียนมา

                                                           
1 ชนนัสิริ มากสมัพนัธ์ และ นนัทวนั วาตะ.  (2548).  ไก่ไทย.  หน้า 28. 
2 วรวิทย์ วศินสรากร.  (2559).  มรดกวฒันธรรมไทย.  หน้า 17. 
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เพ่ือจะได้เป็นอาหาร และเพ่ือเล่นไก่ชน นอกจากนีค้นเมียนมายงัน าไก่สวยงามท่ีมาจากประเทศ
จีนมาเลีย้งเพื่อเป็นสตัว์เลีย้ง”1 

ผู้วิจยัศกึษาความเป็นมาของไก่และการเลีย้งไก่แล้วพบวา่ ไก่มาจากตระกลูนกอยู่ใน
ป่า มนษุย์จบัมาเลีย้งเป็นอาหารและชอบความสวยงามของไก่ คนไทยเร่ิมเลีย้งไก่เพ่ือเป็นอาหาร  
เชน่เดียวกบัคนเมียนมาก็เลีย้งไก่เพ่ือได้อาหารและเพ่ือชมความสวยงามของไก่ 

2.3 ลักษณะของไก่ 
ไก่มีลกัษณะคล้ายกบันก แตกตา่งจากนกคือ ไก่มีเดือย มีหงอน ไก่ตวัผู้ มีเดือยตรงขา

และหงอนบนหัว มี 2 ขาและมีปีก 2 ปีก ขนตามล าตัวมีสีสันสวยงาม ปากของไก่เหมือนอักษร  
ก.ไก่ของภาษาไทย ปากของไก่มีทัง้ลิน้และจมูก ไม่มีฟัน ลักษณะของไก่ตัวผู้ และตัวเมีย  
แตกตา่งกนั เช่น ตวัเมียขนาดเล็กกว่าตวัผู้และสีขนไม่ฉดูฉาดเท่าตวัผู้  ตวัเมียไม่มีเดือย หงอนและ
เหนียงมีขนาดเล็ก ไก่ตวัผู้จงึสวยงามกวา่ตวัเมีย  
 

ตาไก่ สามารถมองเห็นและแยกแยะสตีา่ง ๆ ได้ดี ช่วยในการหาอาหาร 
หงอนไก่ ไก่จะมีหงอนเป็นเนือ้สแีดงอยูบ่นหวั ไก่ตวัเมียในช่วงที่ก าลงัวางไขจ่ะมีหงอนแดง

สดใส และหน้าแดง 
จมูกไก่ ใช้หายใจและดมกลิน่ ซึง่ไก่จะไมช่อบกลิน่รุนแรง สามารถแยกกลิน่อาหารใหมจ่าก

กลิน่อาหารเก่าได้ 
เหนียงไก่ ไก่มีเหนียงสองข้างห้อยลงมาที่โคนปากและคาง ไก่ตวัเมียมีหงอนและเหนียง

เลก็และบางกวา่ตวัผู้  
หน้าและคอ ที่หน้าและคอของไก่จะเป็นหนังเกลีย้ง ๆ ไม่มีขน ไก่ตัวเมียในช่วงที่ก าลงั

วางไข ่หงอนและหน้าจะแดงสดใส  
ขนไก่ ขนไก่มีหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย มีสสีนังดงามแตกต่างกนัไป ตวัผู้จะฉดูฉาด

กวา่  ตวัเมีย เพื่ออวดตวัเมียในช่วงผสมพนัธุ์ ขนไก่ไมม่ีน า้มนักนัน า้เหมือนขนเป็ด ถ้าไก่ตกน า้ขน
จึงเปียก ขนหางไก่จะตัง้เรียงกนัเป็นสนัสูงตรงกลาง ปลายแหลมและโค้ง ชาวบ้านเรียกขนไก่ที่
ก้านขนมีลกัษณะแข็งเป็นท่อกลวงว่า ขนบั่ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขนหางและขนปีกส่วนขนเล็ก ๆ  
นุ่ม ๆ คลมุตามตัวที่ก้านขนไม่แข็งและไม่เป็นท่อกลวงเรียกว่า ขนอุย ชาวบ้านจะใช้ขนบั่วชุบ
น า้มันที่หุงขึน้เพื่อรักษาแผล โดยป้ายไปตามแผล ชุบยาอย่างยาแดงป้ายตามแผล และใช้ชุบ
น า้มนัเคร่ืองป้ายไปยงัต าแหน่งที่ต้องการความลื่นไหล ใช้เฉพาะสว่นโคนของขนบัว่ให้ท าหน้าที่
อยา่งเข็มใช้ในการสนตะพายววัหรือควาย 

                                                           
1 We love Myanmar.  (2552).  jrefrmhMuufarG;jrLa&;vrf;nTef สื บ ค้ น เ ม่ื 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 เดือยไก่อยู่ด้านหลงัแข้งไก่ ไก่ตวัผู้จะมีข้างละอนั ใช้เป็นอาวธุประจ าตวั สว่นไก่  
ตวัเมียจะไมม่ีเดือย1 

 
ลกัษณะเท้าของไก่เด่นกว่าสตัว์อ่ืน ๆ คือมีเดือยเป็นอาวุธ ไก่มีนิว้เท้า 4 นิว้ แยกอยู่

ข้างหน้า 3 นิว้ ข้างหลงั 1 นิว้ เพ่ือใช้เกาะก่ิงไม้หรือเกาะคอนได้มัน่คง แข้งของไก่มีเกล็ด ไก่ตวัผู้ มี
อยูท่ี่นอ่ง (ด้านหลงัของขา) เดือยเป็นอาวธุท่ีตวัผู้ใช้ตอ่สู้ศตัรู และปอ้งกนัแมไ่ก่และลกูไก่ให้พ้นภยั  

 

  
 

ภาพประกอบ 2 ไก่2 
 
ผู้วิจยัศกึษาลกัษณะของไก่แล้วพบวา่ ไก่เป็นสตัว์ท่ีคล้ายกบันก และมีเอกลกัษณ์คือ 

เดือยไก่ หงอนไก่ ไก่ตวัผู้ มีเดือยและไก่ตวัเมียไมมี่เดือย   
 2.4 ไก่กับวิถีชีวิต 

ไก่เป็นสตัว์ส าคญัในวฒันธรรมไทย ผู้ วิจยัศึกษาเร่ืองไก่ในวิถีชีวิต 3 ประเด็น ได้แก่ 
ไก่ในอาหารไทย ไก่ในความเช่ือของคนไทย และการละเลน่กีฬาชนไก่ไทย 

2.4.1 ไก่ในอาหารไทย 
 อาหารไทยมีเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทัง้วิธีท าอาหารและ  

การปรุงรส แต่ละประเทศมีเนือ้ ผัก เคร่ืองปรุงรสเหมือนกัน แต่วิธีการปรุงรสแตกต่างกันท าให้
รสชาติและเสน่ห์ของอาหารแตกต่างไป อาหารไทยเป็นอาหารท่ีมีช่ือเสียงในโลก โดยมีอาหารท่ี 
ท าด้วยไก่หลากหลาย เช่น ไก่ย่าง ไก่ต้มน า้ปลา ไก่ทอดหาดใหญ่ ปีกไก่ย่าง ต้มข่าไก่ มัสมั่นไก่ 
เป็นต้น เนือ้ไก่ขาว มีคุณค่าทางอาหารสูง มีโปรตีน มีไขมันน้อยกว่าเนือ้หมูและเนือ้วัว และ  
ความคาวน้อย  

                                                           
1 บปุผา คณุยศยิ่ง และ รัตนา พรหมพิชยั.  (2542).  ไก่. ใน สารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มที ่1.  หน้า 517. 
2 ถ่ายด้วยผู้วิจยัเม่ือวนัที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่วดัพลบั อ าเภอเมืองจนัทบรีุ. 
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อาหารไทยมีทัง้อาหารคาว และอาหารหวาน แกงมัสมั่นไก่เป็นอาหารคาวท่ีมี
ช่ือ เสียงชนิดหนึ่ ง  ป รากฏอยู่ ในวรรณคดี เร่ืองกาพ ย์เห่ชมเค ร่ืองคาวหวาน ซึ่ ง เป็น 
บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แกงมัสมั่นไก่เป็นอาหารหนึ่งท่ี
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ โดยกล่าวว่าแกงมัสมั่นไก่ของน้องท่ีรักของพ่ีท า มีกลิ่นหอมมาก 
น่าทาน และมีรสชาติอร่อย ถ้าผู้ ชายคนใดมารับประทานก็จะชอบและรักน้อง1 ไก่จึงส าคัญใน
วฒันธรรมการกินอาหารและมีความผกูพนักบัสงัคมไทย 

2.4.2 ไก่ในความเช่ือของคนไทย 
คนไทยใช้ไก่เพ่ือบูชาเทวดา คนไทยเช่ือว่าไก่เป็นสัตว์มงคล ไก่ทัง้ตัวใช้ใน 

การเซ่นไหว้ ไก่สามารถขบัไล่ดวงวิญญาณชัว่ร้ายได้ จึงเป็นเหตุผลท่ีน าไก่มาใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมตา่ง ๆ เชน่ การเส่ียงทายด้วยกระดกูไก่ 
 

ตามความเช่ือของคนไทยอาหม ไก่เป็นสัตว์ที่ให้โชคลาภและไก่เป็นสัตว์ที่ใช้
ส าหรับเสีย่งทายได้ดี เพราะจดุประสงค์ส าคญัที่ผู้ เป็นใหญ่แหง่สวรรค์สง่มาให้ หลงัจากเหตกุารณ์
นีแ้ล้ว ปรากฏวา่ การท านายด้วยการดโูพรงกระดกูขาไก่ เป็นที่นิยมในหมูค่นไทยอาหมมากแม้ใน
ปัจจุบนันีก็้ยงัมีความเช่ือเร่ืองนีอ้ยู่ เช่น ใช้เพื่อเสี่ยงทายโชคชะตาในอนาคต หรือใช้เพื่อช่วยให้
ตดัสนิใจวา่ในระหวา่งทางเลอืก 2 ทาง จะเลอืกทางใดดีกวา่ ฯลฯ2 

 
ในวฒันธรรมไทยมีความเช่ือเก่ียวกับการไหว้พระตามปีเกิดเพราะประเทศไทย 

นบัถือศาสนาพทุธ คนไทยจงึชอบไปวดั บชูาพระธาตตุามปีเกิด คนไทยเช่ือวา่เม่ือไหว้พระธาตตุาม
ปีเกิดแล้ว ได้บุญ ลดความทุกข์ ถ้ามีอุปสรรคก็จะหาย คนไทยมกัไปไหว้พระธาตตุามปีเกิดให้ได้
พระธาตอุงค์หนึง่ท่ีเก่ียวกบัคนท่ีเกิดปีระกา คือ พระธาตหุริภญุชยัตัง้อยู่ในจงัหวดัล าพนู “พระธาต ุ
หริภุญชยั ถือว่าเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดในปี ระกา (ไก่) มีความเชื่อว่า ระหว่างที่ยงัมี
ชีวิตอยู่หรือเมื่อมีเคราะห์ มีอปุสรรคในชีวิต ควรเดินทางไปนมสัการ”3 

ประเทศเมียนมาเป็นประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนาเหมือนประเทศไทย จึงมี 
ความเช่ือเร่ืองการไหว้พระประจ าวัน และการรดน า้ให้รูปปัน้สัตว์ประจ าวันเกิดของตน เช่น  
สัตว์ประจ าวันเกิดของวันพุธ คือ ช้าง สัตว์ประจ าวันเกิดของวันอาทิตย์ คือ ครุฑ เป็นต้น 

                                                           
1 สมพิ ศ  วี ระณ ะ .  (2555).  ต าม รอยพ ระราช นิพน ธ์  : ก าพ ย์ เห่ ชม เค ร่ือ งค าวหวานพ ระบ าทสม เด็ จ 

พระพทุธเลิศหล้านภาลยั. หน้า 14. 
2 ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.  (2531, มกราคม).  พระลอตามไก่: ความงามหรือความเป็นความตาย.  วารสารอกัษรศาสตร์.  

20(1): 150-151. 
3 เจริญ ตนัมหาพราน.  (2550).  ไหว้พระธาตเุจดีย์ 12 ปีนกัษัตร.  หน้า 67. 
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คนเมียนมาเช่ือว่า เม่ือไปไหว้พระประจ าวันเกิดจะเป็นสิริมงคล ได้บุญ เม่ือคนเมียนมาไปวัด 
พระธาต ุหรือเจดีย์ จะไหว้พระประจ าวนัท่ีตัง้อยู่รอบเจดีย์ บูชาด้วยดอกไม้ น า้ คนเมียนมายงัเช่ือ
เร่ืองปีนกัษัตรด้วย1  

2.4.3 การละเล่นกีฬาชนไก่ไทย 
การละเล่นกีฬาพืน้บ้านเป็นศิลปวฒันธรรมไทยอย่างหนึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

และจิตใจแจ่มใส ได้ฝึกสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ รู้จักแก้ปัญหา ท าให้ผู้ เล่นมี  
ความรัก ความสามคัคี ความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ไก่ท่ีเก่ียวกับการละเล่น
กีฬาชนไก่มี 2 แบบ ได้แก่ การละเลน่กีฬาชนไก่ของเดก็และการละเลน่กีฬาชนไก่ของผู้ใหญ่ 

2.4.3.1 การละเล่นกีฬาชนไก่ของเดก็ 
การละเล่นพืน้บ้านสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาของ 

คนไทย เช่น การเล่นตีไก่เป็นการละเล่นส าหรับเด็กไทยและเป็นการละเล่นพืน้บ้าน “การเล่นตีไก่
ท าใหเ้ด็กกล้าแสดงออก รู้จกัตดัสินใจ ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้าม ให้รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั การยอมรับ
เสียงข้างมาก ใหรู้้จกัเคารพกฎกติกา และมีความสนกุสนานเพลิดเพลิน เล่นไดต้ัง้แต่ 2 คนข้ึนไป”2 
วิธีการเลน่ตีไก่มีดงันี ้ 

 
1. เล่นนั่งเป็นวงกลม 1 วง โดยเลือกผู้ เล่น 2 คนออกมากลางวงกลมแล้วนั่งยอง ๆ เอามือ

ประสานกนัไว้ใต้ขาพบั หรือ กอดเขา่ไว้ให้แนน่ 
2. เมื่อได้ยินสญัญาณให้ทัง้คู่กระโดดเข่าชนกัน โดยใช้ไหลห่รือล าตวัด้านข้างชนกนั ห้ามยืนขึน้

มือประสานกนัไว้ใต้ขาพบั หรือ กอดเข่า หากมือหลดุจากกนัถือว่าแพ้ การเลน่จะเลน่ทีละคู่
หรือ หลาย ๆ คู ่ก็ได้ 

3. ฝ่ายที่นัง่เป็นวงกลมให้เชียร์ไกต่วัที่เราชอบโดยการปรบมือ3 

 
มีการละเล่นตีไก่อีกแบบหนึ่งส าหรับเด็กไทย วิธีเล่นคือผู้ เล่นต้องไปหาหญ้า

แพรกท่ีมีหวัแข็ง คล้ายหวัไก่มาคนละก่ีอันก็ได้ การเลือกหวัหญ้านัน้ยิ่งโตยิ่งดี จากนัน้แบ่งผู้ เล่น
เป็น 2 ฝ่ายจบัคู่แข่งขนักัน โดยใช้หญ้าท่ีเก็บมาผลดักนัตีคนละที จนหวัไก่ของคู่ตอ่สู้หกัก็เป็นอนั
ชนะ ต้องเปล่ียนหวัไก่ท่ีแข็งแรงดีมาสู้ หรือแข่งกบัคนต่อไป การละเล่นท่ีเก่ียวกบัไก่เป็นวฒันธรรม

                                                           
1
 OD;bodef;. (1968). jynfaxmifpkjrefrmEdkifiHtaMumif;pm? &efukef? pmrsufESm 64. 

2 ทิพวรรณ คนัธา.  (2542).  การละเล่นพืน้บ้านของเด็กภาคอีสาน.  หน้า 31. 
3 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
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อย่างหนึ่งของคนไทยเพราะใช้วสัดธุรรมชาติและบางอย่างไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร เพียงใช้ก าลัง
และร่างกาย1 

ผู้วิจยัพบว่าสมยัก่อนเด็กไทยเล่นบริเวณพืน้บ้าน เด็กไทยจึงน าลกัษณะของ
ไก่มาเล่นเพ่ือความสนุกสนาน การละเล่นพืน้บ้านเก่ียวกับไก่จึงเกิดจากความคิดและจินตนา 
การของคนไทย สะท้อนให้เห็นภมูิปัญญาของคนไทย 

2.4.3.2 การละเล่นกีฬาชนไก่ของผู้ใหญ่ 
คนไทยนิยมเล่นชนไก่มายาวนาน การชนไก่เร่ิมมีมาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แต่

เกิดสังคมมนุษย์ เพราะมีรูปสลักลงในหินแสดงว่ามนุษย์แถบนีเ้ลีย้งไก่ชน การชนไก่หรือตีไก่คือ
การน าไก่ตัวผู้  2 ตัวมาต่อสู้ กันจนแพ้ชนะ2 ชนไก่เป็นกีฬาพืน้บ้านอย่างหนึ่ง นอกจากนีย้ังเป็น 
การเล่นพนนัด้วย ผู้ชายไทยนิยมเล่นกนั กีฬาชนไก่ของผู้ ใหญ่มี 2 ประการ ได้แก่ การละเล่นกีฬา
ชนไก่ในปัจจบุนัและการละเลน่กีฬาชนไก่ในประวตัศิาสตร์ไทย 

2.4.3.2.1 การละเล่นกีฬาชนไก่ในปัจจุบัน 
การชนไก่ของไทยมีช่ือเสียงในโลกเพราะไก่ชนไทยแข็งแรง  ไก่ไทย  

จิกหลังจิกไหล่ตีหน้าคอ หน้าอุด ตีตวั ตีหลงั จึงชนเก่งมากกว่าไก่อ่ืน ๆ ไก่ชนมีสามชนิดคือ ไก่อ ู  
ไก่แจ้ และไก่พนัทาง ซึง่เป็นไก่ท่ีพอ่เป็นอ ูแมเ่ป็นแจ้เพราะไก่ชนทัง้ 3 ชนิดนีอ้ดทน ฉลาดและใจสู้3  

การเล่นชนไก่เร่ิมจากประเทศอินเดีย กีฬาไก่ชนเป็นเกมกีฬาท่ีได้รับ 
ความนิยมจากบุคคลชัน้สูงเช่นเดียวกับการแข่งม้าและฟันดาบ กีฬาชนไก่เผยแพร่เข้าไปใน
ประเทศต่าง ๆ  “ประเทศไทยอยู่ใกล้กบัอินเดีย สารพดัวฒันธรรมประเพณี ความเชื่อและศาสนา
ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ของอินเดียได้แผ่ขยายเข้ามาประเทศไทยอย่างมากมาย ไก่ชนพนัธุ์
อินเดียจึงคงเข้ามาประเทศไทยพร้อม ๆ กบัศาสนาพราหมณ์หรือวฒันธรรมอืน่ ๆ”4 

การละเล่นกีฬาชนไก่เป็นกีฬาพืน้บ้านของคนไทย ดงัท่ีวิรัตน์ สัตย์มิตร
ศกึษาเร่ืองกีฬาชนไก่กับวิถีชีวิตชาวร้อยเอ็ด งานวิจยันีท้ าให้เห็นความสมัพนัธ์ของกีฬา ไก่ชน
กบัคน และพบว่า ชาวร้อยเอ็ดเล่นไก่ชนอย่างดีและมีความรู้เก่ียวกับการชนไก่ รู้วิธีเลือกลกัษณะ
ไก่ชน รู้ประวตัิศาสตร์ไก่ชน จึงเลีย้งไก่ชนเก่งมาก นอกจากนีย้งัมีสนามชนไก่ เล่นเดือนละ 2 ครัง้

                                                           
1 ปภาดา ศกัดินนท์.  (2555).  การละเล่นพืน้บ้านไทย.  หน้า 60. 
2 ปภาดา ศกัดินนท์.  (2555).  การละเล่นพืน้บ้านไทย.  หน้า 60. 
3 อ าพล สวุรรณธาดา.  (2540, มิถนุายน).  ไก่ชน.  วารสารศิลปวฒันธรรม.  18(8): 167. 
4 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
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โดยมีค่าใช้จ่ายด้วย การเล่นชนไก่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีคนไทยนิยมเล่น จากงานวิจัยพบว่า
ประชาชนกลุม่หนึง่โดยเฉพาะผู้ชายชอบเลน่ไก่ชน จงึท าให้เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถ่ิน1 

นอกจากนีย้งัมีงานวิจัยเร่ืองคน ไก่ชน และการชนไก่ กระบวนการ
กลายเป็นสินค้าในบริบทสังคมไทย  ของขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร งานวิจัยนีอ้ธิบายเร่ือง 
การชนไก่ในสังคมไทย ท าให้เห็นความส าคัญของการชนไก่และมุมมองต่าง ๆ จากการชนไก่ 
ปัจจบุนันีเ้ม่ือพดูถึงการชนไก่มกัมองว่า พวกนกัเลงเล่นกนั และมองว่าเป็นการพนนัอย่างหนึ่ง แต่
ไม่สูญหายไปจากวัฒนธรรมไทยเพราะไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการชนไก่เป็นการละเล่น
พืน้บ้านท่ีควรอนุรักษ์  ตัง้แต่สมัยก่ อนถึงปัจจุบันไก่ชนเป็น “ของเล่น” ของผู้ ชาย สมัยนี ้
โลกเปล่ียนไป ไก่ชนจงึกลายเป็น “สินค้า” เศรษฐกิจอยา่งหนึง่ งานวิจยันีอ้ธิบายว่าในสงัคมไทยยงั
มีวฒันธรรมการเลน่ชนไก่ และการเลีย้งไก่ชนสามารถท าเป็นเศรษฐกิจได้2 

การชนไก่เป็นการละเล่นหรือการใช้เวลาว่างของผู้ชายไทยตัง้แต่โบราณ
จนถึงปัจจบุนั คนไทยเลีย้งไก่ชนเป็นอาชีพ การชนไก่จงึแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของผู้ชายไทย 

2.4.3.2.2 การละเล่นกีฬาชนไก่ในประวัตศิาสตร์ไทย 
ไก่ท่ีปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยคือ ไก่ชนของพระนเรศวร  ในสมัย 

พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง เม่ือพ.ศ. 2112 ในระยะเวลาท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่ 
หงสาวดีได้ทรงชนไก่กบัพระมหาอปุราชา โอรสพระเจ้าหงสาวดีนนัทบเุรง โดยไก่ไทยชนชนะ ไก่ชน
ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นไก่เหลืองหางขาว คนไทยจงึรู้จกัและนิยมเลีย้งไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่
มงคล  
 

ประวัติศาสตร์จะเห็นว่ากีฬาชนไก่นีอ้ยู่ในความนิยมของบุคคลผู้ มีจิตใจ  
เหี ย้มหาญ รักการต่อสู้  เป็ น กีฬาของชายชาต รีผู้ มี ศักดิ์ ศ รีสูงม าจนถึ งคนสามัญ 
ในพระราชประวตัิตอนหนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้พระเยาว์ที่ใคร ๆ พากัน
เรียกพระองค์ว่า “องค์ด า” ต้องเสด็จไปอยู่กับพระเจ้าบุเรงนองในกรุงหงสาวดี ในฐานะ 
ตัวประกัน วันหนึ่งทรงเล่นชนไก่กับมังสามเกียด (พระมหาอุปราชา) ยุพราชของ เมียนมา
ปรากฏว่า ไก่ของพระองค์ตีไก่มงัสามเกียดพ่ายแพ้อย่างหมดทางสู้  มงัสามเกียดคัง่แค้นเดือด
ดาลมาก จนถึงกบัเอ่ยปากถามว่า “ไก่เชลยนี้เก่งจริงหนอ” พระนเรศวรทรงตอบไปทนัควนัว่า 

“แน่นอนละ พระเจ้าพี ่ไก่เชลยนีจ้ะชนเอาบา้นเมืองละ”3  

                                                           
1 วิรัตน์ สตัย์มิตร.  (2538).  สร้างกีฬาชนไก่กบัวิถีชีวิตชาวร้อยเอ็ด.  บทคดัยอ่. 
2 ขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร.  (2543).  คน ไก่ชน และการชนไก่ กระบวนการกลายเป็นสินค้าในบริบทสังคมไทย .  

บทคดัยอ่. 
3 สมบตัิ จ าปาเงิน.  (2523).  กีฬาไทย.  หน้า 71. 
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กาญจน์วิดา กลิ่นเกตศุกึษาการอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรของชุมชน

เมืองพษิณุโลก ในงานวิจยันีก้ลา่วถึงไก่เหลืองหางขาวซึ่งเป็นไก่ของพระนเรศวร โดยแบง่เป็นด้าน
สังคมวฒันธรรม การถ่ายทอด การเผยแพร่ และการสนับสนุน ในด้านวัฒนธรรมนัน้  คนไทยมี
ความรู้สึกท่ีดีตอ่การเลีย้งไก่ชนเหลืองหางขาวเพราะเป็นไก่ตระกลูสูง คนไทยบางคนเลีย้งแล้วไม่
เอาไว้ชน ไม่ตีพนนั เลีย้งไว้เพ่ือบชูา คนไทยเช่ือว่าไก่พระนเรศวรเป็นไก่คูบ้่านคู่เมือง ชาวบ้านยก
ย่องไก่เหลืองหางขาวเพราะในประวตัิศาสตร์ ไก่มีบทบาทส าคญัเพราะชนะไก่ของมังสามเกียด  
คนไทยจึงอนุรักษ์พันธุ์ ไก่เหลืองหางขาวนี ้มีกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่สายพันธุ์  เช่น การประกวด  
ความสวยงามของไก่พระนเรศวร งานวิจัยนีท้ าให้เห็นว่าไก่ของพระนเรศวรส าคัญมากใน  
ประเทศไทย ปรากฏในประวตัศิาสตร์ไทย1 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยของ อาภากร โพธ์ิดงเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร
สาระเพิ่มเติมเร่ืองไก่ชนพระนเรศวร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 งานวิจัยนีพ้บว่าการเลีย้งไก่ชนเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ 
อย่างหนึง่ท่ีแสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนไทย ชาวไทยนิยมเลีย้งสายพนัธุ์ไก่ของพระนเรศวรโดย
เลีย้งแบบไทย เม่ือมีการปรับปรุงพฒันาสายพนัธุ์ท าให้ได้ไก่ชนหลายประเภท ในจงัหวดัมกุดาหาร
มีการเลีย้ง ไก่ชนประกอบด้วยการเพาะขยายพันธุ์ไก่ชน การคดัเลือกพันธุ์ไก่ชน การดูลักษณะ  
ไก่ชน โรคและวิธีการรักษา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอด ปัจจบุนัความต้องการไก่ชนเพ่ือ
เศรษฐกิจมีมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัเกิดโรคในไก่ชน จึงใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันและรักษาไก่ท่ี เป็น
โรคท าให้ผู้ เลีย้งต้องผสมผสานภูมิปัญญาเดมิกบัความรู้สมยัใหม่ จงึท าให้เห็นวา่การเลีย้งไก่ชนยงั
ใช้วิธีเดิม งานวิจัยนีจ้ึงท าให้เห็นว่าภูมิปัญญาการเลีย้งไก่มีประโยชน์มาก สามารถน าไปใช้ใน
เศรษฐกิจได้2 

2.5 ไก่ในภาษาและวรรณคดี 
ภาษากับวรรณคดีสะท้อนให้เห็นวฒันธรรม วิถีชีวิตของคนไทย ในหวัข้อนีผู้้ วิจยัจะ

ศกึษา 4 ประเดน็ ได้แก่ ไก่ในส านวน ไก่ในวรรณคดี ไก่ในนิทาน และไก่ในเพลงและบทอาขยาน 
2.5.1 ไก่ในส านวน 

ส านวนไทยสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวิถีชีวิตของไทย 
สอนให้รู้จักคิด รู้จักธรรมชาติ และเตือนภัยอันตราย ส านวนคือ ถ้อยค าท่ีมีความหมายตรงหรือ 
                                                           

1
 กาญจน์วิดา กลิ่นเกต.ุ  (2555).  การอนรุกัษ์ไก่ชนพระนเรศวรของชมุชนเมืองพิษณโุลก.  บทคดัยอ่. 

2 อาภากร โพธ์ิดง. (2549).  การพฒันาหลกัสูตรสาระเพ่ิมเติมเร่ืองไก่ชนพระนเรศวร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5.  บทคดัยอ่.  
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นยัท่ีสัง่สอนคนรุ่นหลงั ภาษาสวยและไพเราะ มีความหมายอ่ืนแฝงอยูด้่วยวิธีการเปรียบเทียบ หรือ 
การเลา่เร่ือง  
 

ส านวนหมายถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้ว่า ส านวนโวหาร เช่นสารคดี
เร่ืองนีส้ านวนโวหารดี ความเรียงเร่ืองนีส้ านวนโวหารลุม่ ๆ ดอน ๆ ; คดี เช่น ปิดส านวน; ถ้อยค า
หรือข้อความที่กลา่วสืบต่อกนัมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตวัหรือมีความหมายอื่น
แฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายน า้ ร าไม่ดีโทษป่ีโทษกลอง , ถ้อยค าที่แสดงออกมาเป็นข้อความ
พิเศษ เฉพาะภาษาหนึง่ ๆ เช่น ส านวนฝร่ัง ส านวนบาลี, ชัน้เชิงหรือทว่งท านองในการแตง่หนงัสือ
หรือพดู เช่น ส านวนเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ส านวนยาขอบ ส านวนไม้ เมืองเดิม; ลกัษณนามใช้
เรียกข้อความหรือบทประพนัธ์รายหนึง่ ๆ เช่น อิเหนามีหลายส านวน บทความ 2 ส านวน1 

 
ส านวนยงัประกอบด้วย สภุาษิตและค าพงัเพย สภุาษิตคือ ถ้อยค าท่ีกล่าวสืบต่อ 

กันมาช้านาน และมีความหมายเป็นคติสอนใจ ค าพงัเพยคือ ค าเปรียบเทียบเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
ภาษิตหมายถึง ถ้อยค าหรือข้อความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ ส่วน  
ค าพงัเพยมีความหมายลึกซึง้กว่าส านวน มีลกัษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยู่ในตวัแต่ยงัไม่ได้
วางหลกัความจริงอนัเท่ียงแท้ และยงัไม่เป็นค าสอนแท้ คือส่วนมากเป็นข้อคิดค่อนไปในทางเป็น
ภาษิต แตก็่ไมเ่ชิงโดยตรงทีเดียว2 

ทัง้สุภาษิตกับค าพงัเพยเป็นส่วนหนึ่งของส านวน ส านวนสะท้อนให้เห็นค่านิยม 
ท่ีมาของส านวนเกิดจากหลายสาเหตุ “เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากสัตว์ เกิดจากการกระท า  
ความประพฤติการปฏิบติั และการกินอยู่ของคน เกิดจากของกินของใช้ เกิดจากอวยัวะ เกิดจาก 
แบบแผนประเพณี  และวัฒนธรรม เกิดจากศาสนา เกิดจากนิยาย นิทาน ต านานหรือ
ประวติัศาสตร์และเกิดจากการละเล่น กีฬาหรือการแข่งขนั”3 ส านวน ค าพงัเพย สุภาษิตของไทย
ท าให้รู้ประวตัิศาสตร์หรือความเป็นมาของชาต ิวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา การกินอยูแ่ละวิถีชีวิต
ตัง้แต่เกิดจนตาย ส านวนบางส านวนเกิดจากการเลีย้งสัตว์ การละเล่น ผู้ วิจัยศึกษาส านวน 
สุภาษิต และค าพังเพยท่ีเก่ียวกับไก่  47 ส านวน โดยรวบรวมจาก หนังสือภาษิต ค าพังเพย 
ส านวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หนงัสือส านวน สุภาษิต ค าพังเพย หนงัสือส านวนสิบ
สองราศี และหนงัสือส านวนไทย มีดงันี ้ 

                                                           
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2556).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  หน้า 1227. 
2 กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ.  (2545).  ส านวนไทย.   หน้า ข. 
3 เรืองอไุร อินทรประเสริฐ.  (2554).  ส านวนโวหารไทยและค าเปรียบเทียบ.  หน้า 3-6. 
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1. ไก่ หมายถึง ผู้หญิงทีเ่ที่ยวหาผู้ชายโดยไมเ่ลอืกหน้าวา่จะเป็นใคร1 
2. ไก่กนิข้าวเปลอืก หมายถึง ผู้ชอบรับสนิบน2 
3. ไก่แก่แม่ปลาช่อน หมายถึง ผู้หญิงคอ่นข้างมีอายทุีม่ีมารยาและเลห์่เหลีย่มมาก และมกิีริยาจดัจ้าน3 
4. ไก่แก่หนังเหนียว หมายถึง คนแก่ที่มีความเช่ียวชาญ เอาชนะยาก4 

5. ไก่ขนัไก่โห่, ไก่โห่ หรือ หวัไก่โห่ หมายถึง เวลาเช้า เวลารุ่งสาง หรือ ก่อนเวลา5 

6. ไก่ขึน้รัง หมายถึง เวลาพลบค ่า6 
7. ไก่เขี่ย/ลายมือเป็นไก่เขี่ย หมายถึง ลายมือยุง่มาก7 
8. ไก่ไข่กระต๊ากเอง หมายถงึ ผู้ท าผิดมกัจะเผลอพดูถงึความผิดของตนเอง8 
9. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายถงึ คนจะสวยงามต้องรู้จกัแตง่ตวั9 
10. ไก่ได้พลอย หมายถงึ ผู้ที่ได้สิง่ของมีคา่ แตไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่ตน10 
11. ไก่ตาฟาง หมายถึง ผู้หญิงหากินท่ีมีอายมุาก ยืนหาลกูค้าตามมมุมืด หรือผู้ชายที่ถกูผู้หญิงหากิน

หลอก11 
12. ไก่นา หมายถึง โงเ่งา่12 

13. ไก่บินไม่ตกดนิ หมายถงึ บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแนน่แออดั13 

14. ไก่รองบ่อน หมายถงึ ผู้ที่อยูใ่นฐานะตวัส ารอง ซึง่จะเรียกมาใช้เมือ่ไรก็ได้14 
15. ไก่หลง หมายถึง ผู้หญิงที่รู้ไมเ่ทา่ทนัโลก พลดัมาอยูใ่นท่ีที่ถกูผู้ชายลอ่ลวงไปได้15 
16. ไก่เหน็ตีนง ูงเูหน็นมไก่ หมายถึง  ตา่งฝ่ายตา่งรู้ความลบัของกนัและกนั16 

17. ไก่อ่อน/ไก่อ่อนสอนขัน หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยงัไมรู้่ทนัเลห์่เหลีย่มของคน17 
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18. งงเป็นไก่ตาแตก หมายถึง งงมากจนท าอะไรไมถ่กู1 
19. จิกปีก หมายถึง งงจนท าอะไรไมถ่กู 2 
20. ชาติไก่ขนหวัไม่ต้องการ หมายถึง คนหยิง่ทะนง3 
21. เจ้าชู้ไก่แจ้ หมายถึง ผู้ชายที่ท าทา่เจ้าชู้กรีดกรายเข้าไปหาผู้หญิง4 
22. เชือดไก่ให้ลิงด ูหมายถงึ ลงโทษคนหนึง่หรือคนกลุม่หนึง่เพื่อเป็นตวัอยา่งให้คนอื่นหรือคนกลุม่อื่นเกิด

ความเกรงกลวัไมก่ล้าขดัค าสัง่ หรือไมก่ล้าท าความผิด5 
23. ซีดเหมือนไก่ต้ม หมายถึง คนท่ีหน้าซีดเซียว6 

24. ตีปีก หมายถึง แสดงอาการดใีจ7 

25. ท านาอย่าเสียไร่ เลีย้งไก่อย่าเสียรัง หมายถงึ ท าอะไรให้ได้ประโยชน์บ้าง8 
26. ถอืหาง หมายถงึ คอยสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั9 
27. น า้ลายไก่  หมายถงึ น้อยเหลอืเกิน10 
28. ปล่อยไก่ หมายถึง  การแสดงให้เห็นความโง่ออกมา11 
29. เป็ดขันประชันไก่ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่ความรู้

ความสามารถสงู12 
30. พ่อแจ้แม่อู่  หมายถึง พนัทาง ตา่งพนัธุ์กนั13 

31. มีไก่ที่ไหนมีไรที่น่ัน  หมายถงึ ของคูก่นัเมื่อมีสิง่หนึง่ก็ต้องมีอีกสิง่หนึง่14 

32. ไม่มีไก่เอาเป็ดขัน  หมายถงึ ไมม่ีของจริงใช้ ใช้ของไมจ่ริงแทนไปพลางก่อน15 
33. มาก่อนไก่ หมายถงึ มาตัง้แตเ่ช้าตรู่16 
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34. ไม่ใช่ขีไ้ก่ หมายถึง ไมเ่ลว มีอะไรดีเหมือนกนั ดหูมิ่นไมไ่ด้1 
35. รู้จักเก็บ รู้จักเขี่ย หมายถงึ รู้จกัสะสม รู้จกัหา2 
36. ลูกไก่อยู่ในก ามือ หมายถงึ ผู้ที่ตกอยูภ่ายใต้อ านาจ ไมม่ีทางหนีหรือทางตอ่สู้3 
37. เลีย้งไก่ไว้กนิไข่ เลีย้งควายไว้ไถนา หมายถึง ท าสิง่ใดยอ่มหวงัได้ประโยชน์จากสิง่นัน้4 
38. เวลาไปเหมือนไก่จะบิน หมายถึง เวลาจะไปแล้วไม่คิดถึงอะไรทัง้นัน้ ตัง้หน้าแต่จะไปท่าเดียว

ไมค่ิดหน้าคิดหลงั5 

39. สมการกนิไก่วัด หมายถึง ได้หญิงในปกครองเป็นภรรยา6 

40. สู้ยบิตา หมายถงึ ตอ่สู้อยา่งไมท้่อถอย7 

41. เสียหน้าไก่  หมายถงึ เสยีหน้า อบัอาย8 
42. สามวันเป็นขีเ้ป็ด เจ็ดวนัเป็นขีไ้ก่ หมายถงึ สกปรกในเวลาไมน่าน9 
43. หมาหยอกไก่ หมายถึง เรียกอาการท่ีชายหยอกล้อหญิงในท านองชู้สาวเป็นทีเลน่ทีจริง10 
44. หมูไปไก่มา หมายถึง ลกัษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศยักนัด้วยการให้สิง่ของแลกเปลีย่นหรือตอบแทน

ซึง่กนัและกนั เป็นต้น11 
45. หมูเหด็เป็ดไก่ หมายถึง อาหารชัน้ดีที่มีราคาแพง12 
46. เหยยีบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ หมายถงึ หยบิหยง่ ท าอะไรไมจ่ริงจงั ไมเ่อาการเอางาน13 

47. เอาเป็ดไปขนัประชันไก่ หมายถึง ให้ผู้ที่ไมม่ีความสามารถแขง่กบัผู้ที่ช านาญ14 

 
ส านวนเป็นภาษาเปรียบเทียบอย่างหนึ่งส าหรับชาวเมียนมา ท าให้เห็นสังคม

เมียนมา วิถีชีวิตของชาวเมียนมา คนเมียนมาใช้ส านวนเพ่ือสั่งสอนลูกหลาน ลูกศิษย์ ในภาษา 
เมียนมาก็มีส านวนท่ีเก่ียวกับไก่ เช่น “MuufrwGefrdk;rvif; MuufzwGefrS rdk;vif;rnf คือ 

                                                           
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2561).  ภาษิต ค าพงัเพย ส านวนไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  หน้า 67. 
2 รัชนี ก าแพงแก้ว และ อโณทยั องกิตติกลุ.  (2557).  ส านวน สภุาษิต ค าพงัเพย (ฉบบัพกพา).  หน้า 78. 
3 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2561).  ภาษิต ค าพงัเพย ส านวนไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  หน้า 76. 
4 วาสนา บญุสม และ สมบตัิ ตัง้ก่อเกียรติ.  (2547).  ส านวนสิบสองราศี.  หน้า 167. 
5 รัชนี ซอโสตถิกลุ.  (2542).  ส านวน ภาษิต และค าพงัเพยของไทยทีน่ าสตัว์มาเปรียบ.  หน้า 32. 
6 ประเทือง คล้ายสบุรรณ์.  (2554).  ส านวนไทย.  หน้า 16. 
7 วาสนา บญุสม และ สมบตัิ ตัง้ก่อเกียรติ.  (2547).  ส านวนสิบสองราศี.  หน้า 159. 
8 แหล่งเดิม.  หน้า 169. 
9 ประเทือง คล้ายสบุรรณ์.  (2554).  ส านวนไทย.  หน้า 16. 
10 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2561).  ภาษิต ค าพงัเพย ส านวนไทย.  หน้า 93. 
11แหล่งเดิม.  หน้า 84. 
12 รัชนี ซอโสตถิกลุ.  (2542).  ส านวน ภาษิต และค าพงัเพยของไทยทีน่ าสตัว์มาเปรียบ.  หน้า 36. 
13 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2561).  ภาษิต ค าพงัเพย ส านวนไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  หน้า 100. 
14 ประเทือง คล้ายสบุรรณ์.  (2554).  ส านวนไทย.  หน้า 16. 



  25 

ไก่ตัวผู้ขันฟ้าสว่าง ไก่ตัวเมียขัน ฟ้าไม่สว่าง หมายถึง ผู้ชายมีบทบาทและมีความสามารถ
มากกว่าผู้หญิง” แสดงให้เห็นว่า ในสังคมเมียนมา ผู้ ชายมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง  และยกย่อง
ผู้ชาย1 

ส านวนไทยเก่ียวกับไก่สะท้อนวัฒนธรรมไทย แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย 
เช่น งงเป็นไก่ตาแตก มีท่ีมาจากการละเล่นชนไก่ ลายมือไก่เข่ีย มาจากลกัษณะธรรมชาติของไก่ท่ี
ชอบเข่ียของ เป็นต้น เช่นเดียวกับส านวนเมียนมาท่ีเก่ียวกับไก่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของ  
ชาวเมียนมา 

2.5.2 ไก่ในวรรณคด ี
เม่ือเรียนภาษาต่างประเทศควรเรียนวรรณคดีเพ่ือให้เข้าใจความสวยงามของ

ภาษาและจะได้เห็นวฒันธรรม ความคดิ ความเช่ือ และวิถีชีวิต วรรณคดีไทยหลายเร่ืองกล่าวถึงไก่ 
เช่น ลิลิตพระลอ  กล่าวถึงความสวยงามของไก่และบทบาทส าคัญของไก่ในวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนีย้งัมีขุนช้างขุนแผน สังข์ทอง และอิเหนา เป็นต้น 

อิเหนาเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 ในเร่ืองนีก้ล่าวถึงเร่ืองไก่ตอนการชนไก่
ระหวา่งปันหยีกบัอณุากรรณ ดงันี ้

 
๏เม่ือนัน้    อณุากรรณกระหมนัวิยาหยา 

    จงึตอบปันหยีมิได้ช้า  ไก่ชนของข้าไมมี่ฯ 
 ๏เม่ือนัน้   จงึองค์มิสาระปันหยี 

จงึตอบวา่ข้าจะให้ไก่ดีดี  ของเรามีไมต่รึกอยา่ร้อนใจ 
วา่แล้วชวนเชิญอณุากรรณ จรจรัลรอเรียงเคียงไหล ่
หลงหนึง่หรัดลดัเดนิไปทางใน ยงัสนามเลน่ไก่พร้อมกนัฯ2 

วรรณคดีท่ีกล่าวถึงไก่มากท่ีสุดคือลิลิตพระลอ ในเร่ืองมีตอนพระลอตามไก่ซึ่ง
ท าให้เห็นบทบาทความส าคญัของไก่ และเห็นความผกูพนัระหวา่งไก่กบัคน  

 
ความวิตกกังวลเร่ืองผลของการเสี่ยงทายที่แม่น า้กาหลงคงจะตามรบกวนจิตใจ

พระลอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง เมื่อพระลอเห็นไก่ที่ปู่ เจ้าสมิงพรายส่งมาล่อ จึงดีใจเป็น
อย่างยิ่งถึงกับรีบออกติดตามจับตัวทัง้ ๆ ที่พระลอเองยังไม่ได้อาบน า้ตามกิจวัตรประจ าวัน 

                                                           
1 ศิรพชัร์ ณานเชาว์วรรธน์.  (2557).  โลกทศัน์และค าพงัเพยพม่า.  หน้า 105. 
2 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั.  (2555).  อิเหนา.  หน้า 561. 
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การรีบออกตามจับไก่นีไ้ม่น่าจะเกิดจากความหลงใหลความงามเด่นของไก่นัน้ แต่น่าจะ  
สืบเนื่องมาจากความเช่ือบางอย่างที่พระลอมีต่อไก่ หรือไก่นัน้น่าจะมีความส าคญับางอย่างต่อ  
ตวัพระลอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่ความเป็นความตายของพระลอในเวลานัน้1 

 
ลิลิตพระลอใช้ภาษาสวยงาม เม่ือกล่าวถึงไก่ของปู่ เจ้าสมิงพรายท่ีล่อหลอก

พระลอให้ไปพบพระเพื่อนพระแพง โดยพรรณนาให้เห็นความสวยงามของไก่ เสียงขนัไพเราะนา่ฟัง 
จงึใช้ไก่มาหลอกพระลอ และพระลอก็ตามไก่ไปจนถึงเมืองของพระเพื่อนพระแพง  

จากการศึกษาขัน้ต้นท าให้ผู้ วิจยัพบว่า ไก่ในวรรณคดีสะท้อนให้เห็นวฒันธรรม 
วิถีชีวิตของคนไทย ความเช่ือ และความคิดแฝงอยู่ในวรรณคดี วรรณคดีแตง่ด้วยภาษาท่ีสวยงาม
และไพเราะ ไก่ในวรรณคดีจึงท าให้เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา
ชาวตา่งชาต ิ

2.5.3 ไก่ในนิทาน 
นิทานเป็นเร่ืองเล่าและแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยท่ีมีความผูกพันกับ

ธรรมชาติหรือสิ่งรอบตวั เนือ้เร่ืองท่ีเล่าคือสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งใกล้ตวั เร่ืองนางสิบสองพระรถเมรี
เป็นนิทานพืน้บ้านไทยอีกเร่ืองหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าไก่มีบทบาทส าคญั เร่ืองนางสิบสองพระเมรี
เป็นชาดกเร่ือง “รสเสนชาดก” ซึ่งอยู่ในปัญญาสชาดกเป็นเร่ืองท่ีคนไทยรู้จกั และยงัพบเร่ืองนีใ้น
ประเทศเพ่ือนบ้านไทยด้วย ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศลาว เป็นต้น แสดงให้เห็นวฒันธรรม
ร่วมกันในดินแดนแถบนี ้ในเร่ืองนางสิบสองตอนส าคัญคือตอนพระรถเสนชนไก่ ในตอนนี  ้
พระรถเสนโตขึน้ก็ถามแม่ว่า ท าไมตนต้องมาอยู่ในอุโมงค์ แม่เล่าเร่ืองทัง้หมดให้พระรถเสนฟัง 
พระรถเสนสงสารแม่และป้าจึงลาแม่ออกจากอุโมงค์ได้พบพระอินทร์ซึ่งได้สอนกลเม็ดการชนไก่
และให้ไก่วิเศษ 1 ตวั จงึน าไก่ไปท้าชน และได้เงินมาซือ้อาหารเลีย้งแม่ 

 
นางสิบสองหรือ รถเสนมีเร่ืองเก่ียวกบัการชนไก่ด้วย เมื่อตอนที่พระมาตลุเีทพบตุร

แปลงกายเป็นเหยี่ยว พระวิษณุกรรมแปลงเป็นลกูไก่ ให้เหยี่ยวเฉ่ียวลกูไก่ถลาบินไปใกล้ลานที่
เล่นของรถเสน รถเสนเห็นก็ส่งเสียงไล่เหยี่ยว เหยี่ยวจึงปล่อยลูกไก่ลงมา รถเสนก็อุ้ มไก่ 
เที่ยวตระเวนท้าพนนัชนกบัชาวบ้าน ถ้าชนะก็ขอข้าวเพียง 12 ห่อไปให้ป้าและแม่กิน ถ้าแพ้ก็จะ

                                                           
1 ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.  (2531, มกราคม).  พระลอตามไก่: ความงามหรือความเป็น ความตาย.  อกัษรศาสตร์.  20(1): 

150. 
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ท างานใช้ให้ ไก่ของรถเสนไม่เคยแพ้เพราะเป็นไก่เทวดา รถเสนก็ยึดอาชีพชนไก่เลีย้งป้าและแม่ 
จึงท าให้เห็นบทบาทของการชนไก่อยูใ่นนิทานพืน้บ้าน1 

 
ทัง้ประเทศเมียนมากับประเทศไทยมีเร่ืองนางสิบสองพระรถเมรี แต่เนือ้หา

แตกตา่งบางตอน โดยเฉพาะตอนท่ีชนไก่ไมมี่ในนิทานเมียนมา มีเพียงในนิทานไทย  
 

ที่รัฐชาน ในประเทศเมียนมา ศาสตราจารย์บรรจบ พนัธุเมธา (2522) ได้บนัทึกไว้
ว่า นิทานเร่ืองนางสิบสองเป็นนิทานประจ าถ่ินเมืองนาย มีสถานที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
ถ า้นางสิบสอง หลอยแม่แต้ม (ดอยที่ฤาษีแปลงสาร) หนองเขว (หนองที่เชือดนางยกัษ์เป็นต้น)  
แต่ไม่ให้ความส าคัญกับตัวเอกทัง้ชายและหญิง ดังพบว่า ไม่ได้ตัง้ช่ือเฉพาะเรียกนางเมรีว่า 
ลูกยิงนายพ้าย (ลูกสาวยักษ์) เรียกพระรถเสนว่า “ลุ่กอ่อนจาย” หรือ “ลุ่กจายนางลื้น ” 
(ลูกชายนางคนสุดท้อง) ที่น่าสนใจยิ่งก็คือ ในส านวนรัฐชาน  ไม่มี เร่ืองชนไก่แต่กลับเป็น 
การแขง่เลน่ลกูขา่งและพนนัเลน่สะบ้า ซึ่งเป็นการแข่งขนัท่ีนิยมกนัในกลุม่ คนภเูขาหรือกลุม่ชาติ
พนัธุ์ที่อยู่บนพืน้ท่ีสงูแตก่ารชนไก่เป็นการแข่งขนัหรือกีฬาของ  คนพืน้ราบ เกิดขึน้ในสงัคมชาวนา 
พระรถเสนหรือพุทธเสน นัก เลงไก่ชนจึงเป็นตัวอย่างที่ เล่าขานกันในกลุ่มชาวสยาม  

(ภาคกลาง/ภาคใต้)2 

 

ผู้ วิจัยพบว่านิทานท่ีเก่ียวกับไก่มีคติสอนใจ และท าให้เห็นวัฒนธรรม เช่น  
ในเร่ืองนางสิบสอง  ผู้ชายไทยชนไก่และยดึเป็นอาชีพได้  

2.5.4 ไก่ในเพลงและบทอาขยาน 
เพลงไทยเป็นภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยอย่างหนึ่ง เนือ้หาในเพลงเป็นสิ่งใกล้

ตัวภาษาไทยมีลักษณะเป็นเสียงดนตรี การสอนเพลงจึงช่วยให้ผู้ เรียนสนุก จ าเนือ้หาได้ด้วย 
ช่วยเสริมทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน เพลงท่ีจะสอนให้ผู้ เรียนต่างประเทศต้องตรงกับ
บทเรียน สนุก ง่าย และเนือ้หาสัน้ “เพลงช่วยเพ่ิมพูนทกัษะทางภาษาให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงช่วยให้เด็ก
รู้จกัฟังออกเสียง และแยกความแตกต่างของเสียงสูง ต ่า ค่อย หนกั เบา รู้จกัแยกจงัหวะช้าเร็วซ่ึง
จะเป็นพื้นฐานในการฟังค าพูดซ่ึงประกอบด้วยเสียงหนักเบาและเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกัน”3 

                                                           
1 ศรวณีย์ จินายน และ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.  (2533).  ชุดธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฉบับ—เอ้ก—อี้—เอ้ก--เอ้ก.   

หน้า 52. 
2 สุกัญญา สุจฉายา.  (2560).  อนภุาคการชนไก่ในนิทานเร่ืองพระรถเมรี: ร่องรอยสู่ความเป็น “เมือง” ในสุวรรณภูมิ.  

ใน  นางสิบสองพระรถเมรีศึกษาการประชมุวิชาการระดบัชาติเร่ือง “ขบันิทานนางสิบสอง ขานท านองพระรถเมรี”: นิทานมรดดกแห่
งอนษาคเนย์.  หน้า 20. 

3 ส านกังานศกึษาธิการเข เขตตการศกึษา 2.  (2533).  คู่มือการสอนเพลงชัน้เด็กเล็ก.  หน้า 49. 
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เพลง “กุ๊ก กุ๊กไก่” เป็นเพลงหนึ่งท่ีช่วยฝึกทกัษะการอ่าน การฟังและการพูดได้ ผู้ เรียนได้ฝึกเสียง
สระ วรรณยุกต์ และการสะกด การเว้น วรรคตอน และอ่านหนงัสือชดัขึน้ได้เรียนรู้ค าศพัท์มากขึน้ 
นอกจากนีไ้ด้เห็นวิถีชีวิตของไก่ 

บทอาขยาน คือ บทร้อยกรองท่ีไพเราะ นกัเรียนต้องท่องเพ่ือจ า นอกจากนีย้งัได้
ความรู้ท่ีแฝงอยู่ในข้อคิดคติสอนใจตา่ง ๆ บทอาขยานช่วยให้รู้คณุคา่ของภาษาและความไพเราะ
ของภาษาไทย นอกจากนีย้ังฝึกทักษะการอ่านและการพูด “บทอาขยานเป็นผลดีในภายหลัง  
จ าบทอาขยานได้แม่นย า และน าไปใช้อา้งอิงได้ เกิดการสืบทอดทางวฒันธรรม และปลูกส านึกให้
เยาวชนรู้สึกซาบซ้ึงในบทประพนัธ์ตัง้แต่เยาว์วยั การท่องบทอาขยานจึงมิใช่การท่องแบบนกแก้ว
นกขุนทอง แต่เป็นการท่องเพื่อให้เกิดการจ าและรับรู้ เกิดทกัษะทางภาษา เกิดความซาบซ้ึงเห็น
คุณค่าในความงามของภาษา และได้ข้อคิดน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ”1 บทอาขยาน “ไก่แจ้” 
สอนเดก็และผู้ เรียนให้รู้จกัหน้าท่ีของตวัเอง ขยนัหมัน่ศกึษาเล่าเรียน ฝึกฝนทบทวนวิชาความรู้และ
ค าสอนของครู  

ผู้วิจยัศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัไก่แล้วพบวา่คนไทยกบัไก่อยู่ร่วมกนัมานานจน
เกิดวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับไก่ ประโยชน์ของไก่มีมากมายปรากฏทัง้ในภาษา วัฒนธรรม และ
ประวตัศิาสตร์  

3. ความส าคัญของการอ่านส าหรับชาวต่างชาติ 
การอ่านคือการรับรู้ความหมายของสารจากลายลักษณ์อักษร เร่ิมจากการมองดู

ตวัหนงัสือแล้วสามารถแปลตวัหนงัสือออกมาเป็นเสียงและความหมายได้ เปา้หมายของการอ่าน
อยู่ท่ีผู้อา่นสามารถเข้าใจ และรับรู้ความหมายของเร่ืองราวท่ีอา่นได้2 ในการเรียนภาษาไทย ผู้ เรียน
ต้องฝึกอ่านตัง้แต่พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์และตวัสะกด เม่ือออกเสียง พยญัชนะ สระ และเสียง
วรรณยุกต์ได้แล้ว ต้องจ าความหมายของค า ส าหรับนกัศึกษาชาวต่างชาติการอ่านเป็นการแปล
ความหมายอยา่งหนึง่ เม่ืออา่นแล้วได้ความรู้ ความคดิ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

นกัศกึษาชาวตา่งชาติต้องแยกค าว่า “อ่านได้” กบั “อ่านเป็น” “อ่านได้” คือ เห็นตวัอกัษร 
แล้วออกเสียงได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องรู้ความหมายของค า “อ่านได้” เป็นการอ่านระดบัพืน้ฐานของ
ผู้ เรียน สว่นค าวา่ “อ่านเป็น” คือเห็นค าหรือข้อความแล้วเข้าใจความหมายของค าหรือข้อความนัน้ 
และสามารถสรุปความได้ จบัใจความได้ ตีความได้ หรือวิเคราะห์ได้ “อ่านเป็น” จึงเป็นการอ่าน

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  (2548).  หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบท

อาขยานภาษาไทยช่วงชัน้ที ่1 ชัน้ที ่4 หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544.  บทน า. 
2 บญุศิริ ภิญญาธินนัท์.  (2545).  การอ่าน.  หน้า 1. 
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ระดบัสูง นกัศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่เข้าใจว่า “อ่านภาษาไทยได้” คือ “อ่านภาษาไทยเป็น” 
นกัศกึษาชาวตา่งชาตท่ีิเร่ิมเรียนภาษาไทยบางคนอา่นภาษาไทยได้ ไมใ่ช ่“อ่านภาษาเป็น”  ปัญหา
ของนกัศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่คืออ่านออกเสียงได้ แต่ไม่เข้าใจความหมาย หรือจบัใจความ
ไมไ่ด้ นกัศกึษาชาวตา่งชาตจิงึต้องฝึก “อ่านเป็น” หลงัจากท่ี “อ่านได”้  

คนท่ีอ่านออกเขียนได้นัน้ ยงัต้องพิจารณาตอ่ไปว่า ตนเป็น คน “อ่านได้” หรือ“อ่านเป็น” 
ซึง่จะแตกตา่งกนั “อ่านได้” หมายถึงว่า อ่านอะไร อย่างไรก็ได้ จะเกิดผลอย่างไรก็ได้ จะน าสิ่งท่ีได้
จากการอ่านมาใช้หรือไม่ก็ได้ แต่ “อ่านเป็น” คือการอ่านให้ได้เร่ือง จับใจความส าคัญได้ 
แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีตนอ่านได้ อ่านแล้วได้รสและสามารถประเมินค่าส่งท่ีตนอ่านได้  
อยา่งเท่ียงธรรม น าสิ่งท่ีอา่นมาใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ อา่นได้เข้าใจในเวลาสัน้1 

นักศึกษาชาวต่างชาติจึงต้องฝึกอ่านออกเสียง เพ่ือความชัดเจนของเสียง เช่น  
 เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตวัสะกด เป็นต้น เพ่ือออกเสียงให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว   
ใช้น า้เสียงได้ตามเนือ้เร่ืองหรืออารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น 

ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีสมัพนัธ์กบัทุกทกัษะ นกัศกึษาชาวต่างชาติอ่านหนงัสือก่อน
แล้วฝึกพดู ฝึกเขียน บางทีอา่นและจ าความหมายได้จงึฟังภาษาไทยได้ การอา่นมีประโยชน์มากจึง
จ าเป็นต้องพฒันาทกัษะการอ่านควบคู่ไปกับทกัษะทางภาษาด้านอ่ืน ๆ เช่น การฟัง การพูด และ
การเขียนเพ่ือชว่ยให้ผู้อา่นใช้ภาษาของตนส่ือความหมายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ2 

วรารัตน์ ซอเซวีสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากนิทานสุภาษิตส าหรับ
ชาวต่างชาติ ในงานวิจยันีพ้บวา่การอ่านจบัใจความท าให้เข้าใจเนือ้หาท่ีอา่นและได้ความรู้ตา่ง ๆ 
ผู้ เรียนชาวต่างชาติต้องรู้วิธีการอ่านจบัใจความ เม่ืออ่านหนงัสือแล้วยิ่งเข้าใจ ยิ่งสนใจมากขึน้ จึง
ตัง้ใจเรียนหนงัสือ การจดัเนือ้เร่ืองเพ่ือจบัใจความส าคญัส าหรับชาวต่างชาติไม่ง่าย เพราะต้องมี
วิธีการจดัเนือ้หาซึ่งมีเนือ้หาไม่กว้างมาก เนือ้เร่ืองสัน้ ๆ และอธิบายค าศพัท์ นอกจากนีต้้องเสริม
รูปภาพเพิ่มเติมด้วย การจดัเนือ้หาคล้ายกับการจดัหนงัสือส าหรับเด็กเพราะผู้ เรียนชาวต่างชาติ
เร่ิมเรียนภาษาไทยจากพืน้ฐานเหมือนเดก็ จงึต้องนกึถึงระดบัภาษาของผู้ เรียนชาวตา่งชาติ3 

การอ่านจบัใจความส าคญัมากส าหรับผู้ เรียนชาวตา่งชาติ เพราะเป็นการสรุปความจาก 
การอา่นละเอียด และหาข้อความส าคญัท่ีสดุจากการอา่น โดยต้องจบัประเด็นให้ได้วา่ผู้ เขียนเขียน
อะไร มีความคิดอย่าไร ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความส าคญัท่ีสุด 1 ประเด็น คือ 1 ย่อหน้า 

                                                           
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.  (2558).  การอ่านภาษาไทย: เอกสารการสอนชุดวิชา 10202 

= Thai Reading.  หน้า 5. 
2 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
3 วรารัตน์ ซอเซวี.  (2556).  แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความจากนิทานสภุาษิตส าหรบัชาวต่างชาติ.  บทคดัยอ่. 
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1 ประเด็น บางครัง้ใจความส าคญัอยู่ประโยคใดประโยคหนึ่งของย่อหน้า ผู้ อ่านต้องหาประเด็น
ส าคญั ให้ได้ สว่นประโยคอ่ืน ๆ เป็นการขยายความ  
 

การอ่านจบัใจความคือการสรุปใจความจากการอ่านอย่างละเอียด และตัง้ค าถามขณะที่อ่าน 
ซึ่งหลกัทัว่ไปในการอ่านจบัใจความส าคญัคือ 1. อ่านเร่ืองราวอย่างละเอียดและเก็บใจความส าคญั
ของ แต่ละย่อหน้า 2. เมื่ออ่านจบแล้วให้ตัง้ค าถามตนเองว่า เร่ืองที่อ่านมีใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
ท าไม และอย่างไร หรือ 5 W และ1 H 3. น าสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความส าคญัใหม่ด้วยส านวน
ของตนเองให้ ละสวย1 

 
การอ่านจับใจความส าคัญมากส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติ ระดับเบือ้งต้นคือต้องรู้ว่า 

ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร มีงานวิจยัเร่ืองแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบือ้งต้น
ส าหรับชาวต่างชาติของมูร้อด มูซอ งานวิจัยนีพ้บว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน 
จบัใจความส าคญัคือ 80.04/86.06 ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือผู้ เ รียน
ชาวต่างชาติอ่านแล้วสามารถบอกได้ว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร และเม่ือไร ปกติหนงัสือแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสร้างขึน้เพ่ือใช้กบัเด็กไทยโดยเฉพาะ ผู้ เรียนชาวตา่งชาติจงึเรียนยาก 
การอ่านจับใจความระดับเบือ้งต้นส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติจึงเป็นรูปแบบการอ่าน เพ่ือ
ชาวตา่งชาติ ซึง่ต้องเป็นค าศพัท์ง่ายและเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ค าถามหรือแบบฝึกหดั
ก็เป็นปรนยัตวัเลือกเพ่ือให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาตติอบง่าย2 

การอา่นจบัใจความมีความส าคญัเพราะผู้ เรียนอ่านแล้วเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านและจบัใจความ
ได้ ขัน้ตอนการรับรู้คือ ผู้ เรียนสามารถรู้ จ า เข้าใจ แล้วสามารถน าไปใช้ได้  

ผู้วิจยัศกึษาความส าคญัของการอ่านส าหรับนกัศกึษาชาวตา่งชาติพบวา่ ทกัษะการอ่าน
เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพราะอย่างยิ่งการอ่านจบัใจความส าคญั
เพราะผู้ เรียนต้องฝึกด้วยตนเอง นักศึกษาชาวต่างชาติต้องฝึกการอ่านรู้จ า การอ่านเข้าใจ และ 
การอ่านน าไปใช้เป็นหลกั เพราะการอา่น 3 ระดบันีจ้ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวนั จดุประสงค์ของ
นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีมาเรียนภาษาไทยคือ อ่านภาษาไทยได้ จ าเนือ้หา รู้เร่ืองท่ีอ่าน เข้าใจ
ความหมายของค าและประโยค และส่ือสารกบัคนไทยได้  

ผู้ วิจัยจึงสรุปความส าคัญของการอ่านส าหรับชาวต่างชาติได้ว่า การอ่านเป็นทักษะ
ส าคญัมากในการเรียนการสอนภาษาไทย นกัศกึษาชาวต่างชาติท่ีเพิ่ งเรียนภาษาไทยต้องฝึกอ่าน

                                                           
1 สมร เจนจิจะ.  (2555).  กิจกรรมพฒันาทกัษะการอ่าน-ภาษาพาสขุ.  หน้า 80. 
2 มรู้อด มซูอ.  (2554).  แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความเบือ้งต้นส าหรบัชาวต่างชาติ.  บทคดัยอ่. 
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เพ่ือ “อ่านได้” ซึ่งเป็นการอ่านออกเสียง หลังจากนัน้นักศึกษาชาวต่างชาติต้องฝึกอ่านเพ่ือ 
“อ่านเป็น” ซึง่เป็นการอา่นจบัใจความ อา่นแล้วรู้เร่ือง เข้าใจเนือ้หาและน าไปใช้ได้  

4. หนังสืออ่านเพิ่มเตมิส าหรับชาวต่างชาติ 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นส่ือการเรียนการสอนอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติได้

ความรู้และพัฒนาทกัษะภาษาไทย ผู้ วิจยัศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วแบ่งประเด็น 
4 ประเดน็ได้แก่ ความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิ จดุประสงค์ของการสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเติม 
สว่นประกอบของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ และประโยชน์ของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิส าหรับชาวตา่งชาติ 

4.1 ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมอยู่ในประเภทหนงัสือเสริมประสบการณ์ ซึ่งใช้ได้ทัง้ในห้องเรียน

และ   นอกห้องเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์เป็นหนงัสือท่ีช่วยพฒันาทกัษะของผู้ เรียน ผู้ เรียน
สามารถศึกษาความรู้ด้วยตนเอง หนงัสือเสริมประสบการณ์มี 4 ประเภท ได้แก่ หนงัสืออ่านนอก
เวลา หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ หนงัสืออเุทศ และหนงัสือสง่เสริมการอา่น 

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นหนงัสือท่ีมุ่งเน้นให้มีนิสยัรักการอ่าน ผู้ เรียนใช้พฒันาทกัษะ
ภาษาไทย โดยมีเนือ้หาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และอ่ืน  ๆ 
นอกจากนีย้ังมีรูปแบบหน้าปกน่าอ่านและมีรูปภาพประกอบ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมอิงหลักสูตรของการเรียน การสอน จึงสามารถใช้ในห้องเรียนได้ “หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
(Supplementary Reader) คือ หนงัสือที่มีเนื้อหาสาระอิงหลกัสูตร เป็นการน าเนื้อหาในหลกัสูตร
มาเขียนในลกัษณะต่าง ๆ อาจเขียนในรูปของร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ เพื่อให้เด็กอ่านเข้าใจ
เนือ้หาไดง่้าย และผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองตามความเหมาะสมของวยัและ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบคุคล”1  

หนังสืออ่านเพิ่มเติมจึงเป็นหนังสือท่ีมีคุณค่ามาก เพราะช่วยพัฒนาทักษะและให้
ความรู้ “หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิหมายถึงหนงัสือท่ีสร้างขึน้เสริมจากหลกัสตูร โดยใช้ภาพประกอบเพ่ือ
ดึงดดู ความสนใจของผู้อ่าน และให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน
สามารถเสริมประสบการณ์เพิ่มเตมิ และให้ผู้อา่นได้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเอง”2 

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกับภาษาและวฒันธรรมไทยซึ่ง
สามารถเช่ือมโยงกับรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒธรรม  (THAI 3104 : Literature, 

                                                           
1 ถวลัย์ มาศจรัส.  (2538).  เทคนิคและตวัอย่างการเขียนหนงัสือส่งเสริมการอ่านและหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม.  หน้า 132. 
2 Jiang Yu.  (2560).  หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทยเพือ่การท่องเที่ยวเร่ือง “มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยว

ไทย” ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน.  หน้า 25. 
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History and Culture) มีบทอา่นหลกั ค าศพัท์น่ารู้ แบบฝึกหดั อ่านเสริมบทเรียน และแบบทดสอบ
ท้ายบท ซึ่งแตกต่างจากหนังสือแบบเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีประเทศเมียนมา  
มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 1 แสดงความแตกตา่งระหวา่งแบบเรียนรายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม 
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) กบัหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” 
ส าหรับนกัศกึษาชาวตา่งเมียนมา 
 

 แบบเรียนของรายวชิาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ 
และวัฒธรรม (THAI 3104 : Literature, History 

and Culture) 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง 
“ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 

องค์ประกอบ แตล่ะบทประกอบด้วย 
- บทอา่น (เนือ้เร่ืองยาวประมาณ 3-4 หน้า) 

แตล่ะบทประกอบด้วย 
- บทอา่น (เร่ืองวฒันธรรมไทย) 
- ค าศพัท์นา่รู้ 
-แบบฝึกหดั 
- อา่นเสริมบทเรียน  
(เร่ืองของประเทศเมียนมา) 
- แบบทดสอบท้ายบท 

การล าดบั
เนือ้หา 

- ด้านวรรณคดีไทย 
- ด้านประวตัิศาสตร์ไทย 
- ด้านวฒันธรรมไทย 

- ด้านวฒันธรรมไทย 
- ด้านประวตัิศาสตร์ 
- ด้านวรรณคดีไทย 

วิธีอธิบาย
เนือ้หา 

- รูปภาพ 
- ตวัอกัษร 

- รูปภาพ 
- ภาษาเมียนมา 
- ตวัอกัษร 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจัยสร้างมีเนือ้หาเก่ียวกับ

วรรณคดี ประวิติศาสตร์ และวฒันธรรม ในหนงัสืออ่านเพิ่มเติมอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับวฒันธรรม
มาก่อนวรรณคดี เพราะเนือ้หาเก่ียวกับวัฒนธรรมง่ายกว่าวรรณคดี ในหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ประกอบด้วย การอธิบายค าศพัท์ และมีแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนเนือ้หา ส่วน “อ่านเสริมบทเรียน” 
เป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวกับประเทศเมียนมาซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยเพ่ือให้นักศึกษาชาวเมียนมาได้ฝึก
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อ่านภาษาไทย นอกจากนีใ้นหนังสืออ่านเพิ่มเติมใช้ภาษาเมียนมาเพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ 
มากขึน้ 

ผู้วิจยัศึกษาเอกสารแล้วสรุปความหมายของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมได้ว่า หนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึง่ มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร เน้นให้ความรู้ ช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดทักษะการอ่านและหาความรู้ด้วยตนเอง หนังสืออ่านเพิ่มเติมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี ช่วย
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทยและมีประโยชน์ตอ่นกัศกึษาชาวเมียนมา 

4.2 จุดประสงค์ของการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
การสร้างหนังสือเพิ่มเติมเป็นส่ือการเรียนรู้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับผู้ เรียน  

ชาวตา่งประเทศ จดุประสงค์การสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิมีดงันี ้ 
 

1. เพื่อเสริมสร้างนิสยัรักการอ่าน อนัจะเป็นแนวทางน าไปสูค่ลงัแห่งวิทยาการและประสบการณ์
อยา่งกว้างขวาง เป็นการสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความสนใจและความพอใจ 

2. เป็นการให้ความรู้ข่าวสาร และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง โดยการน าเสนอในรูปแบบที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้ 

3. เพื่อให้ผู้อา่นมีความสนกุสนานเพลดิเพลนิ ได้รับความจรรโลงใจ มีความสขุใจ 
4. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตามวยั 
5. ช่วยปลกูฝังคณุธรรม คา่นิยมที่ดีของสงัคม 
6. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้อา่นรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  
7. ช่วยให้ผู้ เรียนมีหนงัสอืเนือ้หาสาระเหมาะกบัระดบัภาษาของผู้ เรียน1 
 

การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีจุดประสงค์ คือ แก้ไขปัญหาการเรียนของผู้ เรียน
ชาวต่างชาติ เช่น ผู้ เรียนอ่านออกเสียงภาษาไทยไม่ได้ ไม่เข้าใจเนือ้หาในแบบเรียน เป็นต้น 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมช่วยให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติเข้าใจเนือ้หาในแบบเรียนมากขึน้ ได้ฝึกทกัษะ และ
เข้าใจภาษาไทยมากย่ิงขึน้  

 
ในการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ ง  (YUFL) นักศึกษาส่วนใหญ่ 

อ่านออกเสียงภาษาไทยผิด เช่น สระอึ สระอือ สระเออะ สระเออ จึงควรที่จะหาแนวทาง 
การแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการหรือสือ่การเรียนการสอนท่ีจะเสริมหรือพฒันาทางการอา่นและการฟัง
ที่ถูกต้อง ดงันัน้เพื่อ การแก้ปัญหา จึงควรแก้ปัญหาเร่ืองความรู้พืน้ฐานและเสริมทางการอ่าน 
และการฟังภาษาไทยให้นักศึกษาไปพร้อมกัน โดยใช้สื่อการเรียน การสอนที่เหมาะสมเร้า 
ความสนใจ และเป็นรูปธรรม  ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ชุดการสอน หนงัสืออ่านนอกเวลา 

                                                           
1 ส าลี รักสทุธี.  (2553).  คู่มือการจดัท าสือ่นวตักรรม และแผนประกอบสือ่นวตักรรม.  หน้า 120-121. 
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หนงัสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกการออกเสียง แบบฝึกการเขียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น1 

 

จากเอกสารข้างต้น ผู้วิจยัพบว่าจดุประสงค์ของการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมตรงกบั 
ความต้องการของนักศึกษาชาวเมียนมาซึ่งมีเวลาเรียนน้อย และส่ือการเรียนการสอนยังไม่พอ 
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิจะพฒันาทกัษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นส่ือการเรียนการสอน
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้  

4.3 ส่วนประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
สว่นประกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นส่วนท่ีจ าเป็นมากส าหรับผู้อ่านและผู้ เขียน 

แต่ละส่วนของหนังสือจะบอกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหนงัสือเล่มนัน้ ได้แก่ หน้าปก สารบญั เนือ้หา 
แบบฝึกหดั และบรรณานกุรม 

4.3.1 หน้าปก 
การจดัหน้าปกหนงัสือเป็นเร่ืองส าคญัอย่างหนึ่งในการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

หน้าปกต้องมีรูปภาพประกอบสีสนัสวยงาม และตวัหนงัสือท่ีน่าอ่าน ช่ือของหนงัสือต้องน่าสนใจ
เพ่ือให้ผู้ อ่านสนใจ และอยากรู้อยากเห็นเนือ้หาของหนงัสือ หน้าปกท าให้รู้ว่าหนงัสือเล่มนัน้เป็น
หนังสือประเภทใด เช่น หน้าปกหนังสือมีรูปการ์ตูนและตัวอักษรมี ก.ไก่ ผู้ อ่านเห็นหน้าปก  
จะรู้ทันทีว่าหนังสือเล่มนัน้เป็นหนังสือประเภทการฝึกภาษาไทยส าหรับเด็ก หน้าปกจึงเป็น  
สว่นหนึง่ของรูปแบบการสร้างหนงัสือ  

4.3.2 สารบัญ 
สารบญั หมายถึง บญัชีเร่ือง รายช่ือเร่ืองหรือรายการหวัข้อใหญ่และหัวข้อย่อย

ตามท่ีปรากฏเป็นล าดบัหรือรายช่ือของบทและเร่ืองเรียงตามล าดบั เพ่ือบอกว่าในหนงัสือเล่มนัน้
ประกอบด้วยบทและเร่ืองใดบ้าง แต่ละเร่ืองอยู่ ท่ีหน้าใด เพ่ือให้ผู้ อ่านเปิดหาได้สะดวก  
การออกแบบจึงควรสะดวกแก่การเปิดหาได้ง่าย มีลกัษณะสบายตา ส่วนท่ีต้องจดัท่ีสดุคือสารบญั
ซึ่งเป็นรายช่ือบทท่ีประกอบในหนงัสือ หากผู้ เรียนต้องการค้นหาเร่ืองราวท่ีต้องการสามารถค้นหา
ได้ง่าย ๆ สารบญัจงึเป็นสว่นส าคญัของหนงัสือ  

                                                           
1 Ohmar Aung และ กอบสขุ คงมนัส.  (2561, ตลุาคม – ธันวาคม).  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองพยญัชนะ

และสระภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร.  20(4): 268. 
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4.3.3 เนือ้หา 
เนือ้หาเป็นส่วนส าคญัท่ีสดุของหนงัสือ อาจแบ่งออกเป็นภาคหรือเป็นตวับทหรือ

แบ่งข้อย่อยก็ได้เพ่ือให้ผู้ อ่านเข้าใจเนือ้หาทัง้หมดโดยสะดวก เนือ้หาเป็นแก่นส าคญัของหนงัสือ 
เป็นใจความส าคญัหรือสาระส าคญั เนือ้หาจงึเป็นสว่นส าคญัท่ีสดุและต้องใช้เวลานานท่ีสดุซึง่ต้อง
สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้าง ต้องมีวิธีการเขียนท่ีชดัเจนและใช้ภาษาท่ีถกูต้อง โดยศึกษา
ก่อนว่าจะเขียนเนือ้หาอะไร ให้ใครอ่าน อ่านแล้วได้อะไรจากเนือ้หาท่ีเขียน และใช้ภาษาอย่างไร
เป็นต้น 

เนือ้หาท่ีเก่ียวกับผู้ เรียนชาวต่างชาติท าให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึน้ เช่น  
เม่ือเขียนหนงัสือเร่ืองการสอนภาษาไทยให้ส าหรับชาวเมียนมา ต้องมีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม 
เมียนมา สถานท่ีท่องเท่ียวเมียนมา และประวัติศาสตร์เมียนมา เป็นต้น นอกจากนีต้้องใช้
ภาษาไทยท่ีง่ายเพ่ือให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาตอิา่นง่าย  

รูปภาพเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง เป็นรูปวาดหรือรูปเขียนก็ได้ การใช้รูปภาพ
เป็นการใช้อวัจนภาษาอย่างหนึ่ง บางทีอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจ ถ้ามี 
รูปประกอบอธิบายพร้อมกับหนงัสือ ผู้อ่านจะเข้าใจทนัทีและจ าได้ รูปภาพประกอบจึงส าคญัใน  
การจัดเนือ้หา รูปภาพท าให้ผู้ อ่านกระตือรือร้นท่ีจะอ่านและสนใจมากยิ่งขึน้ เป็นเร่ืองเดียวกับ
เนือ้หาเป็นภาพถ่ายเร่ืองราวจากแหล่งข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง และมีค าบรรยายภาพท่ี
ถกูต้อง1 

4.3.4 การจัดแบบฝึกหัด 
แบบฝึกหัดหมายถึง งานหรือกิจการท่ีครูมอบหมายให้ผู้ เรียนท าเพ่ือทบทวน

ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนไปแล้ว ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะและเพิ่มทักษะ ซึ่งสามารถน าไป
แก้ปัญหาได้2 แบบฝึกหัดต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหนังสือ เช่น มีวตัถุประสงค์เพ่ือฝึก
ทักษะการอ่าน ต้องมีแบบฝึกหัดท่ีเก่ียวกับทักษะการอ่าน เช่น แบบฝึกหัดท่ี เก่ียวกับการอ่าน
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ และ การน าไปใช้ เป็นต้น  

แบบฝึกหดัเป็นสว่นส าคญัอยา่งหนึง่ในการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือจะพฒันา
ทกัษะ ความส าคญัของแบบฝึกหดัคือเป็นส่ือการสอนอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก 
การปฏิบตัด้ิวยตนเอง ได้ฝึกทกัษะเพิ่มเตมิจากเนือ้หา 

                                                           
1 ส าลี รักสทุธี.  (2553).  คู่มือการจดัท าสือ่นวตักรรม และแผนประกอบสือ่นวตักรรม.  หน้า 124. 
2 วาสนา สพุฒัน์.  (2530).  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที ่3 ทีส่อนตามคู่มือครู โดยการท าแบบฝึกหดัแบบอตันยักบัการท าแบบฝึกหดัในหนงัสือแบบเรียน.  หน้า 11. 
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 4.3.5 บรรณานุกรม 
บรรณานุกรม หมายถึง เนือ้หาหรือผลงานของบุคคลอ่ืนโดยระบุช่ือผู้ แต่ง  

ช่ือหนงัสือ สถานท่ีพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบ เป็นประโยชน์ในการท่ีจะหาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือเลม่นัน้ด้วย  
 

ประโยชน์ของบรรณานกุรมมีดงันี ้
1. เพื่อช่วยในการหาหนงัสือเล่มที่ต้องการ บรรณานกุรมจะเป็นเคร่ืองบอกให้ทราบว่าจะหาซือ้
หนงัสอืเลม่ที่ต้องการนัน้ได้จากส านกัพิมพ์ใด  

2. เพื่อช่วยในการพิสจูน์ตรวจสอบวา่รายละเอียดของหนงัสอืเลม่หนึง่ ๆ ซึง่ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง 
ช่ือผู้ เขียน ปีพิมพ์ สถานที่พิมพ์ จ านวนหน้า ภาพประกอบและข้อเท็จจริงอื่น ๆ เป็นไปตามนัน้ 
จริง ๆ หรือท าให้ทราบแนช่ดัวา่ได้มีการพิมพ์หนงัสอืช่ือนัน้ ๆ ขึน้แล้วโดยส านกัพิมพ์หนึง่ 

3. เพื่อชว่ยในการเลอืกหนงัสอืส าหรับบรรณารักษ์ บรรณานกุรมจะเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการเลอืก

หนงัสอืที่ดีมีคณุคา่เหมาะสมกบัผู้ใช้ห้องสมดุ1  

4.4 ประโยชน์ของหนังสืออ่านเพิ่มเตมิส าหรับชาวต่างชาติ 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท าให้ผู้ เรียนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียนได้เพราะอิงหลักสูตร ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและฝึกทักษะการอ่าน  
ในการเรียนการสอนภาษาไทย ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีใช้มากท่ีสุด เพราะในวิชาการฟังและ
การพดูก็มีเนือ้หาท่ีอา่น ทกุวิชาจึงมีเนือ้หาท่ีอา่น หนงัสืออา่นเพิ่มเติมจงึมีประโยชน์ตอ่ทกุรายวิชา 
ไม่เพียงช่วยให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติจดจ าค า ประโยค และเนือ้หา แต่ยังเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา
และวฒันธรรมไทยอยา่งกว้างขวาง 

ผู้ เรียนชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยท่ีจะได้ไปประเทศไทย และไม่ได้สมัผสักับ
สภาพความเป็นอยู่จริง ดังนัน้การอ่านหนังสืออ่านเพิ่ม เติมเป็นช่องทางหนึ่งท่ีท าให้ผู้ เรียน
ชาวตา่งชาติมีความรู้และเปิดหเูปิดตามากขึน้ หากได้ไปประเทศไทยก็จะเข้าใจความเป็นไทยและ
วฒันธรรมไทยท่ีตนเองเคยอ่านมา ดงัตวัอย่างจากงานวิจยัเร่ืองหนังสืออ่านเพิ่มเติมวรรณคดี

ไทยเพ่ือการท่องเท่ียวเร่ือง รามเกียรติ์ ส าหรับชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยเนือ้หา 8 บท 
ได้แก่ บทท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเร่ืองรามเกียรติ์ บทท่ี 2 เปิดประตูสู่วดัพระแก้ว บทท่ี 3 รามเกียรติ์กับ
ประติมากรรม บทท่ี 4 รามเกียรติ์กับจิตรกรรม บทท่ี 5 รามเกียรติ์กับโขน บทท่ี 6 รามเกียรติ์กับ
ส านวนไทย บทท่ี 7 รามเกียรติ์กับต านานเร่ืองยักษ์ และบทท่ี 8 รามเกียรติ์กับของท่ีระลึก 
การท่องเท่ียว หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีมี้คา่ประสิทธิภาพ 84.92/82.35 สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
                                                           

1 สนิุตย์ เย็นสบาย.  (2543).  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหนงัสืออา้งอิง.  หน้า 202-203. 
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75/75 ผลจากงานวิจยัพบวา่หนงัสืออา่นเพิ่มเติมเล่มนีน้อกจากชว่ยให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติได้เรียนรู้
วรรณคดีไทย เร่ืองรามเกียรติ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กับการท่องเท่ียวแล้ว ยงัช่วยให้เข้าใจส านวนไทย
ท่ีมาจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ เช่น ส านวน ทรพี หมายถึง ลูกอกตัญญู และอิทธิพลของ
วรรณคดีไทยท่ีมีตอ่วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตของคนไทย 1 

วรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในสังคมไทย ดังนัน้  
การน าวรรณคดีมาเป็นส่ือการเรียนการสอนจะมีประโยชน์มากต่อนกัศึกษาชาวต่างชาติ เพราะ
นอกจากจะได้รู้ภาษาท่ีสวยงาม ยังมองเห็นภาพต่าง ๆ ของสังคมไทย เช่น ศาสนา ความเช่ือ  
วิถีชีวิต เป็นต้น ท่ีส าคญัคือการได้รับคติสอนใจจากวรรณคดี ซึ่งนักศึกษาชาวต่างชาติสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shi Lei เร่ืองหนังสืออ่านประกอบ 

บทละครนอกเร่ือง “สังข์ทอง” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ประกอบด้วยเนือ้หาจ านวน 8 บท 
ได้แก่ บทท่ี 1 เร่ืองย่อสังข์ทอง บทท่ี 2 กลอนบทละคร บทท่ี 3 ค าราชาศพัท์ บทท่ี 4 ค าไวพจน์ 
บทท่ี 5 ภาพพจน์ บทท่ี 6 ส านวนไทย บทท่ี 7 ความเช่ือของคนไทย และบทท่ี 8 เกร็ดความรู้ 
หนังสืออ่านประกอบเล่มนีมี้ค่าประสิทธิภาพ 88.40/86.10 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 
ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่านประกอบเล่มนีช้่วยเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ความเช่ือของคนไทย เช่น ในเร่ืองสงัข์ทองแสดงให้เห็นการกินหมาก การขอบตุร เป็นต้น และเป็น
แนวทางให้ครูอาจารย์น าไปใช้ในการเรียนการสอนวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืน ๆ 2 

ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้จากการอ่านหนงัสืออา่นเพิ่มเติมจะชว่ยให้นกัศกึษาตา่งชาตเิข้าใจ
ความคิดและการด ารงชีวิตของคนไทยมากขึน้ ช่วยเปิดโลกทศัน์ให้กว้างขวางขึน้ ช่วยลดอคติซึ่ง
เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศของตนและประเทศไทย ดงังานวิจยัเร่ือง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว “มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียว
ไทย” ส าหรับนักศึกษาชาวจีน ประกอบด้วยเนือ้หา 8 บท ได้แก่ บทท่ี 1 มารยาททางวฒันธรรม
กับ การท่องเท่ียวไทย บทท่ี 2 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเท่ียววดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
(วัดพระแก้ว) และพระบรมมหาราชวัง บทท่ี 3 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียว
โบราณสถาน (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) บทท่ี 4 มารยาททางวฒันธรรมในการทอ่งเท่ียวตลาดน า้
อัมพวา (จังหวัดสมุทรสงคราม) บทท่ี 5 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวพัทยา 
(จังหวัดชลบุ รี) บทท่ี  6 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่น า้แคว 
(จงัหวดักาญจนบรีุ) บทท่ี 7 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเท่ียวทะเลอนัดามนั (จงัหวดัภเูก็ต) 
                                                           

1 อัจฉริยา วสุนัน ต์ .  (2560).  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมวรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ย วเร่ืองรามเกียรต์ิส าหรับ 
ชาวต่างประเทศ.  บทคดัยอ่. 

2 Shi Lei.  (2559).  หนงัสืออ่านประกอบบทละครนอกเร่ือง “สงัข์ทอง” ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน.  บทคดัยอ่. 
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และบทท่ี 8 มารยาททางวัฒนธรรมใน การท่องเท่ียวถนนคนเดิน (จังหวัดเชียงใหม่) หนังสือ 
อา่นเพิ่มเติมเลม่นีมี้คา่ประสิทธิภาพ 89.4/95.3 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 ผลการวิจยัพบว่า 
หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิเล่มนีช้ว่ยให้นกัศกึษาชาวจีนได้เรียนรู้เร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ท่ีมีช่ือเสียง
ของประเทศไทย เข้าใจมารยาททางวฒันธรรมใน การท่องเท่ียวมากขึน้ เม่ือไปเท่ียวท่ีประเทศไทย
ควรปฏิบตัิและไม่ควรปฏิบตัิอย่างไร เช่น เม่ือไป วดัพระแก้วควรแตง่กายให้เรียบร้อย และไม่ควร
สง่เสียงดงั เป็นต้น1 

หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิเป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งท่ีชว่ยให้นกัศกึษาชาวเมียนมา
ตัง้ใจเรียนภาษาไทยมากขึน้ ฝึกทกัษะการอา่น และสามารถทบทวนเนือ้หาด้วยตนเอง หนงัสืออา่น
เพิ่มเตมิจงึมีประโยชน์มากส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา 

 
“หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาชนิดหน่ึง เป็นสื่อส าหรับการเรียน  

การสอนที่ ช่ วยพัฒนาการเรียน รู้เร่ืองมาตราตัวสะกดไทยให้ ดี ย่ิง ข้ึน เพราะมีภาพน่ิง 
ภาพเคลือ่นไหว เสียง ตวัอกัษร ข้อความ และยงัช่วยใหน้กัศึกษชาวเมียนมาสามารถยอ้นกลบัไป
ทบทวนบทเรียนและสามารถเลือกเรียนได ้มีการอธิบายเนือ้หาบทเรียนใหเ้ข้าใจง่ายข้ึน พร้อมกบั
เรียนแลว้นกัศึกษาชาวเมียนมามีความรู้สึกสนกุสนาน เพลิดเพลิน ไม่น่าเบือ่”2 

 
จากข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมมี

ประโยชน์ตอ่นกัศกึษาชาวเมียนมา เช่น ฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย เสริมความรู้ท่ีเก่ียวกบัภาษา
และวฒันธรรม หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิคือหนงัสือท่ีสามารถใช้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ ท าให้
นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือ “อ่านเป็น” ผู้วิจยัจึงน าความรู้เร่ือง “ไก่” ในภาษาและวฒันธรรม
ไทยมาสร้างเป็นหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา 

                                                           
1 Jiang Yu.  (2560).  หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทยเพือ่การท่องเที่ยวเร่ือง “มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยว

ไทย” ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน.  บทคดัยอ่. 
2 Khin Thida Soe และ พิชญาภา ยวงสร้อย.  (2561, กรกฎาคม – กันยายน).  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง

มาตราตัวสะกดภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ  
ยา่งกุ้ง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร.  20(3): 22. 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง  “ไก่” 
ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา เพ่ือให้นักศึกษาชาวเมียนมาได้เรียนรู้เร่ืองไก่ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และวรรณคดี โดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 
1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยนีคื้อ นักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL)  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยันีคื้อ นกัศกึษาปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL) 
โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 
2.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 

มีเนือ้หาจ านวน 10 บท ได้แก่ 
บทท่ี 1   ความรู้เก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 2   เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 3   การละเลน่ไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 4   ปีนกัษัตรกบัวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 5   อาหารไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 6   ส านวนไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
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บทท่ี 7   นิทานไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 8    นิทานชาดกท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 9    วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่: ลิลิตพระลอ 
บทท่ี 10  วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่: รูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต 

2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” 
ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมาทัง้ 10 บท บทละ 10 ข้อ รวมทัง้หมด 100 ข้อ เป็นแบบปรนัย 
4 ตวัเลือก 

2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่าน
เร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา จ านวน 100 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

2.4 แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง  “ไก่” ส าหรับ
นกัศกึษาชาวเมียนมาโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น 

 
3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการสร้างหนังสืออ่าน
เพิ่มเตมิการประเมินคณุภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ และการหาคณุภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

3.1 ขัน้ตอนการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา

ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
3.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL) ได้แก่ เอกสาร
เก่ียวกบัวิชาภาษาและวฒันธรรมในหลกัสตูรภาษาไทยของมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ ง 
(YUFL) ผู้วิจยัพบว่า ท่ีมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) มีส่ือการเรียนการสอนน้อย
มาก โดยเฉพาะรายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม (THAI 3104:Literature, History 
and Culture) จึงสนใจสร้างส่ือการเรียนการสอนซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับรายวิชานี ้เพ่ือให้นักศึกษา
ชาวเมียนมามีความรู้และเข้าใจ วรรณคดี ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมไทยมากขึน้  

3.1.2 ศกึษาเร่ืองส านวนไทยท่ีเก่ียวกบัไก่จากหนงัสือภาษิต ค าพังเพย ส านวน
ไทย ฉบับราชบัณฑติยสถาน  หนงัสือส านวน สุภาษิต ค าพังเพย หนงัสือส านวนสิบสองราศี 
และหนังสือส านวนไทย ศึกษาเร่ืองไก่ในประวัติศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรมจากหนังสือ 
งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ของไทยและเมียนมา 
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3.1.3 ผู้วิจยัไปทศันศกึษาสถานท่ีส าคญัเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์สมยัอยธุยา ได้แก่
วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดไชยวัฒนาราม วัดหน้าพระเมรุ วัดพุทไธศวรรย์ หมู่บ้านญ่ีปุ่ น และ 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายภาพเพ่ือ
น าไปใช้เป็นภาพประกอบในหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

3.1.4 น าเนือ้หาท่ีได้ข้างต้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจและคดัเลือกเนือ้หาหวัข้อท่ี
เหมาะสมเพ่ือสร้างเป็นหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิมีเนือ้หาตามล าดบัดงันี ้

บทท่ี 1   ความรู้เก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 2   เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 3   การละเลน่ไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 4   ปีนกัษัตรกบัวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 5   อาหารไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 6   ส านวนไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 7   นิทานไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 8    นิทานชาดกท่ีเก่ียวกบัไก่ 
บทท่ี 9    วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่: ลิลิตพระลอ 
บทท่ี 10  วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่: รูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต 

3.1.5 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากเอกสาร 
งานวิจยัและหนงัสือต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นคูมื่อสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม รวมถึงประเมินคณุภาพของ
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

3.1.6 สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง  “ไก่” ส าหรับนักศึกษา 
ชาวเมียนมา ทัง้หมด 10 บท แต่ละบทประกอบด้วยบทอ่าน ค าศพัท์น่ารู้ แบบฝึกหัด อ่านเสริม
บทเรียน และแบบทดสอบท้ายบท ในแต่ละบทมี “อ่านเสริมบทเรียน” ซึ่งเป็นเร่ืองของประเทศ
เมียนมาท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมไทยโดยใช้ภาษาเมียนมาอธิบายเพิ่มเพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจมากขึน้
โด ย มี เนื ้อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร า ย วิ ช า ว ร รณ ค ดี  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ วัฒ น ธ ร รม 
(THAI 3104: Literature, History and Culture) รายละเอียดมีดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงความแตกตา่งระหวา่งแบบเรียนของรายวิชาวรรณคดี ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม 
กบัหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา 
 

 แบบเรียนรายวิชาวรรณคดี 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

(THAI 3104 : Literature, History and 
Culture) 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง 
“ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 

1. องค์ประกอบ แตล่ะบทประกอบด้วย 
1. บทอา่น 
(เนือ้เร่ืองยาวประมาณ 3-4 หน้าและเป็น
เร่ืองวรรณคดี ประวตัศิาสต์และวฒันธรรม
ไทย) 

แตล่ะบทประกอบด้วย 
1. บทอา่น (เร่ืองวฒันธรรมไทย) 
2. ค าศพัท์นา่รู้ 
3. แบบฝึกหดั 
4. อา่นเสริมบทเรียน  
(เร่ืองของประเทศเมยีนมา) 
5. แบบทดสอบท้ายบท 

2. ก า รล า ดั บ
เนือ้หา 

1. ด้านวรรณคดีไทย 
2. ด้านประวตัิศาสตร์ไทย 
3. ด้านวฒันธรรมไทย 

1. ด้านวฒันธรรมไทย 
2. ด้านประวตัิศาสตร์ 
3. ด้านวรรณคดีไทย 

3. เนือ้หา 

1. ด้านวรรณคดี 
- บทที่ 1 แก้วหน้าม้า 
- บทที่ 2 ไกรทอง 
- บทที่ 3 ปลาปู่ ทอง 
- บทที่ 4 สงัข์ทอง 
- บทที่ 5 ลลิติพระลอ 

1. ด้านวัฒนธรรม 
- บทที่ 2 เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ 
- บทที่ 3 การละเลน่ไทยที่เก่ียวกบัไก่ 
- บทที่ 4 ปีนกัษัตรและวดัส าคญัที่เก่ียวกบัไก่ 
- บทที่ 5 อาหารไทยที่เก่ียวกบัไก่ 
- บทที่ 6 ส านวนไทยที่เก่ียวกบัไก่ 
- บทที่ 8 นิทานชาดกที่เก่ียวกบัไก่ 

2. ด้านประวัติศาสตร์ 
- บทที่ 6 ผู้ก่อตัง้อาณาจกัรอยธุยา 
- บทที่ 7 การเมืองการปกครองสมยัอยธุยา 
- บทที่ 8 เศรษฐกิจสมยัอยธุยา 

2. ด้านประวัติศาสตร์ 
- บทที่ 3 การละเลน่ไทยที่เก่ียวกบัไก่  
(เร่ืองไก่ชนของพระนเรศวร) 

3. ด้านวัฒนธรรม 
- บทที่ 9 ประเพณีโกนจกุ 
- บทที่ 10 ประเพณีก าฟา้ 
- บทที่ 11 ประเพณีตกับาตรดอกไม้ 
- บทที่ 12 ประเพณีบญุบัง้ไฟ 
- บทที่ 13 ประเพณีผ้าขึน้ธาต ุ
- บทที่ 14 ประเพณียี่เป็ง 
- บทที่ 15 ประเพณีวิ่งควาย 

- บทที่ 16 ประเพณีอุ้มพระด าน า้ 

3. ด้านวรรณคดี 
- บทที่ 7 นิทานไทยที่เก่ียวกบัไก่ 
- บทที่  9 วรรณคดีไทยที่ เก่ียวกับไก่ : ลิลิต
พระลอ 

- บทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เก่ียวกบัไก่: รูปแบบ
ค าประพนัธ์ลลิติ 

 

เร่ืองยอ่ 



  43 

ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 แบบเรียนรายวิชาวรรณคดี 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

(THAI 3104 : Literature, History and 
Culture) 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง 
“ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 

4. การอธิบาย
เนือ้หา 

- รูปภาพ 
- ตวัอกัษร 

- รูปภาพ 
-  การเปรียบเทียบ 
- แผนผงั (ในเร่ืองลลิติพระลอ) 
- ตวัอกัษร 

 

ผู้วิจยัก าหนดเนือ้หาในหนงัสืออ่านเพิ่มเติมให้สมัพนัธ์กบัเนือ้หาของรายวิชา
วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  (THAI 3104 : Literature, History and Culture) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ความรู้เร่ืองวรรณคดี บทท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับวรรณคดีมีทัง้หมดมี 3 บท 
ได้แก่ บทท่ี 7 กล่าวถึงเร่ืองย่อนิทานเร่ืองนางสิบสอง บทท่ี 9 กล่าวถึงเร่ืองย่อของลิลิตพระลอ ซึ่ง
เป็นวรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ และบทท่ี 10 กลา่วถึงรูปแบบค าประพนัธ์ของวรรณคดีไทยเร่ืองลิลิต
พระลอ เม่ือได้เรียนสามบทนีจ้ะท าให้นกัศกึษาชาวเมียนมามีความรู้ด้านวรรณดดีไทยมากขึน้ เช่น 
รู้ว่านิทานเร่ือง นางสิบสองมีเนือ้หาคล้ายกับเร่ืองเมืองนาย ส่วนเร่ืองลิลิตพระลอก็คล้ายกบัเร่ือง
ขนุสามลอกบันางอเุป่ม นอกจากนีน้กัศกึษายงัเข้าใจเนือ้หาใหมคื่อ รูปแบบค าประพันธ์ของทัง้ไทย
และเมียนมา 

ความรู้เร่ืองประวัติศาสตร์ บทท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์มี 1 บทคือ 
บทท่ี 3 มีเนือ้หากล่าวถึงเร่ืองการชนไก่ของสมเดจ็พระนเรศวรกบัมงัสามเกียด ซึง่เป็นพระโอรสของ  
พระเจ้านนัทบเุรง พระองค์เคยถกูจบัเป็นตวัประกนัในสมยัตองอ ูเม่ือนกัศกึษาได้อ่านบทนีแ้ล้วจะ 
ช่วยให้เข้าใจง่ายขึน้ โดยเฉพาะได้เรียนค าศัพท์ใหม่ท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ เช่น บุเรงนอง  
สมยัตองอ ูเชลย เป็นต้น 

ความรู้เร่ืองวัฒนธรรม  บทท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับวฒันธรรมมีทัง้หมดมี 6 บท 
ได้แก่ บทท่ี 2 เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 3 การละเล่นไทยท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ี 4 ปี
นกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ บทท่ี 5 อาหารไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ บทท่ี 6 ส านวนไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 
และบทท่ี 8 นิทานชาดกท่ีเก่ียวกบัไก่ ในบทท่ี 2 ผู้วิจยัอธิบายเนือ้หาท่ีพดูถึงความหมายของเพลง
และบทอาขยานท่ีเก่ียวกับไก่ทัง้ของไทยและเมียนมา บทท่ี 3 เป็นวัฒนธรรมด้านการละเล่น 
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เนือ้หากล่าวถึงการละเล่นชนไก่ทัง้ของเด็กและผู้ ใหญ่ บทท่ี 4 และบทท่ี 8  เป็นวัฒนธรรม 
ด้านความเช่ือและประเพณี เพราะ พดูถึงเร่ืองความเช่ือของคนไทย เชน่ คนไทยนบัถือศาสนาพทุธ
จึงชอบไปท าบญุท่ีวดัพระธาตุตามปีเกิด (ปีนกัษัตร) ของตนเอง หรือในนิทานชาดกท่ีเก่ียวกบัไก่ก็
มีความเช่ือเร่ือง บุญบาป เวรกรรม บทท่ี 5 เป็นวฒันธรรมด้านอาหารการกิน เป็นเนือ้หาเก่ียวกับ
อาหารไทยท่ีมีช่ือเสียง เช่น แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ มสัมัน่ไก่ เป็นต้น บทท่ี 6 เป็นวฒันธรรมด้าน
ภาษา ซึ่งกล่าวถึงส านวนท่ีเก่ียวกับไก่ทัง้ของไทยและเมียนมา จากบทท่ี 6 นักศึกษาจะได้ 
คติสอนใจด้วย เช่น ส านวน “รู้จักเก็บ รู้จักเข่ีย” สอนให้รู้จกัหาและขยนัท ามาหากิน และส านวน 
“สูยิ้บตา” สอนให้สู้ ไมถ่อยเม่ือประสบปัญหา เป็นต้น 

หนัง สืออ่ าน เพิ่ ม เติม ท่ี ผู้ วิ จัยส ร้างขึ น้ มี วัตถุป ระสงค์ เพ่ื อให้นักศึกษ า  
ชาวเมียนมามีทกัษะการอา่นคือ มีความรู้ความจ า เกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้ ดงันี ้ 

ความรู้ด้านทักษะการอ่าน หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ช่วยฝึกและ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ให้แก่นักศึกษาชาวเมียนมา โดยเน้นทักษะการอ่านความรู้
ความจ า ความเข้าใจและ น าไปใช้เป็นหลกัซึง่เป็นทกัษะท่ีเหมาะกบันกัศกึษาชาวเมียนมา ทกุบทมี
แบบฝึดหดัและแบบทดสอบท้ายบท ในด้านการอ่านระดบัความรู้ความจ า นกัศกึษาอ่านแล้วต้อง
ตอบได้ว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ท าไม เช่น จ าเพลงกุ๊ ก กุ๊กไก่ได้ การอ่านระดบัความเข้าใจ
คือ เข้าใจในสิ่งท่ีอ่าน อ่านแล้วจบัใจความได้ เรียงล าดบัเหตกุารณ์และสรุปเร่ืองได้  เช่น อ่านแล้ว
เล่าเร่ืองของการละเล่นไทยได้ อาหารไทยมีอะไรบ้าง ท าไมจึงมีช่ือเสียงในโลก เป็นต้น การอ่าน
ระดับน าไปใช้คือนักศึกษาอ่านแล้วไปใช้ให้มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น น าค าศัพท์จาก
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิแล้วใช้ในการพดู หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น  

3.1.7 สร้างแบบทดสอบระหวา่งเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิทกัษะการอ่านเร่ือง 
“ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา ทัง้หมด 10 บท บทละ 10 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกตาม
วตัถปุระสงค์ การเรียนรู้ 

3.18 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ทกัษะ การเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาทัง้หมด 100 ข้อ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

3.1.9 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษา 
ชาวเมียนมาท่ีสร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง  

3.2 การประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
การประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง  “ไก่” ส าหรับ

นกัศกึษาชาวเมียนมา ผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้
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3.2.1 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือประเมินผลคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ รายช่ือผู้ เช่ียวชาญมีดงันี ้ 

รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

Assistant Professor Su Su Khin แผนกวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัย
ภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ ง (YUFL) 

ก่อนจะด าเนินการส่งผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัสร้างแบบประเมินคณุภาพของหนงัสือ 
อา่นเพิ่มเตมิส าหรับผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบสอบถาม 5 ระดบัตามแนวคดิ Rating Scale1 คือ 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัดีมาก 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัดี 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัพอใช้ 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัต้องปรับปรุง 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  หนงัสือมีคณุภาพในระดบัใช้ไมไ่ด้ 

น าผลการประเมินมาหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของ
หนงัสือ โดยประเมินดงันี ้

คา่เฉล่ียตัง้แต ่4.51-5.00 หมายถึง    มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.51-4.50 หมายถึง    มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่2.51-3.50 หมายถึง    มีคณุภาพอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.51-2.50 หมายถึง    มีคณุภาพอยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.00-1.50 หมายถึง    มีคณุภาพอยูใ่นระดบัใช้ไมไ่ด้ 

เกณฑ์ในการยอมรับว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มีคุณภาพจะมี
ค่าเฉล่ียตัง้แต่ 3.51 – 4.50 ขึน้ไป เม่ือผู้ วิจยัสร้างเสร็จแล้วจะน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบและน ากลับมาแก้ไข จากนัน้จึงส่งผู้ เช่ียวชาญประเมินคุณภาพหนังสืออ่าน
เพิ่มเตมิ 

 
 
 

                                                           
1 พิสณ ุฟองศรี.  (2554).  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั.  หน้า 202. 
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3.2.2 น าผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่นมาประมวลผล ดงันี ้
 

ตาราง 3 แสดงผลการประเมินคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเติมโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

รายการ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2 

ท่านที่ 
3 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านรูปเล่ม 
1.1  ขนาดรูปเลม่มีความเหมาะสม 
1.2  ลกัษณะตวัอกัษรเหมาะสมชดัเจน 
1.3  ภาพประกอบเหมาะสม สือ่ความหมาย 

 
4 
4 
4 

 
3 
4 
4 

 
4 
5 
5 

 
3.66 
4.33 
4.33 

 
ดี 
ดี 
ดี 

2. ด้านเนือ้หา 
2.1  สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
2.2  มีความถกูต้องทางวชิาการ 
2.3  การอธิบายเนือ้หาชดัเจน 
2.4  จดัล าดบัเนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและระดบั

ความรู้ของผู้ เรียนชาวตา่งชาติ 

 
4 
4 
4 
4 
 

4 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

3.66 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

3. ด้านภาษา 
3.1  ภาษาทีใ่ช้อา่นเข้าใจงา่ย 
3.2  ภาษาทีใ่ช้มีความเหมาะสมกบัระดบัของผู้อา่น 

 
4 
4 

 
4 
4 

 
3 
3 

 
3.66 
3.66 

 
ดี 
ดี 

4.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1  มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

4.2  มีความง่าย-ยากเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 

4.3  ค าถามชดัเจน และครอบคลมุเนือ้หา 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
3 

 
4 
4 

3.66 

 
ดี 
ดี 
ดี 

5. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 
5.1  ให้ความรู้ด้านภาษาและวฒันธรรมที่เก่ียวกบั

เร่ือง “ไก่” แก่ผู้ เรียน 
5.2  เป็นสือ่ในการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 
5.3  ช่วยพฒันาความรู้และทกัษะการอา่นให้กบั

ผู้ เรียนชาวตา่งชาติ 

5 
 
5 
 
5 

4 
 
4 
 
4 

4 
 
5 
 
5 

4.3 
 

4.6 
 

4.6 

ดี 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.2 3.86 4.06 4.04 ด ี
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จากตารางคะแนนค่าเฉล่ีย 4.04 คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างค่าเฉล่ียตัง้แต ่
3.51 – 4.5 แสดงว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศึกษาชาวเมียนมามี
คณุภาพอยู่ในระดบัดี สามารถเป็นส่ือส าหรับการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติได้ 
ทัง้นี ้ผู้ วิจยัน าค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านไปปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
แล้วแก้ไขและปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่นโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 4 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

ตาราง
ภาพประกอบ 

หญ้าแพก แก้ค าท่ีสะกดผิด หญ้าแพรก 

ตาราง
ภาพประกอบ 

กิจตกกรรมนางสิบสอง แก้ค าท่ีสะกดผิด จิตรกรรมนางสิบสอง 

3 
บทท่ี 1 

หมอ่มเจ้าสิทธิพรกฤดากร ควรเว้นวรรค หมอ่มเจ้าสิทธิพร กฤดากร 

3 
บทท่ี 1 

ไก่ตะเภากินอาหารน้อย โตไว 
ให้ไข่เร็ว ไข่ดก ฟองโต และ
ออกไขไ่ด้นาน 

 

“ค า ว่ า อ อ ก ไ ข่         
ไ ด้ น า น ”  มี
ค ว าม ห ม าย ไม่
ชดัเจน ควรเพิ่มค า
ใ ห้ ค ว าม ห ม าย
ชดัเจนขึน้ 

ไก่ตะเภากินอาหารน้อย โตไว 
ให้ไข่ เร็ว  ไข่ดก ฟองโต และ  
ออกไขไ่ด้ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน 

5 
บทท่ี 1 

โชคชะตา หมายถึง กรรม หรือ 
โชคท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ค า ว่ า  “ โช ค ”  มี
ค ว าม ห ม าย ไม่
ชั ด เ จ น  ค ว ร
อธิบายให้ชดัเจน 

โชคชะตา หมายถึง โชคดี หรือ 
โชคร้ายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

14 
บทท่ี 1 

มนษุย์ อา่วา่ มนั-นดุ แก้ค าท่ีสะกดผิด มนษุย์ อา่นวา่ มะ-นดุ 

24 
บทท่ี 2 

ไก่แจ้ชอบผสมพันธุ์กับไก่พันธุ์
อ่ืน ๆ จงึไมไ่ด้ไก่พนัธุ์แท้ 

ควรใช้ค าวา่ “มกั” ไก่แจ้มักผสมพันธุ์กับไก่พันธุ์
อ่ืน ๆ จงึไมไ่ด้ไก่พนัธุ์แท้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

25 
บทท่ี 2 

ไก่แจ้ชอบอยู่อย่างสงบแต่ถ้าสู้
แล้วก็จะไม่ถอย แม้มีแผลและ
ตาแตกก็สู้   

ค ว ร เพิ่ ม ค า ใ ห้
ค ว า ม ห ม า ย
ชดัเจน 

ไก่แจ้ชอบอยู่อย่างสงบแต่ถ้า
ต้องต่อสู้ ก็จะไม่ถอย แม้จะมี
แผลและตาแตกก็ยงัสู้  

26 
บทท่ี 2 

1. “เจ๊ียบ เจ๊ียบ” คือ เสียงของ
อะไร (รู้-จ า) 

ก. ลกูไก่ 
ข. ลกูเตา่ 
ค. ลกูหมา 
ง. ลกูแมว 

ค าตอบท่ีเลือกง่าย
เกินไป 

1. “เจ๊ียบ เจ๊ียบ” คือ เสียงของ
อะไร  

ก. ลกูไก่ 
ข. แมไ่ก่ 
ค. พอ่ไก่ 
ง. ไก่วยัรุ่น 

36 
บทท่ี 3 

 

ใ น อ ดี ต ก า ร ช น ไ ก่ เ ป็ น              
การใช้เวลาว่างของ ผู้ชายไทย
หลงัการท านา  
 

ควรอธิบายเพิ่มว่า        
ผู้ ช า ย ไ ท ย ท า
กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ
นอกจาก การท า
นา 

ใ น อ ดี ต ก า ร ช น ไ ก่ เ ป็ น             
การใช้เวลาว่างของผู้ ชายไทย
หลงัการท านา หรือ ท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ 

39 
บทท่ี 3 

ศอก หมายถึง ใสเ่ข้าไปในชอ่ง ค ว ร อ ธิ บ า ย ใ ห้
ชดัเจน 

ศอก หมายถึง ใส่เข้าไปในช่อง
แคบ ๆ 

42 
บทท่ี 3 

สมเดก็จพระนเรศวรชนไก่ แก้ค าท่ีสะกดผิด สมเดจ็พระนเรศวรชนไก่ 
 

53 
บทท่ี 4 

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

พญากาท่ีมีขนสีขาวผสมชมพ ู

61 
บทท่ี 4 

 

10. บู ช า “โก จี จอ ”ด้ วยอะไร 
(เข้าใจ) 

ก. ไก ่
ข. หม ู
ค. ปลา 
ง. เนือ้ 

ควรเพิ่มประธาน
ในประโยค 

10. คนเมียนมาบูชา “โกจีจอ”
ด้วยอะไร  

ก. ไก ่
ข. หม ู
ค. ปลา 
ง. เนือ้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

68 
บทท่ี 5 

 

มสัมัน่ไก่มีน า้แกงข้นสีแดงเข้ม
อมน า้ตาล รสชาติ กลมกล่อม 
กลิ่นหอม และมีครบทัง้สามรส
คือ เปรีย้ว เคม็ และหวาน 

ควรอธิบายเพิ่มว่า
รสชาติเปรีย้วของ
มสัมัน่ไก่ได้มาจาก
มะขามเปียก 

มสัมัน่ไก่มีน า้แกงข้นสีแดงเข้ม
อมน า้ตาล รสชาติกลมกล่อม 
กลิ่นหอม และมีครบทัง้สามรส
คือ  เป รี ย้ ว  เค็ ม  และหวาน 
รสชาติ เป รีย้วของมัสมั่น ไก่
ได้มาจากมะขามเปียก 

68 
บทท่ี 5 

 

อาหารไทยเป็นอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ เพราะเป็นอาหารท่ีใช้
น ้า มั น น้ อ ย  ป รุ ง ร ส ด้ ว ย
สมนุไพรใช้เนือ้สตัว์น้อย 

ควรอธิบายเพิ่มว่า
ไก่เป็นอาหารท่ีทุก
ช า ติ ส า ม า ร ถ
รับประทานได้ 

อาหารไทยเป็นอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ เพราะเป็นอาหารท่ีใช้
น า้มนัน้อย ปรุงรสด้วยสมนุไพร
และใช้ไก่ซึ่งหลายชาติสามารถ
รับประทานได้  ไม่ว่าจะเป็น 
ชาวมสุลิม ชาวจีน เป็นต้น 

82 
บทท่ี 6 

 

ค น ไ ท ย โบ ร า ณ สั่ ง ส อ น
ลกูหลานโดยน าสตัว์มา เปรียบ 
ภ าษ า ไท ย จึ ง มี ส า น ว น ท่ี
เก่ียวกบัสตัว์เป็นจ านวนมาก 

ควรอธิบายเพิ่มค า
ว่าลักษณ ะและ
อุปนิสัยของสัตว์
เ พ่ื อ ท า ใ ห้
ค ว า ม ห ม า ย
ชดัเจนขึน้ 

คนไทยโบราณสัง่สอนลกูหลาน
โดยน าลักษณะและอุปนิสัย
ของสัตว์มาเปรียบ ภาษาไทย
จึงมีส านวนท่ีเก่ียวกับสัตว์เป็น
จ านวนมาก 

83 
บทท่ี 6 

 

เป็ดเป็นสัตว์ท่ีขันไม่เก่งเท่าไก่ 
สตัว์อ่ืนก็ขนัไม่ได้ เช่นเดียวกับ
คนท่ีด้อยชอบอวดว่าตนเอง
เก่งกวา่คนอ่ืน 

เป็ดเป็นสัตว์ท่ีไม่
ขัน จึงควรอธิบาย
เพิ่มให้ชดัเจน 

เป็ดเป็นสัตว์ ท่ี ไม่ขันแบบไก่ 
สั ต ว์ อ่ื น ก็ ขั น ไ ม่ ไ ด้ 
เช่นเดียวกบัคนท่ีด้อย ชอบอวด
วา่ตนเองเก่งกวา่คนอ่ืน 

102 
บทท่ี 7 

 

เช้าวัน รุ่งขึน้ ท้าวรถสิท ธ์ิเห็น
นางสิบสองสวยงาม จึงให้นาง
สิบสองเป็นพระมเหสี 

ควรอธิบายเพิ่มว่า
ท้าวรถสิท ธ์ิชอบ
ความสวยงามของ
นางสิบสอง 

เช้าวนัรุ่งขึน้ท้าวรถสิทธ์ิชอบใจ
ใ น ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง 
นางสิบสอง จึงรับนางสิบสอง
เป็นพระมเหสี 

104 
บทท่ี 7 

ทรัพย์สิน อา่นวา่ สบั-สิน แก้ค าท่ีสะกดผิด ทรัพย์สิน อา่นวา่ ซบั-สิน 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

105 
บทท่ี 7 

อ ธิษ ฐ าน  ห ม าย ถึ ง  ตั ง้ ใจ
ขอร้องสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

ควรอ ธิบาย เพิ่ ม
ความหมายของ
ค าว่า “อธิษฐาน” 
ให้ชดัเจน 

อธิษฐาน หมายถึง ตัง้ใจขอร้อง
สิ่งใดสิ่งหนึง่ตอ่สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

123 
บทท่ี 8 

 

นายควาญช้างเห็นฤๅษีแล้ว
นับถือฤๅษีมาก จึงเชิญเข้า
ในอุทยานและถวายอาหาร
ทกุวนั 

ไม่ ค ว ร ใ ช้ ค า ว่ า 
“ถวาย” 

นายควาญช้างเห็นฤๅษีแล้ว
นับถือฤๅษีมาก จึงเชิญเข้า
ไป อุ ท ย าน แล ะจัด ส า รับ
อาหารให้ทกุวนั 

124 
บทท่ี 8 

ฤ ๅ ษี เ ป็ น พ ร ะ ป ร ะ จ า 
ราชตระกลู 

ค ว ร ใ ช้ ค า ว่ า 
“ปโุรหิต” 

ฤ ๅ ษี เป็ น ปุ โร หิ ต ป ระ จ า 
ราชตระกลู 

135 
บทท่ี 8 

 

ในเร่ือง “คนตัดฟืนกับนาย
ควาญช้าง” มีตวัละครทัง้คน
และไกร่วม 5 ตวั 

ไม่ ค ว ร ใ ช้ ค า ว่ า 
“ตั ว ”  เพ ราะตั ว
ละครเป็นมนษุย์ 

ในเร่ือง “คนตัดฟืนกับนาย
ควาญช้าง” มีตวัละครทัง้คน
และไกร่วม 5 ชีวิต 

145 
บทท่ี 9 

 

อ ภิ เษ ก ห ม าย ถึ ง ท า พิ ธี
แตง่งานของกษัตริย์  

ค าว่า  “อภิ เษก ” 
หมายถึง แต่งตัง้
โด ย ก า รท า พิ ธี
รดน า้ จึงควรใช้ค า
วา่ “อภิเษกสมรส” 

อ ภิ เษ ก ส ม ร ส เ ป็ น ค า 
ราชาศพัท์หมายถึง แตง่งาน 

147 
บทท่ี 9 

 

พระเพ่ื อน  พ ระแพ งชอบ
พระลอและท าให้พระลอมา
หา พฤติกรรมของนาง 2 คน
เหมาะสมหรือไม ่เพราะอะไร 

ควรอธิบายชดัเจน
ว่ า  พ ร ะ เ พ่ื อ น 
พระแพงท าเสน่ห์
และท าให้พระลอ
มาหา 

พ ระ เพ่ื อน  พ ระแพ งชอบ
พ ระล อ แ ล ะท า เส น่ ห์ ใ ห้
พระลอมาหา พฤติกรรมของ
นาง 2 คนเหมาะสมหรือไม ่
เพราะอะไร 

148 
บทท่ี 9 

ขุน สามลอสัญ ญ าว่ าจ ะ
กลบัมาตอนภรรยาคลอดลกู 

ค ว ร อ ธิ บ า ย ใ ห้
ชดัเจน 

ขุน ส าม ลอสัญ ญ าว่ าจ ะ
กลบัมาให้ทนัภรรยาคลอด 

165 
บทท่ี 10 

เม่ือพระลอเห็นไก่ก็ชอบมาก 
เพราะไก่สวย ไม่ทันจะทา
น า้หอมรีบแตง่ตวั สวมมงกฎุ 
หยิบอาวุธ และตามไปไก่
ทนัที 

ค ว ร เ รี ย ง ค า ใ ห้
ถกูต้อง 

เม่ือพระลอเห็นไก่ก็ชอบมาก 
เพราะไก่สวย ไม่ทันจะทา
น า้ ห อม  รีบ แต่ งตั ว  ส วม
มงกฎุ หยิบอาวธุ และตามไก่
ไปทนัที 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

165 
บทท่ี 10 

 

เม่ือเห็นพระลอช้า ก็ส่งเสียง
ขนัและทา่ทางเดนิช้า ๆ 

ค ว ร ใ ช้ ค า ว่ า 
“ท าท่า” แทนค าว่า 
“ท่าทาง” 

เม่ือเห็นพระลอช้า ก็ส่งเสียง
ขนัและท าทา่เดนิช้า ๆ 

172 
บทท่ี 10 

 

ค าประพันธ์เลโช(av;csdK;) 
คล้ายกับโคลงส่ีสุภาพของ
ภาษาไทย 

ควรเปล่ียนค าว่า
“ค าประพนัธ์”แทน
ค าวา่ “ภาษาไทย” 

ค าประพันธ์เลโช (av;csdK;) 
คล้ายกบัโคลงส่ีสภุาพของค า
ประพนัธ์ไทย 

 
รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัยให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ วิจัยว่า “ต่อไป

อาจจะสร้างงานวิจยัเปรียบเทียบพิธีกรรมทีใ่ช้ไก่ นิทาน ต านานระหว่างไทยกบัเมียนมา”  
 

ตาราง 5 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินนัท์วฒันา 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

11 
บทท่ี 1 

1. ไก่เป็นสตัว์ประเภทใด (รู้-จ า) 
ก. สตัว์น า้ 
ข. สตัว์บก 
ค. สตัว์ปีก 
ง. สตัว์คร่ึงน า้ คร่ึงบก 

ไม่จ าเป็น ต้องระบุ
ค าถามท่ีบอกระดับ
การวัด ผล ไ ว้ ท้ าย
ค าถาม 

1. ไก่เป็นสตัว์ประเภทใด  
ก. สตัว์น า้ 
ข. สตัว์บก 
ค. สตัว์ปีก 
ง. สตัว์คร่ึงน า้ คร่ึงบก 

25 
บทท่ี 2 

ค น เมี ย น ม า เ รี ย ก ไก่ แ จ้ ว่ า 
(wdefnif) ตนิ-ญนั-จ๊าก  

ควรเว้นวรรค ค น เมี ย น ม า  เ รี ย ก  ไ ก่ แ จ้ ว่ า 
(wdefnif) ตนิ-ญนั-จ๊าก 

107 
บทท่ี 7 

 

1. ใคร 
2. ท าอะไร 
3. ท่ีไหน 
4. เกิดอะไรขึน้ 
5. ผลเป็นอยา่งไร 

ข้อท่ี  4 ควรถามให้
ชดัเจน 

1.ใคร 
2. ท าอะไร 
3. ท่ีไหน 
4.เกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้ 
5. ผลเป็นอยา่งไร 

130 
ช่ือบท 

วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ ค ว รตั ้ง ช่ื อ บ ท ใ ห้
ชดัเจน 

ว ร รณ ค ดี ไท ย ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ไ ก่         
(ลิลิตพระลอ) 

158 
ช่ือบท 

วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ ค ว รตั ้ง ช่ื อ บ ท ใ ห้
ชดัเจน 

วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่  
(รูปแบบค าประพนัธ์) 
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ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิ รัช วงศ์ภินันท์วัฒนาให้ค าแนะน าแก่ผู้ วิจัยว่า 
 ในแบบทดสอบแต่ละข้อไม่จ าเป็นต้องระบุค าถามท่ีบอกระดับการวัดผลไว้ท้ายค าถาม เช่น 
อวยัวะส่วนใดเป็นล าตวัของไก่ (รู้-จ า) ไม่ควรบอกนกัศึกษาว่า วดัผลระดบัใด และให้ตัง้ช่ือบทให้
ชดัเจน เชน่ วรรณคดีท่ีเก่ียวกบัไก่: ลิลิตพระลอเป็นต้น 
 

ตาราง 6 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ Assistant Professor Su Su Khin 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

21 
บทท่ี 2 

vnfwHudkqefUumaumuf

onf 

ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เ ฟื อ ย           
ควรอธิบายให้ชดัเจน 

ukef;onf? 

auG;onf/ 

wpfpHkwpfckjzifhxdk;qGonf ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เ ฟื อ ย           
ควรอธิบายให้ชดัเจน 

,ufonf/ 

wdwfqdwfaom ควรใช้ค าว่า  “ Nidrfouf” ซึ่ ง
เหมาะกับ เนื อ้หามากกว่า          
ค าวา่ “wdwfqdwf” 

Nidrfoufaom 

38 
บทท่ี 3 

uRrf;usifrI ควรใช้ ค า ว่ า  “pGrf;&nf”  ซึ่ ง
เหมาะกับ เนื อ้หามากกว่า       
ค าวา่ “uRrf;usifrI” 

pGrf;&nf 

vJonf ควรเพิ่มค าว่า “us “ เพ่ือให้
เข้าใจมากขึน้ 

vJusonf 

uGif;jyif(odkU)ae&mvGwf ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เ ฟื อ ย           
ควรอธิบายให้ชดัเจน 

uGif;jyif 

45 
บทท่ี 3 

upm;onfhol ควรเพิ่มค าว่า “rsm;” เพ่ือให้
เข้าใจมากขึน้ 

upm;onfholrsm; 

53 
บทท่ี 4 

xnfhoGm;xm;onf/ ใ ช้ ค า อ ธิ บ า ย ฟุ่ ม เ ฟื อ ย           
ควรอธิบายให้ชดัเจน 

xnfhonf 

eu©ESpf ควรอธิบายให้ชดัเจน eu©wåESpf 

54 
บทท่ี 4 

"mwk"mwfawmf ควรเพิ่มค าวา่ “bk&m;” เพ่ือให้
เข้าใจมากขึน้ 

bk&m;"mwfawmf 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีแก้ไข 

69 
บทท่ี 5 

t&omjynfhpHkonf ควรใช้ภาษาทางวิชาการ t&omtaeawmf 

jzpfonf/ 

tefonf ควรใช้ค าว่ า  “ysdKUonf”  ซึ่ ง
เหมาะสมกับเนือ้หามากกว่า 
ค าวา่ “tefonf” 

ysdKUonf 

tpmtdrfxJ*wfpfxonf ควรอธิบายให้ชดัเจน tpmtdrfavyGonf 

tvSqif ควรใช้ภาษาท่ีสละสลวย aooyfvSyonf 

104 
บทท่ี 5 

arsmoGm;onf ควรอธิบายให้ชดัเจน trSwfwrJh 

owdvufvGwfjzpf

onf/ 

 
ผู้ วิจัยแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน และแก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือให้หนงัสืออา่นเพิ่มเติมทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” 
ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมามีประสิทธิภาพมากขึน้  

 

4. การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วน าไป

ทดลอง 2 ครัง้กับนักศึกษาชาวเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย ระดบัชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลัย
ภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

ผู้วิจยัก าหนดผลระดบัคณุภาพของแบบทดสอบ ก่อนจะทดลองกบันกัศกึษาชาวเมียนมา 
โดยก าหนดดงันี ้

ผลคะแนน 0 – 49       หมายถึง ระดบัผลการเรียนต ่า 
ผลคะแนน 50 – 59     หมายถึง ระดบัผลการเรียนผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่าท่ีก าหนด 
ผลคะแนน 60 – 69     หมายถึง ระดบัผลการเรียนปากกลาง 
ผลคะแนน 70 – 79     หมายถึง ระดบัผลการเรียนดี 
ผลคะแนน 80 – 100   หมายถึง ระดบัผลการเรียนดีมาก1 

                                                           
1 มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.  (2537).  การบริหารและการจดัการการวดัและประเมินผล

การศึกษา.  หน้า 66. 
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4.1 การทดลองครัง้ท่ี 1 
ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขหนังสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษา 

ชาวเมียนมาตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านท าให้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีคณุภาพ ตอ่จากนัน้
จึงน าไปทดลองกับนกัศกึษาชาวเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย ระดับชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลยั
ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) จ านวน 1 คน เพ่ือประเมินคุณภาพหนังสือจากนักศึกษา 
ชาวเมียนมาซึง่เป็นผู้ใช้หนงัสืออา่นเพิ่มเติม  

4.1.1 ผู้ทดลองครัง้ท่ี 1 
การทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้ทดลองคือ นกัศกึษาชาวเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย 

ระดบัชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL)  
 

 
ภาพประกอบ 3 บรรยากาศการทดลองครัง้ท่ี 1 ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลยั 

ภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) 1 
 

4.1.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลองครัง้ที่ 1 
สถาน ท่ี ท่ี เก็ บ ข้อมู ล คื อ  ห้ อ ง เรียน วิ ช า เอกภ าษ าไทย  มหาวิ ทยาลั ย

ภาษาตา่งประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤษภาคม – วนัท่ี 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

4.1.3 ผลการทดลองครัง้ท่ี 1 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจยัเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ

หลงัเรียน และแบบทดสอบระหวา่งเรียนทัง้ 10 บท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
4.1.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีทัง้หมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน 

                                                           
1 รูปภาพถ่ายโดยนางสาว Phyu Ya Ti Thin อาจารย์สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) 
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ตาราง 7 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 1 
 

 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผลต่าง 

ผู้ทดลอง 52 81 29 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผู้ ทดลองมีความรู้ และทักษะการอ่าน เพราะ  

 ผู้ทดลองได้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 52 และได้คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 81 จึง
ได้ ผลต่าง 29 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองได้ความรู้เพิ่มจากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ 

4.1.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละบทมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ข้อละ 10 คะแนน ดงันี ้
 

ตาราง 8 แสดงคะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 1 
 

บทที่ แบบทดสอบระหว่างเรียน คะแนน ระดับ 

1 ความรู้เก่ียวกบัไก่ 80 ดีมาก 

2 เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ 100 ดีมาก 

3 การละเลน่ไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 90 ดีมาก 

4 ปีนกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ 90 ดีมาก 

5 อาหารไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 80 ดีมาก 

6 ส านวนไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 100 ดีมาก 

7 นิทานไทยท่ีเก่ียวกบัไก่ 80 ดีมาก 

8 นิทานชาดกท่ีเก่ียวกบัไก่ 90 ดีมาก 

9 วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่: ลิลิตพระลอ 90 ดีมาก 

10 วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกบัไก่: รูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต 70 ดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 87 ดีมาก 
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จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 1 
พบว่า ผู้ ทดลองครัง้ท่ี 1 ได้คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 87 ซึ่งอยู่ในระดบัผลการเรียนดีมาก เพราะได้
คะแนนระหว่าง 80 – 100 บทท่ี 2 กับบทท่ี 6 ได้คะแนนเต็ม เพราะบทท่ี 2 เป็นเพลงและบท
อาขยานท่ีเก่ียวกับไก่ ผู้ทดลองชอบเรียนบทอาขยานและสนใจเนือ้เร่ืองมาก นอกจากนีย้ังมีบท
อา่นเสริมเป็นบทอาขยานของเมียนมา จึงท าให้ผู้ทดลองเข้าใจเนือ้เร่ืองมากขึน้ บทท่ี 6 ซึ่งเป็นเร่ือง
ส านวนไทยท่ีเก่ียวกับไก่ เพราะ ทัง้ภาษาไทยกับภาษาเมียนมามีส านวนท่ีเก่ียวกับไก่ บทท่ีได้
คะแนนน้อยท่ีสุด 70 คะแนนคือบทท่ี 10 วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกับไก่: รูปแบบค าประพันธ์ลิลิต 
เพราะเนือ้หายากและอ่านยากกว่าบทอ่ืนจึงได้คะแนนน้อย  หลังจากการทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้ วิจัย
สมัภาษณ์นกัศกึษาดงันี ้ 

 
“หนูเป็นมุสลิมจึงอ่านบทที่ 4 และบทที่ 8 นานกว่าบทอื่นเพราะมีค าศพัท์ยาก

ส าหรับหนู ส่วนบทที่ 9 มีตวัละครเยอะ และจ าชื่อยากด้วยค่ะ แต่จริง ๆ หนูก็ชอบเร่ืองนี้นะคะ 
เพราะคล้ายกบัเร่ือง “ขุนสามลอกบันางอุเป่ม” ของเมียนมา ส่วนเนื้อหา หนูรู้สึกบทที่ 1 กบั 2 
อ่านง่ายเพราะมีเนือ้หาสัน้ และเข้าใจทกุส่วน ส่วนบทที่ 3,6 ได้รู้วฒันธรรมไทย เช่น เพ่ิงรู้ว่าใน
การละเล่นของเด็กไทยมีตีไก่ ชนไก่ดว้ย การละเล่นเหล่านีเ้หมือนการละเล่นของประเทศเมียนมา 
ในบทที่ 3 ยงัมีเร่ืองไก่ชนของพระนเรศวร ซ่ึงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ หนูเคยได้ยิน
เร่ืองนี้มาก่อนแต่ไม่เคยอ่านเป็นภาษาไทย ตอนนี้หนูได้อ่านแล้วรู้สึกว่าหนูได้ความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์มากย่ิงข้ึน ในดา้นส านวน หนูไดอ่้านส านวนเมียนมาเป็นภาษาไทย เช่น ไก่ตาบอด
เจอหม้อข้าวโดยบังเอิญ Muufuef;qeftdk;wdk; จึงน าส านวนพวกนี้ไปใช้ได้เมื่อหนูต้องการ  
หนูชอบอ่านบทที่ 3 บทที่ 6 มากเพราะได้ทั้งความรู้และน าไปใช้ได้ บทที่อ่านยากที่สุดคือ 
บทที่ 10 เพราะหนูไม่เคยรู้และไม่เคยศึกษาเร่ืองค าประพนัธ์ และมีค าศพัท์ยาก แต่มีประโยชน์
มากจริง ๆ ไดค้วามรู้เกี่ยวกบัค าประพนัธ์ของไทยเป็นครั้งแรก เข้าใจว่า วรรณคดีไทยเป็นอย่างไร 
และหนูยังชอบท าแบบทดสอบด้วยค่ะ ไม่ต้องท่อง เลือกอย่างเดียว หนูยังชอบอ่าน 
“อ่านเสริมบทเรียน” ของแต่ละบท เมื่อหนูอ่านบทอาขยานไก่แจ้ของไทยไม่ค่อยเข้าใจ พออ่าน 
บทอาขยานของไก่แจ้เมียนมาแล้ว เข้าใจทันทีว่าบทอาขยานคือบทท่องจ าที่เราเคยท่อง  

ตัง้แต่เด็ก”1 

 
 
 

                                                           
1 Tin Me Me Soe.  (2562, 9 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL) 
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ตาราง 9 แสดงข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์ในการทดลองครัง้ท่ี 1 
 

 การสัมภาษณ์ผู้ทดลอง 

บทที่อา่นง่าย - บทที่  3 กับบทที่  6 เพราะมีเนือ้หาสัน้ และเข้าใจทุกส่วน และได้ความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรม 

บททีอ่า่นยาก - บทที่ 4 และบทที่ 8 อ่านนานกว่าบทอื่นเพราะมีค าศัพท์ยาก ส่วนบทที่ 9 มีตวัละคร
เยอะ และจ าช่ือยาก 

- บทที่ยากที่สุดคือ บทที่ 10 เพราะไม่เคยรู้และไม่เคยศึกษาเร่ืองค าประพันธ์ และมี
ค าศพัท์ยาก 

บทที่ชอบ - บทที่ 3 กบั บทที่ 6 เพราะได้ทัง้ความรู้และน าไปใช้ได้ 

ส่วนประกอบที่ชอบ
ที่สดุในแตล่ะบท 

- ชอบท าแบบทดสอบ ไมต้่องทอ่ง เลอืกอยา่งเดียว  
- ชอบ “อ่านเสริมบทเรียน” ของแตล่ะบท เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบับทหลกัข้างหน้า 

 
จากการสมัภาษณ์ผู้ทดลอง ผู้วิจยัพบว่า ผู้ทดลองเข้าใจเร่ืองวฒันธรรมและ

ประวตัิศาสตร์ มากกว่าวรรณคดี เพราะเนือ้หาในด้านวรรณคดีอ่านยาก นกัศึกษาไม่เคยอ่านและ 
ไม่เคยเรียนมาก่อน ส่วนเนือ้หาวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีนักศึกษาคุ้นเคย จึงอ่าน
แล้วเข้าใจง่าย ผู้ วิจัยยังพบว่า การนับถือศาสนาของนักศึกษามีอิทธิพลต่อการเรียน การสอน
ภาษาไทย เพราะนกัศกึษาคนนีเ้ป็นชาวเมียนมาท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม นกัศึกษาบอกว่า บทท่ี 4 
กับ  8 รู้สึกยากเพราะมีค าศัพท์ ท่ี เก่ียวกับพุทธศาสนา จึงใช้เวลานานแล้วรู้สึกอ่านยาก  
“อ่านเสริมบทเรียน” ชว่ยให้เข้าใจบทอ่านมากขึน้ ดงันัน้การสร้างบทอา่นท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมไทยกบัเมียนมาจึงช่วยให้นกัศึกษาเข้าใจบทอ่านง่ายขึน้ ข้อเสนอแนะของนกัศึกษาใน
การทดลองครัง้ท่ี 1 มีดงันี ้
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ตาราง 10 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัจากการทดลองครัง้ท่ี 1 
 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทดลอง 
สิ่งท่ีแก้ไข 

41 
บทท่ี 4 

แบบฝึกหดัท่ี 1 ของบทท่ี 4 
(อา่นแล้วตอบค าถาม) 
มีค าถาม 10 ข้อ 

มีค าถามมากเกินไป แบ บ ฝึ ก หั ด ท่ี  1 ข อ งบ ท ท่ี  4 
(อ่ าน แ ล้ วตอบค าถ าม ) ป รับ
ค าถามเหลือ 5 ข้อ 

81 
บทท่ี 6 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “เก้ียว” 

ไมเ่ข้าใจค าศพัท์ดงักลา่ว 

“เก้ียว” หมายถึง พูดให้อีกฝ่าย
หนึง่รู้สกึรัก 

81 
บทท่ี 6 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “บ่อน” “บ่ อน ” หมายถึ ง  สถาน ท่ี เล่น 
การพนนั 

81 
บทท่ี 6 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “ปอ้” “ป้อ” หมายถึง อาการของไก่ตวัผู้
กรีดปีกเพ่ือจีบไก่ตวัเมีย 

98 
บทท่ี 7 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ค า ว่ า 
“พระทยั” 

ไมเ่ข้าใจค าศพัท์ดงักลา่ว “พ ระทัย ”  เป็ น ค า ราช าศัพ ท์
หมายถึง จิตใจ 

 

จากการทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะของผู้ทดลองไปปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพมากขึน้และเนือ้หาเหมาะกับกลุ่มตวัอย่าง หลังจาก
ปรับแก้แล้วจงึน าเคร่ืองมือไปทดลองครัง้ท่ี 2 กบักลุม่ทดลองจ านวน 3 คน 

4.2 การทดลองครัง้ท่ี 2  
หลังจากการทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้ วิจัยแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วน าไปทดลองกบักลุ่มทดลองท่ีเป็นนกัศกึษาชาวเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอก
ภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) จ านวน 3 คน  

4.2.1 กลุม่ทดลองครัง้ท่ี 2 

ผู้ ทดลองคือ นักศึกษาชาวเมียนมา จ านวน 3 คนท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย 
ระดบัชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) 
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ภาพประกอบ 4 บรรยากาศการทดลองครัง้ท่ี 2 ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลยั 

ภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL)1 
 

4.2.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลองในการทดลองครัง้ที่ 2 
สถาน ท่ี ท่ี เก็ บ ข้อมู ล คื อ  ห้ อ ง เรียน วิ ช า เอกภ าษ าไทย  มหาวิ ทยาลั ย

ภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) กลุ่มทดลองมีทัง้หมด 3 คน นกัศึกษาชาย 1 คน และนกัศึกษา
หญิง 2 คน 

4.2.3 ผลการทดลองครัง้ท่ี 2 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจยัเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ

หลงัเรียน และแบบทดสอบระหวา่งเรียนทัง้ 10 บท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
4.2.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีทัง้หมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 

100 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน  
ตาราง 11 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 2 

 

คนท่ี แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผลต่าง 

1 57 91 34 

2 52 87 35 

3 43 77 34 

ค่าเฉล่ีย 50.67 85 34.33 

                                                           
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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จากตารางแสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใน 
 การทดลองครัง้ท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนน้อยเพราะกลุ่มทดลองมี
ความรู้เก่ียวกับเนือ้หาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมน้อย แต่หลงัจากได้อ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะ
การอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาแล้ว กลุ่มทดลองได้คะแนนสงูขึน้ คะแนนคา่เฉล่ีย
ของแบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 50.67 และแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 85 ค่าเฉล่ีย
ผลตา่งของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนร้อยละ 34.33 จึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองครัง้ท่ี 2 มี
ความรู้มากขึน้  

4.2.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละบทมี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ข้อละ 10 คะแนน 
ตาราง 12 แสดงคะแนนทดสอบระหว่างเรียนในการทดลองครัง้ท่ี 2 
 

 แบบทดสอบระหว่างเรียน ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

บทที่ เนือ้หา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3   

1 ความรู้เก่ียวกบัไก่ 80 100 80 86.87 ดีมาก 

2 เพลงและบทอาขยานท่ีเก่ียวกบัไก่ 80 80 70 76.67 ดี 

3 การละเลน่ไทยที่เก่ียวกบัไก่ 100 90 70 86.67 ดีมาก 

4 ปีนกัษัตรและวดัส าคญัที่เก่ียวกบัไก่ 100 100 80 93.33 ดีมาก 

5 อาหารไทยทีเ่ก่ียวกบัไก่ 100 90 60 83.33 ดีมาก 
6 ส านวนไทยทีเ่ก่ียวกบัไก่ 90 90 70 83.33 ดีมาก 

7 นิทานไทยทีเ่ก่ียวกบัไก่ 100 100 60 86.66 ดีมาก 

8 นิทานชาดกทีเ่ก่ียวกบัไก่ 90 70 70 76.67 ดี 

9 วรรณคดีไทยที่เก่ียวกบัไก่: ลลิติพระลอ 90 80 60 76.67 ดี 

10 วรรณคดีไทยที่เก่ียวกบัไก่: รูปแบบค าประพนัธ์ลลิติ 90 60 70 73.33 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 92 86 69 82.33 ดีมาก 

 
จากตารางดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ

การอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศึกษาชาวเมียนมาอยู่ในระดบัดีมากโดยมีคา่เฉล่ียร้อยละ 82.33 ซึ่ง
อยู่ในคะแนน 80 – 100 ผลการทดลองพบว่าคะแนนค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บทท่ี 10 วรรณคดีไทยท่ี
เก่ียวกบัไก่: รูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต ได้คะแนนร้อยละ 73.33 เพราะเนือ้หาในบทนีเ้น้นความรู้เร่ือง
รูปแบบค าประพันธ์ลิลิต และมีค าศัพท์ยาก กลุ่มทดลองคนท่ี 1 กับ คนท่ี 3 มีความรู้พืน้ฐาน
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รูปแบบค าประพันธ์ของเมียนมา แต่ในบทนีเ้ป็นภาษาไทยจึงใช้เวลานาน ผู้ทดลองคนท่ี 2 ไม่มี
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับลกัษณะค าประพันธ์ทัง้ของไทยและเมียนมา ผู้ วิจยัจึงอธิบายให้ผู้ทดลอง
คนท่ี 2 และให้อา่นอีกรอบจงึเข้าใจ 

จากคะแนนคา่เฉล่ียแบบทดสอบระหวา่งเรียนของกลุม่ทดลองพบว่า คะแนน
คา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือ บทท่ี 4 ปีนกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ ได้คะแนนร้อยละ 93.33 เพราะมี
เนือ้หาเก่ียวกบัพทุธศาสนา และค าศพัท์ไม่ยาก นอกจากนีก้ลุ่มทดลองทัง้ 3 คนเป็นนกัศกึษาท่ีนบั
ถือพุทธศาสนาจึงชอบอ่านเร่ืองท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนา และมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับพุทธศาสนา
เม่ือทดลองเสร็จแล้วผู้วิจยัสมัภาษณ์กบักลุม่ทดลอง 3 คน ดงันี ้

 
นกัศกึษาคนท่ี 1 กลา่ววา่  
“รู้สึกว่าบทที่ 1 – 4 ง่าย เพราะมีเนื้อหาสัน้ และค าศัพท์ไม่ยาก ในบทที่ 3 

หนูได้ อ่านทั้งการละเล่นไทยและเร่ืองประวัติศาสตร์จึงชอบมาก หนูชอบอ่านบทที่  3  
เร่ืองการละเล่น บทที่ 4 เร่ือง ปีนกัษัตรและวดั บทที่ 5 เร่ืองอาหาร และบทที่ 7 เป็นนิทาน  
หนูเป็นคนที่ชอบอ่านนิทานมาก ส่วน บทที่ 10 มีเนื้อหายาวกว่าบทอื่น ๆ หนูเคยเรียน 
ค าประพนัธ์เมียนมาและเคยเขา้ประกวดความรู้ทางภาษาเมียนมา จึงอ่านบทที ่10 แลว้พอเข้าใจ
ได ้แต่ตอ้งใช้เวลานานดว้ย เพราะมีค าศพัท์ใหม่ บทที่ 10 เป็นบทที่อ่านยากกว่าบทอื่น ๆ แต่หนู
ชอบเพราะได้เรียนรู้เร่ืองวรรณคดี รูปแบบค าประพนัธ์ไทย หนูชอบแบบทดสอบทา้ยบทมากทีส่ดุ
เพราะท าแบบทดสอบแล้วหนูได้ทบทวนเนือ้หาที่หนูอ่าน หนูจะได้รู้ตนเองว่า หนูจ าเนือ้หาได้แค่
ไหน หนูเข้าใจเนือ้หาที่อ่านเท่าไร หนูยงัได้ค าศพัท์ใหม่ ๆ จากบทอ่าน เช่น เดือย น่องไก่ ตีนไก่ 
เป็นต้น หนูชอบอ่าน “บทอ่านเสริมเรียน”มากกว่าบทอ่าน เพราะเป็นเร่ืองของประเทศเมียนมา 
หนูชอบและจ าได้มากที่สุดคือเร่ืองขุนสามลอกับนางอุเป่ม ในด้านอาหารไทยแม้หนูไม่ได้กิน
อาหารไทย แต่รู้สึกว่า อาหารไทยจะมีรสชาติอย่างไร หอมกล่ินอย่างไร หนูนึกภาพได้ เมื่อก่อน
หนูคิดว่า ไก่คือ อาหาร ตอนนีห้นูเข้าใจและรู้ว่าไก่ท าได้หลายอย่าง ไม่เคยคิดว่า มีเยอะ ขนาดนี ้
หนูรู้สึกว่า หนูอ่านหนงัสือเล่มนี้แล้วหนูได้ความรู้ที่เกี่ยวกบัวฒันธรรมมาก ถ้าหนูเรียนจบแล้ว 
จะเป็นล่าม หนูน าความรู้พวกนีไ้ปอธิบายได ้หนูอยากอ่านหนงัสือแบบนีที้่มี 2 ภาษาทัง้ไทยและ 

เมียนมา เพราะหาซ้ือทีนี่ไ่ม่ได้”1 
 
 
 

                                                           
1 Hnin Htet Wai.  (2562, 14 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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นกัศกึษาคนท่ี 2 กลา่ววา่  
 “บทที ่1 - 5 ของหนงัสือเล่มนีอ่้านง่าย หนูอ่านแลว้เข้าใจเร็ว ส่วนบทที ่10 เป็น

บทที่ยากที่สดุส าหรับหนู เพราะหนูไม่เคยเรียนเร่ืองนี ้หนูไม่เคยอ่านรูปแบบค าประพนัธ์ทัง้ไทย
และเมียนมา หนูชอบท าแบบฝึกหดัซ่ึงมีรูปแบบหลากหลาย และหนูชอบแบบทดสอบทา้ยบทมาก 
เพราะไม่เคยท าอย่างนี้ หนูชอบการอธิบายค าศพัท์ที่ใช้ทัง้ภาษาไทยและภาษาเมียนมา เช่น 
ค าว่า “คน หมายถึง มนุษย์ (vl) เมื่ออ่านการอธิบายค าศัพท์แล้วได้รู้วิธีการอธิบายโดยใช้
ภาษาไทย หนูชอบอ่านบทที่ 1 อ่านง่าย บทที่ 4 และ 8 ชอบอ่านเพราะเป็นเร่ืองพุทธศาสนา 
หนูชอบอ่านการเล่นไทยดว้ย เพราะ ในนัน้มีทัง้เร่ืองวฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ เมื่อหนูอ่าน
แล้วรู้สึกว่า ประเทศเมียนมากับประเทศไทยมีความเชื่อ และความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน เช่น 
ทัง้คนไทยและคนเมียนมาชนไก่กนั มีส านวนทีเ่ปรียบเทียบกบัไก่เหมือนกนั หนูชอบอ่านมากทีส่ดุ
คือ “อ่านเสริมบทเรียน” ซ่ึงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวฒันธรรมไทย และได้รู้ค าศพัท์เมียนมาเป็น
ภาษาไทย เช่น ตองอู ชอบอ่านเสริมทกุบท เร่ืองที่ชอบที่สดุ คือ เร่ืองโกจีจอ และขุนสามลอกบั
นางอเุป่ม จากหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี ้หนูอ่านแลว้รู้สึกว่าหนูไดค้วามรู้ใหม่ ๆ เช่น ค าประพนัธ์

ไทย เร่ืองลิลิตพระลอ”1 

 

นกัศกึษาคนท่ี 3 กลา่ววา่ 
“บททีผ่มชอบอ่านมากทีส่ดุคือ บทที ่1 กบับทที ่4 เพราะอ่านง่ายและเนือ้หาสัน้ บทที ่

3 ผมชอบอ่านเพราะได้ รู้การละเล่นที่เด็กไทยเล่น และได้เรียนรู้เร่ืองพระนเรศวร ผมเพ่ิงรู้ว่า 
พระนเรศวรมีชื่อเมียนมาว่า (jA[®&mZf) ผมชอบอ่านบทที่เกี่ยวกบัพทุธศาสนาดว้ย เช่น บทที่ 4 เร่ืองปี
นกัษัตรและวดัส าคญัที่เกี่ยวกบัไก่ และบทที่ 8 นิทานชาดกที่เกี่ยวกบัไก่ ผมเคยอ่านนิทานชาดก จึง
เดาเนือ้เร่ืองและเดาความหมายของค าได้ บทที่อยู่ข้างหลงัยากส าหรับผม ตัง้แต่บทที่ 5 ถึงบทที่ 10 
อ่านยากเร่ือย ๆ และ ผมอ่านนานมากเพราะผมอ่านแลว้ไม่รู้ความหมายของค าบางค า แต่ในหนงัสือ
เล่มนี้มีภาษาเมียนมาด้วย เมื่อผมอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจผมอ่านภาษาเมียนมาจึงเข้าใจเนื้อหา 
ส าหรับผมอ่านยากที่สุดคือ บทที่ 10 เร่ืองรูปแบบค าประพนัธ์ไทย ผมเคยอ่านรูปแบบค าประพนัธ์
เมียนมา แต่ในบทที ่10 เขียนเป็นภาษาไทยและผมอ่านภาษาไทยช้า ผมชอบแบบฝึกหดัที่แปลภาษา
เมียนมามาก และยงัชอบแบบทดสอบท้ายบทซ่ึงไม่ต้องท่อง มีค าตอบอยู่ใน 4 ข้อ เพียงผมเลือก
ค าตอบที่ถูก ตอนท าแบบทดสอบท้ายบทรู้สึกสนกุมาก เพราะไม่ต้องท่องเหมือนเคยครับ แต่ละบท 
ผมชอบ “อ่านเสริมบทเรียน” มากทีส่ดุเพราะมีภาษาเมียนมาประกอบดว้ย ผมอ่านบทที ่6 ส านวนไทย

แลว้ผมเปรียบเทียบส านวนไทยกบัส านวนเมียนมาได้”2 
                                                           

1 Wadi Naw Aung.  (2562, 14 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 

2 Lin Htut Soe.  (2562, 14 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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ตาราง 13 แสดงข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์ในการทดลองครัง้ท่ี 2 
 
 การสัมภาษณ์กลุ่มทดลอง 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

บทที่อา่นง่าย - บ ท ที่  1 – 4 ง่ า ย  เพ รา ะ มี
เนือ้หาสัน้ และค าศพัท์ไมย่าก 

- ใ น บ ท ที่  3 ไ ด้ อ่ า น ทั ้ ง
ก า รล ะ เล่ น ไท ย แ ล ะ เ ร่ื อ ง
ประวตัิศาสตร์จึงชอบมาก 

- บทที่ 7 เป็นนิทาน จึงชอบอา่น
นิทานมาก 

- บทที่ 1 - 5 ของหนังสือ
เล่มนีอ้่านง่าย อ่านแล้ว
เข้าใจเร็ว 

- บทที่ชอบอ่านมากที่สุดคือ         
บทที่  1 กับ บทที่  4 เพราะ
อา่นง่ายและเนือ้หาสัน้ 

- ชอบอ่านบทที่ 6 เพราะอ่าน
แล้วสามารถ เป รียบเทียบ
ส า น ว น ไท ย กั บ ส า น ว น 
เมียนมาได้ 

บทที่อา่นยาก - บทที่  10 เพราะมีเนือ้หายาว
ก ว่ า บ ท อื่ น  ๆ  แ ต่ ต้ อ ง ใ ช้
เวลานาน เพราะมีค าศพัท์ใหม ่
บทที่ 10 ยากกวา่บทอื่น ๆ  

- บทที่ 10 เป็นบทที่ยาก
ที่สดุ เพราะไม่เคยเรียน
เ ร่ื อ ง นี ้  ไ ม่ เค ย อ่ า น
รูปแบบค าประพันธ์ทัง้
ไทยและเมียนมา 

- ตัง้แตบ่ทที่ 5 ถึงบทที่ 10 อา่น
ยาก 

- ยากที่สุดคือ บทที่  10 เร่ือง
รูปแบบค าประพนัธ์ไทย  

บ ท ที่ ช อ บ
อา่น 

- บทที่ 3 เร่ืองการละเลน่ บทที่ 4 
เร่ืองปีนักษัตรและวัด บทที่ 5 
เร่ืองอาหาร และบทที่ 7 นิทาน 

 - อ่านบทที่  1 อ่านง่าย    
บ ท ที่  4 และ  8 เป็ น
เร่ืองพุทธศาสนาจึ ง
ชอบอา่น  

- ชอบอา่นการละเลน่ไทย 
เพ ร า ะ มี ทั ้ ง เ ร่ื อ ง
วัฒ นธรรมไทยและ
ประวตัิศาสตร์ 

- บทที่ 3 เพราะได้รู้การละเล่น
ที่เด็กไทยเล่น และได้เรียนรู้
เร่ืองพระนเรศวร  

 - บทที่เก่ียวกบัพทุธศาสนา เช่น 
บทที่ 4 เร่ืองปีนกัษัตรและวดั
ส าคญัที่เก่ียวกบัไก่ และบทที่ 
8 นิทานชาดกที่เก่ียวกบัไก่ 

ส่วนประกอบ
ที่ชอบที่สดุใน
แตล่ะบท 

- แบบทดสอบท้ายบทเพราะได้
ทบทวนเนือ้หา  

- ชอบอ่าน “บทอ่านเสริมเรียน”
มากกว่าบทอ่าน เพราะเป็น
เร่ืองของประเทศเมียนมา  

- ชอบท าแบบฝึกหัดมี
รูปแบบหลากหลาย  

- ชอบท าแบบทดสอบ
ท้ายบทมาก เพราะไม่
เคยท าอยา่งนี ้  

 - ช อ บ ก า ร อ ธิ บ า ย
ค า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ทั ้ ง
ภาษาไทยและภาษา
เมียนมา 

- ชอบอ่านมากที่สุดคือ 
“อ่านเสริมบทเรียน” ซึ่ง
เป็นเนื อ้หาที่ เ ก่ียวกับ
วฒันธรรมไทย และได้รู้
ค าศัพ ท์ เมี ยนมาเป็น
ภาษาไทย 

- ชอบแบบทดสอบท้ายบทซึ่ง
ไม่ต้องท่อง มีค าตอบอยู่ใน 
4 ข้อ  

- อ ย า ก อ่ า น  “ อ่ า น เส ริ ม
บทเรียน” มากที่สุดเพราะมี
ภาษาเมียนมา 
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จากตารางนีผู้้วิจยัพบว่า บทท่ีอ่านง่ายท่ีสดุคือ บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 4 เพราะอ่าน
ง่าย กลุ่มทดลองทัง้ 3 คนอ่านเข้าใจ บทท่ีมีเนือ้หายากท่ีสุดคือ บทท่ี 10 วรรณคดีไทยท่ีเก่ียวกับ
ไก่: รูปแบบค าประพันธ์ลิลิต เพราะเนือ้หาในบทท่ี 10 ยากกว่าบทอ่ืน ๆ บทท่ีกลุ่มทดลองทุกคน
ชอบอ่านท่ีสุดคือบทท่ี 3 เพราะมีเนือ้หาทัง้วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ นอกจากนีย้ังชอบบทท่ี
เก่ียวกับพุทธศาสนา เช่น บทท่ี 4 ปีนกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกับไก่ และบทท่ี 8 นิทานชาดกท่ี
เก่ียวกับไก่ เพราะ กลุ่มทดลองทัง้ 3 คนเป็นชาวพุทธจึงชอบอ่านเร่ืองศาสนา แสดงให้เห็นว่า 
การนบัถือศาสนาของนกัศกึษามีผลตอ่การเรียนการสอนภาษาไทย 

จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มทดลองชอบอ่านเร่ืองวัฒนธรรม และ
ประวตัศิาสตร์มากกวา่วรรณคดี เพราะอา่นง่ายและคุ้ยเคยมากกวา่วรรณคดี กลุม่ทดลองชอบอา่น 
“อ่านเสริมบทเรียน” เพราะมีเนือ้หาเก่ียวกบัประเทศเมียนมาและมีค าศัพท์เมียนมา นอกจากนีย้งั
ชอบท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ต้องท่องจ า และท าให้กลุ่มทดลองได้ทบทวน 
เนือ้หาท่ีอา่น  

หลงัจากท่ีทดลองครัง้ท่ี 2 กลุ่มทดลองให้ข้อเสนอแนะกบัผู้ วิจยัว่า มีค าศพัท์
บางค าท่ีไม่เข้าใจ เช่น ค าว่า พระธิดา ต านาน เป็นต้น กลุ่มทดลองอยากให้ผู้วิจยัเพิ่มความหมาย 
นอกจากนีย้งัเสนอว่า ในบทท่ี 3 ผู้วิจยัไม่ได้บอกว่า พระนเรศวรมาอยู่เมียนมาในสมยัใด จึงเสนอ
ให้เพิ่มเตมิยคุสมยัในบทนีด้้วย ข้อเสนอแนะของกลุม่ทดลองมีดงันี ้

 

ตาราง 14 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัจากการทดลองครัง้ท่ี 2 
 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ
กลุ่มทดลอง 

สิ่งที่แก้ไข 

39 
บทที่ 3 

พระนเรศวรมีพระนามวา่นเรศวร
หรือพระองค์ด าเป็นลกูบุญธรรม
ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า บุ เ ร ง น อ ง
(bk&ifhaemif) พระนเรศวรเสด็จ
มาอยูท่ี่กรุงหงสาวดี 

เพิ่มเติมค าวา่  
“ในสมยัตองอู” เพื่อ
ได้ความรู้มากขึน้ 

พระนเรศวรมีพระนามว่านเรศวรหรือ
พ ระอ ง ค์ ด า  เป็ น ลูก บุญ ธ รรม ขอ ง 
พระเจ้าบุเรงนอง (bk&ifhaemif) ในสมัย 
ตองอ ู(awmifilacwf) พระนเรศวรเสด็จ
มาอยูท่ี่กรุงหงสาวดี 

48 
บทที่ 4 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “พระธิดา” 

ไมเ่ข้าใจความหมาย
ของค าศพัท์ 

“พระธิดา” เป็นค าราชาศัพท์ หมายถึง 
ลกูสาว 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “ทูล” “ ทู ล ”  เป็ น ค า ราช าศัพ ท์  ห ม ายถึ ง 
กลา่ว หรือ บอก 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “ต านาน” “ต านาน” หมายถึง เร่ืองราวต่าง ๆ ที่ 
เลา่กนัมานาน 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะของ
กลุ่มทดลอง 

สิ่งที่แก้ไข 

63 
บทที่ 5 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “อบเชย” 

ไม่เข้าใจความหมาย
ของค าศพัท์ 

“อบเชย” เป็นพืชชนิดหนึ่ง สามารถปรุง
อาหารได้ หรือ กินเป็นยาก็ได้ 

64 
บทที่ 5 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ค า ว่ า 
“มะขามเปียก” 

“มะขามเปียก” หมายถึง เนื อ้มะขาม
เปรีย้วที่แก่แล้ว น ามาเป็นก้อนเพื่อปรุง
อาหาร 

96 
บทที ่7 

ยงัไมไ่ด้อธิบายค าวา่ “เหยีย่ว” ไมเ่ข้าใจความหมาย
ของค าศพัท์ 

“ เห ยี่ ย ว ”  ห ม ายถึ ง  น ก ขน าด ให ญ่           
ชนิดหนึง่  

173 
 

9. ไก่เก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทย 
เพราะเหตใุด  
ก. ไ ก่ ป ร า ก ฏ ใ น ด้ า น 
การปกครอง 

ข. ไก่ปรากฏในด้านการเกษตร 
ค. ไ ก่ ป ร า ก ฏ ใ น ด้ า น                     
การคมนาคม 

ง. ไก่ปรากฏในด้านภาษาและ
วฒันธรรม 

ค าตอบข้อ (ข) กบั 
(ง) ท าให้นกัศกึษา
สบัสน จึงต้อง
ปรับปรุง 

9. ไก่ เ ก่ี ย ว กั บ วิ ถี ชี วิ ต ข อ งค น ไท ย         
เพราะเหตใุด  

ก. ไก่ปรากฏในด้านการปกครอง 
ข. ไก่ปรากฏในด้านการสือ่สาร 
ค. ไก่ปรากฏในด้านการคมนาคม 
ง. ไก่ ป รากฏ ใน ด้ านภาษ าและ

วฒันธรรม 

 

ผู้วิจยัสรุปได้วา่ กลุ่มตวัอย่างได้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์และ
วรรณคดี ถึงแม้วรรณคดีอ่านยากแต่นักศึกษาก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวรรณคดีซึ่งเป็น
ประโยชน์มาก จากการทดลองผู้วิจยัพบวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมสามารถน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างได้ 
เพราะกลุ่มทดลองเข้าใจเนือ้หาในหนงัสืออ่านเพิ่มเติม และท าแบบทดสอบได้ นอกจากนีย้งัเข้าใจ
เนือ้หาท่ีเก่ียวกับรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, 
History and Culture) ด้วย 

ผู้ วิจัยหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” 
ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาโดยทดลองกบันกัศกึษาชาวเมียนมา 2 ครัง้ ทัง้ 2 ครัง้ได้คะแนนร้อย
ละ 80 ขึน้ไป ซึ่งเป็นผลคะแนนระดบัดีมาก ผู้วิจยัจงึน าข้อเสนอแนะของกลุ่มทดลองไปปรึกษากบั
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลงัจากนัน้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพ่ือน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง ซึง่จะน าเสนอในบทตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการทดลองครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ผู้ วิจัยน าเคร่ืองมือไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้น าเคร่ืองมือไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 15 คนซึ่งเป็นนักศึกษาชาวเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทยระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL) 
โดยน าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
มีจ านวน 10 บท และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนทัง้ 2 ชุดไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองคือ วนัท่ี 17 ถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 บรรยากาศการทดลองครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเรียน 
มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL)1 

 
ก่อนวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจยั ผู้วิจยัศกึษาเร่ืองสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในงานวิจยัและสถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ดงันี ้
 
 

                                                           
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาประสิทธิภาพของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะ

การอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมามีดงันี ้
 N แทน   จ านวนนกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 �̅� แทน   คา่เฉล่ียของคะแนน 

  x  แทน  คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบ 
   ระหวา่งเรียน 

 F แทน   คะแนนรวมของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 

  E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการซึง่เป็นแบบทดสอบใน 
     บทเรียนคดิเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบท้ายบท 

  E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คดัเป็นร้อยละจากการท า 
     แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

E.I       แทน  ดชันีประสิทธิผล 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือผู้ วิจัยศึกษาเอกสารเพ่ือตัง้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ วิจัยต้อง

ก าหนดเกณฑ์เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ตวับง่ชีท่ี้แสดงถึงประสิทธิภาพของหนงัสือวา่สามารถช่วย

ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ประกอบด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
และ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นการก าหนดอตัราส่วนร้อยละระหว่าง 
E1/E2 โดยอาจก าหนดเป็น 75/75 หรือ 80/80 หรือ 90/90 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะ
ขึน้อยู่กับลักษณะหรือธรรมชาติของเนือ้หาวิชา ถ้าเนือ้หาประเภทความรู้ ความจ า ควรก าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หรือ 90/90 ถ้าเนือ้หาประเภททักษะควรก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
75/751 

ผู้ วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์ E1/E2= 75/75 เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ทกัษะ การอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา เพราะผู้วิจยัสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเพ่ือ
ฝึกทักษะการอ่านและเส ริมความ รู้ จึงควรใช้ เกณ ฑ์  E1/E2= 75/75  สูตรท่ี ใช้ ในการหา
ประสิทธิภาพมีดงันี ้

                                                           
1 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.  (2559).  เทคนิคการวิจยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้.  หน้า 98-99. 
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สูตรท่ี 1 

  E1  = 
𝐱
N

A
x 100  

 

เม่ือ E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 x แทน  คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
 A แทน  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
 N แทน  จ านวนนกัศกึษา 
 
 สูตรท่ี 2 

 E2 =  
𝐅
N

B
x  100 

 

เม่ือ  E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
 F แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 N แทน  จ านวนนกัศกึษา1 
 

เม่ือได้ข้อมูลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คนแล้ว ผู้ วิจัยศึกษาหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 
3 ขัน้ตอนดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนท่ีนักศึกษาท าแบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน  
10 บท เพ่ือหาประสิทธิภาพตวัแรก (E1) 

2. วิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนท่ีนกัศกึษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเพ่ือ
หาประสิทธิภาพตวัหลงั (E2) 

3. ศกึษาผลความก้าวหน้าของนกัศกึษาท่ีใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง 
“ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาโดยใช้คา่ดชันีประสิทธิผล (E.I) 

                                                           
1 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และสุดา สินสกุล.  (2520).  รายงานผลการวิจัยการเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาทีเ่รียนจากห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลางและห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน.  หน้า 30-31. 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้หมด 10 บทเพื่อหา
ประสิทธิภาพ E1 

แบบทดสอบระหว่างเรียนมีทัง้หมด 10 บท แต่ละบทมีข้อสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 
10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 100 ข้อ คะแนนเตม็ 100 คะแนน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
ตาราง 15 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน บทท่ี 1-10 ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

คนที ่

คะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน �̅� 
คา่เฉลีย่
ของบทที่ 

1-10 

บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

บทที่ 
6 

บทที่ 
7 

บทที่ 
8 

บทที่ 
9 

บทที่ 
10 

1 80 80 70 70 60 60 70 70 80 60 70 

2 80 100 90 80 70 100 90 100 90 70 87 

3 90 90 100 100 90 100 100 80 90 80 92 

4 90 90 100 90 90 100 100 100 100 80 94 

5 70 80 90 80 70 80 90 90 60 70 78 

6 80 90 100 90 90 90 70 70 50 60 79 

7 100 100 100 70 90 90 70 60 100 90 87 

8 100 100 80 70 100 90 60 60 80 90 83 

9 100 80 100 100 90 90 70 70 90 80 87 

10 80 90 100 80 90 90 60 70 90 90 84 

11 80 100 100 100 90 100 100 80 90 80 92 

12 80 80 90 80 70 80 90 90 70 70 80 

13 80 80 90 80 70 80 90 100 60 60 79 

14 100 70 100 70 80 90 60 70 60 60 76 

15 80 80 90 100 90 90 70 70 80 90 84 

x (คะแนนรวม) 1252 
E1 83.47 

 
จากคะแนนคา่เฉล่ียข้างต้นสงัเกตได้วา่ นกัศกึษาแตล่ะคนได้คะแนนไม่เหมือนกนั ผู้วิจยั

หา ค่าประสิทธิภาพซึ่งผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรกท่ีก าหนดไว้คือ E1=75 โดยมีค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ E1=83.47 ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะ 
การอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา ชว่ยให้นกัศกึษาชาวเมียนมาได้ฝึกทกัษะการอา่น
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และมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และวรรณคดีไทย ชว่ย
ให้นกัศกึษาชาวเมียนมาเข้าใจแบบเรียนรายวิชาวรรณคดี ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมมากขึน้ 

ผู้ วิจัยสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้ 15 คนเพ่ือทราบความคิดเห็นเร่ืองหนังสือ 
อา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ได้ข้อมลูดงันี ้

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 1 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“หนูชอบอ่าน “บทอ่าน” ของบทที่ 1 และ บทที่ 2 ค่ะ เพราะอ่านง่าย และหนูเข้าใจ 

หนูชอบอ่านบทที ่3 เพราะมีเร่ืองพระนเรศวร หนูอ่านภาษาไทยช้ามากค่ะ เพือ่น ๆ อ่านเสร็จแล้ว
หนูอ่านยงัไม่เสร็จ ตัง้แต่บทที่ 5 ถึงบทที่ 10 อ่านยากมาก อ่านยากที่สดุคือบทที่ 10 เพราะหนู
อ่านออกเสียงไม่ได้และไม่เคยรู้เร่ืองค าประพนัธ์ทัง้ไทยและเมียนมามาก่อน หนูชอบอ่านบทที่ 1 
มากที่สดุเพราะมีค าศพัท์ที่เกี่ยวกบัไก่ เช่น เดือย อก ตีนไก่ เป็นตน้ หนูไม่เคยรู้ค าศพัท์ทีเ่กี่ยวกบั
อวยัวะของไก่มาก่อน หนูชอบท าแบบทดสอบทา้ยบทเพราะหนูไม่เคยท า หนูไม่ตอ้งเขียนค าตอบ 
แต่ก็มีแบบทดสอบบางข้อที่หนูตอบไม่ค่อยได้  ประโยชน์ที่ได้จากหนงัสือเล่มนี้คือ หนูได้ความรู้
การละเล่นไทย ได้อ่านเร่ืองขุนสามลอกบันางอุเป่ม และโกจีจอเป็นภาษาไทย ข้อดีของหนงัสือ
เล่มนี้คือ “ค าศพัท์น่ารู้”และ“อ่านเสริมบทเรียน” มีภาษาเมียนมาด้วย เมื่อหนูอ่านแล้วหนูไม่
เข้าใจก็หาอ่านภาษาเมียนมา ถ้าบางค าที่หาไม่ได้หนูไม่เข้าใจค่ะ และชอบที่มีรูปภาพประกอบ 
เช่น ในบทที่มีเร่ืองอาหาร หนูเห็นภาพแล้วเข้าใจมากข้ึน ในหนงัสือเล่มนีมี้ตวัอกัษรใหญ่และชดั 

จึงอ่านง่ายค่ะ”1 

 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 2 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
 “หนูชอบอ่าน “บทอ่าน” ของบทที่ 2, 3 และบทที่ 8 หนูชอบอ่านเร่ืองวฒันธรรม เช่น 

การละเล่น อาหาร ส านวนไทย เป็นต้น เมื่อหนูอ่านแล้วเข้าใจวฒันธรรมมากข้ึน ได้ความรู้มาก
ข้ึน  หนูไม่เคยเรียนเนือ้หาพวกนีใ้นห้องเรียน เมื่อหนูเรียนวิชาวฒันธรรม หนูเรียนเร่ืองประเพณี 
ไม่เคยเรียนเร่ืองวิถีชีวิตไทย ความเชื่อไทยอย่างนี้ จึงหนูชอบอ่านหนงัสือเล่มนีม้าก บททีห่นูอ่าน
ยากทีส่ดุคือบทที่ 10 ค่ะ เพราะหนูไม่เคยศึกษาเร่ืองค าประพนัธ์ทัง้ไทยและเมียนมา เพ่ิงเคยอ่าน
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่ชอบบทที่ 10 เพราะได้ความรู้ใหม่ หนูชอบท าแบบฝึกหดัแต่ละบท ซ่ึงมี
หลากหลาย และชอบอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” ค่ะ เพราะเร่ืองราวทัง้หมดเป็นเร่ืองวฒันธรรมของ
เมียนมา หนูชอบท าแบบทดสอบทา้ยบทดว้ยค่ะ หนูอยากท าข้อสอบแบบนีใ้นสอบค่ะ ประโยชน์ที่
หนูได้คือ ได้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทย ได้เรียนรู้เร่ืองพระนเรศวร เข้าใจประวัติศาสตร์
ระหว่างไทยกบัเมียนมามากข้ึนได้ค าศพัท์ภาษาเมียนมาเป็นไทย เช่น ตองอู ได้อ่านนางสิบสอง
ซ่ึงเป็นนิทานไทยที่ไม่เคยอ่านชอบค าศพัท์น่ารู้และอ่านเสริมบทเรียนเพราะอธิบายค าศพัท์โดยมี
ภาษาเมียนมาประกอบด้วย หนูชอบอ่านเล่มนี้ค่ะ หนูไม่เคยอ่านหนงัสืออย่างนี้ หนูอยากได้

                                                           
1 May Thet Thet Khaing.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ

ยา่งกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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หนงัสืออย่างนีม้าก เพราะมีทัง้ภาษาเมียนมาและภาษาไทย ถ้าในมหาวิทยาลยัสอนเร่ืองนิทาน

ไทย หนูอยากไดภ้าษาเมียนมาอธิบายเพ่ิมอย่างนี”้1  

 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 3 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“หนูชอบอ่านทั้งหมดค่ะ ชอบที่สุดคือ บทที่ 3 และ บทที่ 6 เพราะบทที่ 3 เป็น

การละเล่นไทย และเร่ืองพระนเรศวร บทที ่6 คือส านวนไทยหนูจึงชอบมาก หนูชอบอ่านเร่ืองวดั
และนิทานชาดกดว้ยค่ะ หนูชอบอ่านค าศพัท์ทีเ่กี่ยวกบัพทุธศาสนา เพราะออกเสียงคลา้ยกนัและ
หนูเดาความหมายได้ หนูรู้ว่าภาษาไทยออกเสียงอย่างไร บทที่ยากที่สุดคือ บทที่ 10 เพราะ
เนือ้หาอ่านยาก จริง ๆ แล้วเป็นบททีมี่ประโยชน์มาก เพราะในแบบเรียนไม่มีเนือ้หาแบบนี ้บทที ่
10 ยากเพราะมีค าศพัท์อ่านยาก   อ่านแล้วต้องคิดตามเนื้อหาเพื่อเข้าใจ หนูได้ความรู้ใหม่ ๆ 
จากหนงัสือเล่มนี้ เช่น ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับไก่ ได้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทย ได้เรียนรู้เร่ือง 
พระนเรศวรชนไก่กบัคนเมียนมา หนูรู้แต่พระนเรศวร แต่ไม่รู้ว่าพระนเรศวรเคยชนไก่กบัเจ้าชาย
เมียนมา ได้ความรู้เกี่ยวกบัความเชื่อของคนไทยทีเ่กี่ยวกบัไก่ เข้าใจอาหารไทยทีมี่ชื่อเสียงในโลก 
และได้รู้อาหารเมียนมา จึงสามารถเปรียบเทียบได้ ชอบขุนสามลอกับนางอุเป่มด้วย ซ่ึงเป็น
ต านานของคนไทยใหญ่ ได้อ่านเร่ืองบทอาขยาน “ไก่แจ้” ของเมียนมาเป็นภาษาไทย หนูชอบ
องค์ประกอบของหนงัสือเล่มนี้ค่ะ เพราะแต่ละบทมีบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย 
ค าศพัท์น่ารู้ อ่านเสริมบทเรียน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบท้ายบท นอกจากนีท้กุบทมีรูปภาพ

ประกอบจึงอ่านง่ายและไม่เบือ่”2 
 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 4 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“หนูชอบอ่านนิทานค่ะ หนูชอบที่สดุคือ บทที่ 3 และบทที่มีนิทานค่ะ เช่น นางสิบสอง 

นิทานชาดก บทที่ 9 หนูชอบอ่านด้วย เพราะเร่ืองลิลิตพระลอเหมือนนิทานค่ะ บทที่ยากที่สุด
ส าหรับหนูคือบทที่ 10 รูปแบบค าประพนัธ์ของไทยซ่ึงเป็นความรู้ใหม่ ๆ และหนูไม่เคยอ่าน 
หนูเคยเรียนเร่ืองวรรณคดีเป็นเร่ืองย่อค่ะ ไม่ใช่ลกัษณะค าประพนัธ์อย่างนี ้จึงอ่านบทที่ 10 ยาก 
หนูชอบท าแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ต้องท่องหนงัสือ จากหนงัสือเล่มนี้หนูได้ความรู้ใหม่ ๆ 
เช่น ได้ความรู้เกี่ยวกบัชนิดของไก่ อวยัวะของไก่ ได้ความรู้ทัง้บทอาขยานของไทยและเมียนมา 
หนูเห็นว่าแต่ละบทมีเร่ืองทั้งไทยและเมียนมา จึงเปรียบเทียบได้ และชอบท าแบบฝึกหัด
หลากหลาย เพราะหนูไม่ค่อยไดฝึ้กแบบฝึกหดัในหอ้งเรียน หนูชอบอ่านหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้
ค่ะ เพราะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเร่ืองวรรณคดี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมซ่ึงเหมือนรายวิชา

                                                           
1Ei Swe Zin Myint.  (2562, 21 พฤษภาคม). สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
2 Hnin Wint Phue.  (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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วรรณคดี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ส าหรับหนูวิชานัน้เรียนยาก แต่เมื่อได้อ่านหนงัสืออ่าน
เพ่ิมเติมเล่มนี้แล้ว รู้สึกมีส่วนช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชานี้มากข้ึน หนูชอบส่วน 
“อ่านเสริมบทเรียน” และแบบฝึกหดัท้ายบทค่ะ เพราะในเนื้อหามีภาษาเมียนมาประกอบด้วย 
จึงได้ รู้ว่า ภาษาไทยใช้ยังไง ออกเสียงค านี้ยังไง เช่น ค าว่า “ไก่แจ้” ภาษาเมียนมาว่า 
“ติน-ญนั-จ๊าก”1

 

  
กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 5 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

“หนูชอบอ่าน บทที่ 3 และบทที่มีนิทานค่ะ บทที่ 3 เป็นเนื้อหาการละเล่นไทยซ่ึง
การละเล่นของไทยคล้ายกบัการละเล่นของเมียนมา นอกจากนี้ยงัมีเร่ืองประวติัศาสตร์ หนูจึง
ชอบอ่านค่ะ บทที่ 7 กับ บทที่ 8 เป็นเร่ืองนิทานค่ะ จึงชอบอ่านมาก บทที่ยากส าหรับหนูคือ 
บทที ่9 กบั 10 เพราะอ่านชื่อตวัละครยาก และมีเหตกุารณ์หลายเหตกุารณ์เกิดข้ึน จึงจ าไม่ค่อย
ได้  นอกจาก นี้ยัง มี รูปแบบค าป ระพัน ธ์ ซ่ึ ง อ่านยากและมี เนื้ อหายาว ห นู ชอบ อ่าน 
“อ่านเสริมบทเรียน” และ “ค าศพัท์น่ารู้” ของแต่ละบท เพราะมีภาษาเมียนมาจึงชอบอ่านมาก 
ถ้าไม่เข้าใจภาษาไทยสามารถอ่านภาษาเมียนมาได้ ท าให้จ าภาษาไทยง่ายข้ึน หนูชอบท า 
“แบบทดสอบท้ายบท”หนูอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ความรู้เกี่ยวกับไก่ในวัฒนธรรมมากข้ึน 
เมื่ออ่านแล้วรู้สึกว่าประเทศหนูก็ต้องมีวฒันธรรมอย่างนี ้หนูคิดได้ว่า หนูต้องค้นคว้าอ่านเพือ่ได้
ความรู้ใหม่ ๆ หนงัสือเล่มนี้ท าให้หนูได้หวัข้อหลายอย่างเพื่อท า thesis ใน ปีที่ 4 หนูอยากได ้
บทอ่านเสริมเยอะ ๆ หนูชอบอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” มากที่มีทัง้ภาษาไทยและภาษาเมียนมา 
หนูชอบอ่านเร่ืองเมียนมาเป็นภาษาไทย อยากได้เพลงเมียนมา หรือ กลอนเมียนมาเป็น
ภาษาไทยด้วย ส าหรับหนูหายากหนงัสือที่ได้ฝึกการอ่าน และไม่มีในประเทศหนู หนูอยากฝึก 

การอ่านและอยากไดห้นงัสือแบบนีเ้ยอะ ๆ ค่ะ อยากไดห้นงัสือแบบนีเ้ป็นแบบเรียนภาษาไทย”2 

 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 6 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

“หนูรู้สึกว่าบทข้างหน้า อ่านง่าย บทข้างหลงัอ่านยาก หนูชอบอ่านบทที่ 3 มากที่สุด 
เพราะเนื้อหาอ่านง่ายและชอบอ่านเร่ืองประวัติศาสตร์ หนูรู้สึกว่าหนูอ่านแล้วได้ความรู้ใน 
ด้านวฒันธรรม เช่น การละเล่นไทย อาหารไทย และส านวนไทย นอกจากนี้ยงัได้รู้เร่ืองพระ
นเรศวร และได้ค าศัพท์ประวัติศาสตร์มากข้ึน เช่น ตองอู บุเรงนอง ที่ เมียนมาหนูเรียน
ประวติัศาสตร์ไทยเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัประเทศไทยอย่างเดียว เช่น เศรษฐกิจของสมยัอยธุยา หนู
อยากได้เร่ืองประวติัศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศเมียนมา เพื่อหนูน าไปใช้ในอนาคตได้ ในด้าน

                                                           
1May Phoo Myat Moe.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศยา่ง

กุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
2Phoo Pwint Ko Ko.  (2562, 21 พฤษภาคม). สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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วรรณคดี รู้สึกอ่านยาก แต่หนูได้รู้เร่ืองลิลิตพระลอเป็นเร่ืองใหม่ ซ่ึงเคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่เคยรู้เร่ือง 
ตอนนีไ้ด้อ่านจึงมีประโยชน์มาก ได้ความรู้เกี่ยวกบัไก่ในหลายด้าน โดยเฉพาะค าศพัท์ทีเ่กี่ยวกบั
ไก่ อวยัวะของไก่ ซ่ึงสามารถใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ไปตลาดซ้ือไก่สามารถใช้ค าเหล่านี้ได้ 
นอกจากนี้ชอบอ่าน “ค าศพัท์น่ารู้และอ่านเสริมบทเรียน”เพราะในแบบเรียนที่หนูเรียนไม่มีการ
อธิบายค าศพัท์และบทอ่านเสริม ชอบท าแบบฝึกหดัเพราะท าให้หนูได้ทบทวนเนือ้หา หนูรู้สึกว่า

หนูอ่านแลว้ไดค้วามรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรม และไดค้วามรู้ประวติัศาสตร์มากข้ึน”1 

 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 7 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

“หนูชอบอ่าน “บทอ่าน” ของบทที่ 1 ถึง บทที่ 3 ค่ะ เพราะอ่านง่ายและเข้าใจทัง้หมด 
หลงัจากบทที่ 4 รู้สึกยากข้ึนเร่ือย ๆ หนูอ่านบทที่ 4 ยากเพราะหนูไม่นบัถือศาสนาพทุธ หนูเป็น
ชาวมุสลิมค่ะ จึงอ่านออกเสียงยากค าศพัท์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และไม่เข้าใจความหมาย  
อ่านบทที่ 8 นิทานชาดกก็ยากเพราะเป็นเร่ืองพทุธศาสนา ส าหรับหนูอ่านยากที่สดุคือบทที่ 10 
เป็นรูปแบบค าประพนัธ์ไทย ซ่ึงหนูไม่เคยเรียนรู้มาก่อน จึงเข้าใจยาก หนูชอบดู “ค าศพัท์น่ารู้” 
เพราะมีการอธิบายค าศพัท์และภาษาเมียนมาประกอบด้วย ถา้หนูไม่เข้าใจค าศพัท์ สามารถเปิด
อ่านดูได้ หนูชอบอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” เพราะมีภาษาเมียนมาประกอบด้วยจึงอ่านง่าย 
จากนัน้หนูได้รู้เร่ือง โกจีจอหนูเคยได้ยินเร่ืองโกจีจอมาตลอด แต่ไม่รู้ประวติัของโกจีจอ เร่ืองของ 
“อ่านเสริมบทเรียน” มีประโยชน์มาก เพราะสามารถไปน าใช้ได้ ชอบส านวนไทยด้วยเพราะได้รู้
ความหมายของส านวน วิธีการเปรียบเทียบ จึงมีประโยชน์มาก หนูชอบอ่านเร่ืองนางสิบสอง
เพราะเป็นนิทานใหม่ที่หนูไม่เคยอ่าน เป็นนิทานไทย นอกจากนี้ยงัได้รู้เร่ืองรูปแบบค าประพนัธ์ 
ความเชื่อ นิทานไทย จากหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมได้ความรู้ประวติัศาสตร์ เช่น พระนเรศวร ยงัได้
ความรู้ทางวฒันธรรมด้วยเพราะมีเร่ืองอาหารไทย ส านวนไทย เป็นต้น ในด้านวรรณคดี แม้อ่าน

ยากแต่ไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ทีไ่ม่เคยเรียน รู้สึกว่าไดส้มัผสักบัวรรณคดีไทย”2 
 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 8 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“หนูชอบอ่านหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ ชอบมากที่สดุคือ บทอ่านของบทที่ 1, 2 และ

บทที่ 5 รู้สึกอ่านยากตัง้แต่บทที่ 6 ถึงบทที่ 10 บทที่ 7,8,9 มีเนือ้หานิทานแต่อ่านยาก หนูไม่ใช่
ชาวพทุธ หนูนบัถือศาสนาคริสต์ จึงเข้าใจยากเนือ้หาที่เกี่ยวกบัพทุธศาสนา เช่น ไม่เข้าใจค าว่า 
“พระธาตบุญุเก่า” บททีอ่่านยากทีส่ดุคือ บทที ่10 เพราะมีเนือ้หาใหม่ส าหรบัหนู แม้หนูเคยเรียน
วรรณคดี แต่ไม่ใช่รูปแบบค าประพนัธ์อย่างนี้ แม้หนูเป็นคนเมียนมา หนูไม่เคยเรียนค าประพนัธ์

                                                           
1May Theingy Kyaw.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่ง

กุ้ง (Yangon University of Foreign Language s- YUFL). 
2Hnin Nandar.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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ของเมียนมา จึงอ่านยากทัง้ไทยและเมียนมา หนูชอบอ่านเร่ืองอาหาร ส านวนไทย และเพลงที่
เกี่ยวกับไก่มาก ชอบอ่านเร่ืองลิลิตพระลอกบัขุนสามลอกับนางอุเป่ม ที่เมียนมาหนูเรียนวิชา
วฒันธรรม หนูเรียนแต่เร่ืองประเพณีไทยอย่างเดียว ไม่มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมที่ เกี่ ยวกับประเทศเมียนมา หนูชอบอ่านเสริมบทเรียนของทุกบท รู้สึก ว่า 
“อ่านเสริมบทเรียน” เป็นเร่ืองทีเ่กี่ยวกบัหนู หนูตอ้งรู้ หนูตอ้งอ่าน จึงเปิดบทอ่านเสริมเรียนก่อนว่า 
เร่ืองอะไร เช่น โมฮิงกา ส านวนเมียนมา เร่ืองเหล่านี ้ตอ้งรู้ ถ้าท างานเป็นล่ามสามารถอธิบายให้
คนไทยได้ หนูชอบท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบท เพราะแบบฝึกหัดพวกนี้ไม่มีใน
แบบเรียน หนูคิดว่าหนูได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ในเล่มนี้ “ค าศัพท์น่ารู้” และ 
“อ่านเสริมบทเรียน” มีภาษาเมียนมาด้วย ซ่ึงหาซ้ือไม่ได้ในประเทศเมียนมา ที่เมียนมาไม่เคยมี

หนงัสืออย่างนี ้จึงชอบมาก”1 
 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 9 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

ผมชอบอ่านบทที ่1 และ บทที่ 3 มากเพราะอ่านง่าย และเนือ้หาสัน้ บททีอ่่านยากทีส่ดุ
คือ บทที่ 9,10 เพราะเนือ้หายาก ส่วนผมไม่เคยอ่านค าประพนัธ์ทัง้ไทยและเมียนมา จึงรู้สึกยาก 
ผมชอบอ่านบทที่ 3 มากที่สุดเพราะมีเร่ืองทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในแบบเรียนมี
ประวติัศาสตร์ แต่เนือ้หาไม่ค่อยเกี่ยวกบัเมียนมา ในบทที ่3 เนือ้หาประวติัศาสตร์เกี่ยวกบัทัง้ไทย
และเมียนมา จึงมีประโยชน์มาก ทกุบทมีค าศพัท์น่ารู้ซ่ึงอ่านง่ายและมีภาษาเมียนมาด้วย ถ้าผม
ไม่เข้าใจค าศพัท์สามารถเปิดอ่านได้ จากหนงัสือเล่มนี้ผมได้ความรู้เกี่ยวกบัทัง้ประวติัศาสตร์ 
วิถีชีวิตของคนไทย ได้รู้ส านวนไทยและเมียนมาเป็นภาษาไทย ผมชอบเร่ือง ขุนสามลอกับ 
นางอุเป่มมาก ชอบอ่านทุก “อ่านเสริมบทเรียน” เพราะมีเร่ืองเมียนมาและมีภาษาเมียนมา
ประกอบด้วย ผมชอบท าแบบทดสอบท้ายบทและแบบฝึกต่าง ๆ โดยเฉพาะแบบฝึกหัดที่
แปลภาษาเมียนมาและภาษาไทย ผมเห็นว่า บทอ่านทัง้หมดเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัไก่ จึงได้รู้ว่าไก่
ไม่ใช่อาหารอย่างเดียว ไก่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ความรู้เร่ือง 

ค าประพนัธ์ทีพู่ดถึงไก่”2 
 
 
 
 
 

                                                           
1Khine Zar Thwin.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
2Aung Kaung Myat.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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 กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 10 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“ผมชอบอ่านบทที่ 3 มาก เพราะผมสนใจไก่ชน และผมชอบเล่นชนไก่ ผมชอบเร่ือง

ประวติัศาสตร์ดว้ย จึงชอบบทที ่3 มาก ผมรู้สึกว่าบทที่ 1 ถึง บทที่ 5 อ่านง่าย บทที ่7, 8, 9, 10 
ค่อย ๆ ยากข้ึน บทที่ 10 เป็นบทที่ยากที่สดุส าหรับผมเพราะอ่านยาก แต่ผมสนใจและอยาก
ศึกษาการแต่งวรรณคดี ในนัน้มีภาษาเมียนมาประกอบและมีเร่ืองภาษาเมียนมา ผมเปรียบเทียบ
แล้วเข้าใจมากข้ึน จากอ่านเสริมบทเรียนผมได้ความรู้เกี่ยวกบัประเทศตนเอง ซ่ึงไม่เคยอ่านเป็น
ภาษาไทย ผมเคยรู้เพียงภาษาเมียนมาอย่างเดียว ตอนนี้อ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” แล้วได้ทัง้
ความรู้เกี่ยวกับประเทศเมียนมากับรู้การใช้ภาษาไทย ได้ความรู้เร่ืองใหม่คือ เร่ืองไก่ชนของ 
พระนเรศวร จึงได้รู้ว่าไก่ชนไทยมีความสามารถมาก อยากเลี้ยงไก่ชน ได้รู้เร่ืองขุนสามลอกับ 
นางอเุป่มเป็นภาษาไทยจึงชอบอ่านมาก ผมยงัชอบเร่ืองส านวนไทย อ่านแล้วรู้ว่าในภาษาไทยมี
ส านวนที่เกี่ยวกับไก่และสามารถใช้ส านวนเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่ผมต้องการ ผมชอบดู 
ภาพประกอบด้วย เช่น อวยัวะของไก่ อาหาร และลิลิตพระลอ ภาพเหล่านี้ท าให้อยากอ่าน
ภาษาไทย และเข้าใจเนือ้หามากข้ึน ผมยงัชอบเพลงและบทอาขยานเพราะอ่านง่าย ตอนแรกผม
งงว่า บทอาขยานคืออะไร เมื่ออ่านบทอาขยานของไก่แจ้  เมียนมาแล้วเข้าใจบทอาขยานไทย 
ผมชอบท าแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ต้องท่องจ า ถ้าจ าเนือ้หา เข้าใจเนือ้หาก็ตอบค าตอบได ้

ความรู้ทีไ่ดม้าจากหนงัสือเล่มนีส้ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้จึงมีประโยชน์มาก”1 
 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 11 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

“หนูชอบอ่าน บทที่ 1 กบั 2 และบทที่ 3 ค่ะ เพราะอ่านง่ายและอ่านเข้าใจ มีเนือ้หาสัน้
ด้วย บทที่ยากที่สดุคือบทที่ 9,10 เพราะอ่านครั้งเดียวไม่เข้าใจ ต้องอ่าน 2 ครั้งถึงพอเข้าใจค่ะ 
หนูชอบอ่าน “ค าศพัท์น่ารู้” ของแต่ละบทเพราะมีการอธิบายค าศพัท์และมีภาษาเมียนมา หนูอ่าน
ภาษาไทยก่อน ถ้าไม่เข้าใจก็อ่านภาษาเมียนมา หนูเป็นคนที่ชอบอ่านนิทานค่ะ หนูอยากได้
นิทานเยอะ ๆ ทีมี่เนือ้หาเป็นภาษาไทย หนูเพ่ิงมีความรู้ทีเ่กี่ยวกบัค าประพนัธ์ของไทยกบัเมียนมา
จากหนงัสือเล่มนี ้เมื่อก่อนหนูไม่ชอบเรียนวรรณคดี แต่ตอนนีอ่้านเร่ืองลิลิตพระลอแล้วหนูเข้าใจ
มากข้ึน อยากรู้ค าประพนัธ์ชนิดอืน่ ๆ ดว้ย และรู้สึกชมผูแ้ต่งวรรณคดีมาก เพราะมีความสามารถ
ที่เลือกใช้ค าศพัท์ที่สวยและแต่งให้เป็นรูปแบบค าประพนัธ์อย่างนีไ้ด้ จากหนงัสือเล่มนีห้นูเข้าใจ
วรรณคดีไทยมากข้ึนค่ะ หนูได้ความรู้เร่ืองเพลงและบทอาขยาน เร่ืองการละเล่นไทย หนูอ่านแล้ว
อยากเล่น หนูชอบอ่านเร่ืองนางสิบสองค่ะ หนูเพ่ิงรู้ว่าเมืองนายเป็นเมืองที่เกี่ยวกบันางสิบสอง
จาก “อ่านเสริมบทเรียน” จึงชอบอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” มาก หนูยังชอบท าแบบทดสอบ 
ท้ายบทเพราะคิดว่าเป็นแบบฝึกที่ตรวจว่า หนูมีความรู้เท่าไร เข้าใจเนือ้หาหรือไม่ หนูสนใจเร่ือง
วฒันธรรม จึงชอบอ่านเร่ืองทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรม เช่น อาหารไทย วดัทีเ่กี่ยวกบัไก่ อ่านแลว้รู้สึกว่า

                                                           
1Paing Soe Han.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 



  76 

วฒันธรรมไทยคล้ายกบัวฒันธรรมเมียนมา นอกจากนี้ อ่านเสริมบทเรียนเป็นเร่ืองเมียนมา จึง
เปรียบเทียบแล้วเข้าใจวฒันธรรมมากข้ึน หนูได้ความรู้เร่ืองอาหารไทยจากบทที่ 5 หนูรู้สึกว่า 
เนื้อหาในหนงัสือเล่มนี้เหมาะกับพวกหนูซ่ึงแตกต่างจากแบบเรียนที่หนูเคยเรียน แบบเรียนที ่
หนูเรียนมีภาษาไทยที่คนไทยอ่าน ไม่มีภาษาเมียนมาช่วย และไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกบัเมียนมา 

หนงัสือเล่มนีช่้วยใหห้นูเข้าใจวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และวรรณคดีไทยมากข้ึน”1 
 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 12 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

หนูชอบอ่านบทที ่3 เพราะอ่านง่ายและเข้าใจเนือ้หา อ่านแลว้จ าเนือ้หาได้ หนูชอบอ่าน
เร่ืองเกี่ยวกบัพทุธศาสนา จึงชอบอ่านบที่ 4 กับ บทที่ 8 ด้วย บทที่ยากส าหรับหนูคือบทที่ 10 
เพราะเป็นเร่ืองค าประพนัธ์ทัง้ไทยและเมียนมา หนูไม่เคยรู้เร่ืองค าประพนัธ์ของเมียนมา จึงเข้าใจ
ยาก หนูชอบอ่านนิทานดว้ย ชอบอ่านทัง้นิทานไทยและนิทานชาดก ประโยชน์ทีไ่ดม้าจากหนงัสือ
อ่านเล่มนี้คือ ได้ค าศัพท์ใหม่ เช่น น่องไก่ ปีกไก่ เป็นต้น ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
ประวติัศาสตร์ และวรรณคดีไทย นอกจากนี้รูปภาพที่เกี่ยวอวยัวะของไก่ท าให้หนูเข้าใจมากข้ึน 
หนูชอบท าแบบฝึกท้ายบทและแบบฝึกหัดมาก เพราะแบบฝึดหดัท าแล้วสนุก และไม่เบื่อใน 
การอ่าน รู้สึกว่าหนูได้ฝึกและทบทวนเนือ้หา ชอบอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน”มาก เพราะมีเนือ้หาที่
น่าสนใจ ซ่ึงไม่เคยเห็นและไม่เหมือนกับแบบเรียนที่เรียนมา ถ้ามีโอกาสอยากได้หนงัสือที่ได้

ความรู้แบบนี”้2 
 

กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 13 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

หนูสนใจและชอบอ่านเร่ืองที่เกี่ยวกบัพทุธศาสนา จึงชอบอ่านบทที่ 4 กบับทที่ 8 มาก
ที่สดุเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกบัพทุธศาสนา เมื่อหนูอ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกบัประวติัศาตร์ไทยกบั
เมียนมาจากบทที ่3 นอกจากนีย้งัไดค้วามรู้ใหม่ ๆ ทีไ่ม่เคยรู้ เช่น ชนิดของไก่ ความเชื่อทีเ่กีย่วกบั
ไก่ อาหารไทยที่เกี่ยวกบัไก่ เป็นต้น ได้รู้ว่าเมืองนายเป็นเมืองที่เกี่ยวกบันางสิบสอง ในบทที่ 9 
เร่ืองลิลิตพระลอมีแผนผงัของครอบครัวพระลอกบัพระเพื่อนพระแพง ตอนแรกอ่านเร่ืองลิลิต  
พระลองงนิดหน่ึง เมื่อดูแผนผงัแล้วเข้าใจมากข้ึน บทอ่านและแบบฝึกหดัของบทที่ 10 ยากด้วย 
เพราะหนูมีความรู้เกี่ยวกบัวรรณคดีนอ้ย หนูเคยเรียนวรรณคดีคือเร่ืองย่อไม่ใช่อย่างนี ้และเรียน
วรรณคดีเหมือนการอ่านการเขียน ไม่มีพูดถึงการใช้ภาษาสวยงาม หนูชอบอ่านทัง้ “บทอ่าน” 
และ “อ่านเสริมบทเรียน”ค่ะ หนูชอบอาหารไทย การละเล่นไทย และเมืองนายที่มีเร่ืองนางสิบ
สอง หนูอ่านบทที่ 10 ใช้เวลานาน แต่ได้ความรู้เกี่ยวกับค าประพันธ์ของไทยกับเมียนมา 
อ่านครัง้แรก หนูไม่เข้าใจตอ้งอ่านอีก 1 ครัง้ถึงเข้าใจ หนูชอบเร่ืองวฒันธรรมมาก จากหนงัสือเล่ม

                                                           
1Hnin Mya Htin.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
2May Thel Su Han.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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นีไ้ด้รู้วฒันธรรมไทยแล้วเปรียบเทียบได้ หนูชอบท าแบบทดสอบท้ายบท เพราะหนูไม่ต้องกงัวล
เร่ืองท่องจ า ถ้าหนูจ าได้ หนูตอบได้ ถ้าหนูเข้าใจเนื้อหา หนูได้คะแนน และยังได้รู้ว่าหนูผิด 
เพราะอะไร”1 

 
กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 14 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้

หนูชอบอ่านบทที่ 1 ถึง บทที ่3 ค่ะ เพราะอ่านง่ายและเข้าใจความหมาย บทที่หนูอ่าน
ยากคือบทที่ 9,10 เพราะหนูไม่เก่งในด้านวรรณคดีไทย เมื่อก่อนหนูกลวัวรรณคดี เคยได้ยินว่า
ยาก พอเรียนแล้วรู้สึกยากเพราะไม่เข้าใจความหมายของค าศพัท์ ในหนงัสือเล่มนีภ้าษาเมียนมา
อธิบายเพ่ิมในเร่ืองวรรณคดี จึงอ่านเข้าใจมากข้ึน หนูชอบอ่านเร่ืองที่เกี่ยวกบัการละเล่นไทย 
อาหารไทย นิทานไทยท าให้หนูเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทย หนูอ่านส านวนไทยแล้วเข้าใจ
ความหมายของส านวนไทย ได้ค าศพัท์ที่เกี่ยวกบัอาหารไทย เช่น ต้ม ทอด ย่าง เป็นต้น หนูยงั
ชอบอ่าน “ค าศพัท์น่ารู้” เพราะอ่านง่ายและมีภาษาเมียนมา ถ้าไม่เข้าใจค าศพัท์ของบทอ่าน 
หนูสามารถเข้าไปหาอ่านที ่“ค าศพัท์น่ารู้” ได ้หนูหาค าศพัท์ง่ายเพราะเรียงอกัษรตามล าดบั ก-ไก่ 
ถึง ฮ-นกฮูก จึงหาง่ายมาก ชอบหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมเล่มนี้ เพราะทบทวนภาษาไทยในช่วงปิด
เทอม และเหมือนเตรียมให้จะเรียนภาษาไทยเทอมหน้า เข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาวรรณค ดี 
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากข้ึน ชอบท าแบบทดสอบท้ายบท ซ่ึงเป็นตวัเลือก 4 ตวั ซ่ึงท า
ง่ายและ ถ้ารู้และจ าเนื้อหาได้ สามารถตอบได้ หลงัจากท าแบบทดสอบท้ายบทแล้วอยากให้มี
ข้อสอบอย่างนี้ในสอบ หนูท าแบบทดสอบแล้ว หนูเข้าใจว่า นกัศึกษาที่เก่งไม่ใช่ท่องหนงัสือได้
อย่างเดียว ต้องจ าและเข้าใจเนื้อหาส าคัญจากการอ่าน ซ่ึงเป็นส าคัญมากกว่าการท่องจ า 
หนูอยากอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” เยอะ ๆ เพื่อได้รู้ค าศพัท์ที่เกี่ยวกับประเทศเมียนมาใช้ใน

ภาษาไทยอย่างไร”2 
 

 กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี 15 ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“หนูชอบอ่านบทที่ 5 กบั 6 ค่ะ เพราะอ่านแล้วหนูเข้าใจและชอบเนื้อหา อ่านง่ายคือ 

บทที่ 1,2,3 ค่ะ เพราะมีค าศัพท์ง่าย และมีเนื้อหาสั้น ถ้าหนูอ่านไม่เข้าใจก็ หนูเปิดอ่าน 
“ค าศพัท์น่ารู้” บทที่หนูอ่านยากคือบที ่8,9,10 บทที ่8 เป็นเร่ืองนิทาน หนูชอบอ่านแต่มีค าศพัท์ที่
เกี่ยวกบัพทุธศาสนา หนูอ่านได้แต่ต้องใช้เวลาคิดว่า ค านี้หมายถึงอะไร หนูเป็นพทุธค่ะ แต่ไม่
ค่อยอ่านเร่ืองพุทธศาสนาเท่าไร จึงอ่านค าศพัท์เกี่ยวกบัพทุธศาสนาไม่ค่อยออก หนูชอบเร่ือง
นิทาน ประวติัศาสตร์และเร่ืองต านานต่าง ๆ อ่านแล้วสนใจมาก ชอบที่สุดคือขุนสามลอกับ 

                                                           
1Ingyin Aung.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
2Kyaw Zin Hein.  (2562, 21 พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 

(Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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นางอเุป่ม ในบทที่ 10 ยากส าหรบัหนู แต่หนูชอบมากค่ะเพราะได้ความรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงไม่เคยเรียนรู้
มาก่อน มีภาษาเมียนมาเพ่ิมเติม เมื่ออ่านไม่เข้าใจสามารถเปิดอ่านภาษาเมียนมาได้ จึงจ า
ค าศพัท์ภาษาไทยมากข้ึน ไดค้วามรู้เกี่ยวกบัประโยชน์ของไก่ ไดรู้้ว่าไก่เป็นสตัว์ทีส่ าคญัมาก และ
ไดค้วามรู้ทางเมียนมาดว้ย จึงมีประโยชน์มาก นอกจากนีย้งัไดค้วามรู้เกี่ยวกบัพระนเรศวร และไก่
ของพระนเรศวร ไดค้วามรู้เร่ืองค าประพนัธ์ทัง้ไทยกบัเมียนมา นอกจากนีย้งัไดรู้้ว่าชื่อเมียนมาของ
เมืองนายคือ rdk;eJ จึงไดค้ าศพัท์ทีเ่รียกชื่อเมือง และ ไดรู้้นิทานใหม่ซ่ึงเป็นนางสิบสอง หนูชอบท า
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบท้ายบทมาก เพราะท าง่ายและไม่เบื่อในเวลาอ่าน ตอนที่หนูเรียนใน
ห้องเรียนไม่ค่อยท าแบบฝึกหดั จึงชอบมาก หนูจ าเร่ืองขุนสามลอกบันางอุเป่มมาก เพราะเป็น
เร่ือ ง ที่ ห นู ได้ ยิ น บ่ อย  ตอน นี้ห นู ได้ อ่ าน เป็นภาษาไทย จึ ง ดี ใจมาก  ห นู จึ งชอบ อ่าน 
“อ่านเสริมบทเรียน” มาก เมื่อหนูอ่านหนงัสือเล่มนี้แล้วเข้าใจวฒันธรรมและประวัติศาสตร์ 

นอกจากนีไ้ดฝึ้กทกัษะการอ่านภาษาไทย ในช่วงปิดเทอม”1 

จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 15 คน ผู้วิจยัน าข้อมลูไปท าเป็นตารางได้ดงันี ้ 
ตาราง 16 แสดงความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีตอ่องค์ประกอบของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะ
เร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

องค์ประกอบ 

บทอ่าน ค าศัพท์น่ารู้ แบบฝึกหดั อ่านเสริม
บทเรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายบท 

อื่น ๆ 
(ภาพประกอบ/

ตัวอกัษร/
แผนผัง) 

คนที่ 1 - ชอบอา่น
บทที่ 1,2,3 

- เมื่ออา่น
ภาษาไทยไม่
เข้าใจ
สามารถอา่น
ภาษาเมียน
มาได้ 

 - มีภาษา 
เมียนมา และ
เป็นเร่ืองของ
ประเทศ 
เมียนมา 

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

1. รูปภาพท าให้
เข้าใจเนือ้หา
มากขึน้ เช่น 
เร่ืองอาหาร  

2. มีตวัอกัษรท่ีชดั
และใหญ่ จึง
อา่นงา่ย 

คนที่ 2 - ชอบอา่น
บทที่ 2, 3 
และบทที่ 8  

- อา่นงา่ย 
และหา
ค าศพัท์ง่าย 

- มีรูปแบบ
หลากหลาย 

- เร่ืองราว
ทัง้หมดเป็น
เร่ืองของ 
เมียนมา 

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

- ชอบการ
อธิบายค าศพัท์
โดยมีภาษา
เมียนมา
ประกอบ 

 
 

                                                           
1 Nan Htet Kyi Kyi Mon.  (2562, 21 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย Shun Lae Win ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ

ยา่งกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages - YUFL). 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

องค์ประกอบ 

บทอ่าน ค าศัพท์น่ารู้ แบบฝึกหดั 
อ่านเสริม
บทเรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายบท 

อื่น ๆ 
(ภาพประกอบ/

ตัวอกัษร/
แผนผัง) 

คนที่ 3 - ชอบบทท่ี 
3,6 และเร่ือง
ศาสนา 

- ชอบอา่น 
“ค าศพัท์น่ารู้” 
 

- ชอบท า
แบบฝึกหดั 

- ชอบอา่น 
โดยเฉพาะเร่ือง
พระนเรศวร กบั
ขนุสามลอ 

-ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

-รูปภาพ
ประกอบท าให้
เข้าใจง่ายและ
ไมเ่บื่อ 

คนที่ 4 - ชอบบทท่ี 
3,7,8,9 
เพราะเนือ้หา
เป็นนิทาน 

 - ชอบเพราะ
มีรูปแบบ
หลากหลาย 
และไมเ่คย
ท าใน
ห้องเรียน 

- ชอบเพราะใน
เนือ้หามีภาษา
เมียนมา  

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบทเพราะ
ไมต้่องทอ่ง
หนงัสอื 
 

 

คนที่ 5 - ชอบบทท่ี 3 
อา่นงา่ยและ
บทที่ 7,8 เป็น
นิทาน 

- ชอบอา่น
“ค าศพัท์น่ารู้”
เพราะมีภาษา
เมียนมา 

 1. 1. ชอบ“อ่าน
เสริมบทเรียน” 
มาก เพราะมี
ภาษาเมียนมา
อธิบาย 
2. อยากได้อา่น
เสริมเพราะชอบ
อา่นเร่ือง 
เมียนมาเป็น
ภาษาไทย 

-ชอบท า 
“แบบทดสอบ
ทา้ยบท” 

 

คนที่ 6  - ชอบอา่น 
“ค าศพัท์น่ารู้” 
เพราะใน
แบบเรียนไมม่ี
การอธิบาย
ค าศพัท์ 

- ชอบท า
แบบฝึกหดั
เพราะ
ทบทวน
เนือ้หา 

- เนือ้หา
นา่สนใจมาก
และเป็นเร่ือง
ของประเทศ
เมียนมา 

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

 

คนที่ 7 - ชอบบทท่ี 1 
และบทที่ 3 

- มีการอธิบาย
ค าศพัท์และมี
ภาษาเมียนมา
ประกอบ ถ้าไม่
เข้าใจค าศพัท์ 
สามารถเปิด
อา่นดไูด้ 

 - มีภาษาเมียน
มาประกอบจึง
อา่นงา่ย 

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบทเพราะ
ไมต้่องทอ่ง 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

องค์ประกอบ 

บทอ่าน ค าศัพท์น่ารู้ แบบฝึกหดั 
อ่านเสริม
บทเรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายบท 

อื่น ๆ 
(ภาพประกอบ/

ตัวอกัษร/
แผนผัง) 

คนที่ 8 - ชอบบทที่ 1, 
2 และบทที่ 5 

- ชอบอา่น 
“ค าศพัท์น่ารู้” 

- แบบฝึกหดั
เพราะไมม่ี
ในแบบเรียน 
 

- ชอบอา่น 
เพราะเป็นเร่ือง
ที่เก่ียวกบั
นกัศกึษาชาว
เมียนมา ชอบ
เร่ืองขนุสามลอ 

- ชอบท า
เพราะไมเ่คย
ท าและไมเ่คย
มีในแบบเรียน 

- มีภาษา 
เมียนมาอธิบาย 
จึงหาซือ้ไมไ่ด้ใน
ประเทศ 
เมียนมา 

คนที่ 9 - ชอบบทที่ 1, 
3 เพราะอา่น
ง่าย และ
เนือ้หาสัน้ 

- “ค าศพัท์น่ารู้” 
อา่นงา่ยและมี
ภาษาเมียนมา
ด้วย  

 - ชอบอา่น  
ทกุบท เพราะมี
เร่ืองเมียนมา
และมีภาษา
เมียนมา ชอบ
เร่ืองขนุสามลอ 

- ชอบท า 
“แบบทดสอบ
ทา้ยบท” 

 

คนที่ 10 - ชอบบทท่ี 1 
ถึง บทท่ี 5 
เพราะอา่น
ง่ายและเป็น
เร่ืองที่
เก่ียวกบั
วฒันธรรม
ไทย 

  1. มีเนือ้หา
เก่ียวกบั 
เมียนมา และ
เขียนเป็น
ภาษาไทย เช่น 
เร่ืองขนุสาม 

2. เข้าใจบทอา่น
มากขึน้ เช่น 
อา่น “ไก่แจ้
เมียนมา” แล้ว
เข้าใจ 
 บทอาขยานไก่
แจ้ไทยมากขึน้ 

- ชอบท า 
“แบบทดสอบ
ทา้ยบท”เพราะ
ไมต้่องทอ่งจ า 
ถ้าจ าเนือ้หา 
เข้าใจเนือ้หาก็
ตอบค าตอบได้ 

1. มีภาษา 
เมียนมาจงึ
เข้าใจง่ายขึน้  

2. มีรูปภาพ เช่น 
อวยัวะของไก่ 
อาหาร และ
ลลิติพระลอ 
ภาพเหลา่นีท้ า
ให้อยากอา่น
ภาษาไทย และ
เข้าใจเนือ้หา
มากขึน้ 

คนที่ 11 - ชอบบทท่ี 
1,2,3 เพราะ
อา่นงา่ยและ
มีเนือ้หาสัน้ 

- นกัศกึษาอา่น
ภาษาไทยก่อน
ถ้าไมเ่ข้าใจ
ภาษาไทยก็
อา่นภาษา
เมียนมา  

 - ได้ความรู้เก่ียว
ประเทศ 
เมียนมา 

- ชอบท า
เพราะสามารถ
ตรวจสอบวา่
นกัศกึษาจ า
เนือ้หาได้
หรือไม ่
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

องค์ประกอบ 

บทอ่าน ค าศัพท์น่ารู้ แบบฝึกหดั 
อ่านเสริม
บทเรียน 

แบบทดสอบ
ท้ายบท 

อื่นๆ 
(ภาพประกอบ/

ตัวอกัษร/
แผนผัง) 

คนที่ 12 1. ชอบบทท่ี 1 
เพราะอา่น
ง่าย 

2.ชอบบทที่ 4 
กบับทท่ี 8 
เพราะเป็น
เร่ืองพทุธ
ศาสนา 

 - ชอบท า
แบบฝึกหดั
เพราะท า
แล้วมี
ความสขุ ไม่
เบื่อในการ
อา่นหนงัสอื 

- มีเนือ้หา
นา่สนใจ ซึง่ไม่
เคยเห็นและไม่
เหมือนกบั
แบบเรียน 

- ชอบท า 
“แบบทดสอบ
ทา้ยบท” 
เพราะได้ฝึก
ทกัษะการอา่น
และทบทวน
เนือ้หา 

- ชอบดรููปภาพ
ที่เก่ียวกบั
อวยัวะของไกซ่ึง่
ท าให้เข้าใจ
เนือ้หามากขึน้ 

คนที่ 13 - ชอบบทท่ี 
4,8 เพราะมี
เนือ้หา
เก่ียวกบัพทุธ
ศาสนา 

  - ชอบอา่น“อา่น
เสริมบทเรียน” 

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท เพราะ
ไมต้่องทอ่ง ถ้า
จ าและเข้าใจ
เนือ้หาสามารถ
ตอบค าตอบได้  

- ชอบแผนผงั
ครอบครัวของ
พระลอกบัพระ
เพื่อนพระแพง
ในบทท่ี 9 ซึง่
ช่วยท าให้เข้าใจ
เนือ้หามากขึน้ 

คนที่ 14  1. ไมเ่ข้าใจ
ค าศพัท์
สามารถเข้า
ไปอา่นได้  

2. หาค าศพัท์
ง่ายเพราะ
เรียงตาม
อกัษร ก-ไก่ 
ถึง ฮ-นกฮกู 

 - ชอบอา่น“อ่าน
เสริมบทเรียน” 
เพราะได้ความรู้
เก่ียวกบัประเทศ
เมียนมา 

- ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

- มีภาษา 
เมียนมาอธิบาย
เพิ่ม จึงอา่น
เข้าใจมากขึน้ 

คนที่ 15 -ชอบบทท่ี 5 
กบั 6 เพราะ
เนือ้หา
เหมาะสมซึง่
ไมง่่ายเกินไป
และไมย่าก
เกินไป 

-ถ้าไมเ่ข้าใจ
สามารถเปิด
อา่น “ค าศพัท์
น่ารู้” ได้ 
จึงชอบมาก 

-ชอบท า
แบบฝึกหดั 

- เป็นเร่ืองที่
นกัศกึษารู้จกั 
เช่น เร่ืองขนุ
สามลอกบั 
นางอเุป่ม 

-ชอบท า
แบบทดสอบ
ท้ายบท 

-ได้รู้ช่ือหรือ
ค าศพัท์ของ
ภาษาเมียนมา
เป็นภาษาไทย 
เช่นเมืองนายคือ 
rdk;eJ  

รวม 13 11 7 15 15 9 
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จากตารางการวิเคราะห์ความช่ืนชอบของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อองค์ประกอบของ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา พบว่า นักศึกษา 
กลุ่มตวัอย่าง 13 คนชอบอ่าน “บทอ่าน” ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัประเทศไทย จากบทอ่านนกัศกึษาได้ความรู้เก่ียวกบั การละเล่นไทย อาหารไทย ส านวน
ไทย วรรณคดีไทย เป็นต้น เร่ืองท่ีนักศึกษาชอบอ่านมากท่ีสุดคือเร่ือง “การละเล่นไทย ” 
เพราะเนือ้หาอา่นง่ายและเป็นวฒันธรรมการละเลน่ไทยท่ีคล้ายกบัการละเลน่ของเมียนมา 

“ค าศัพท์น่ารู้” ของทุกบทท าให้นักศึกษาอ่านภาษาไทยเข้าใจง่ายขึน้เพราะมีทัง้
ภาษาไทยและภาษาเมียนมา เม่ือไม่เข้าใจค าศพัท์ของบทอ่านสามารถเข้าไปดใูน “ค าศพัท์น่ารู้” 
ได้ ผู้วิจยัเพิ่มภาษาเมียนมาเข้าไปอธิบายเพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจความหมายของค าศพัท์ นกัศกึษา
กลุม่ตวัอยา่ง 11 คนจงึชอบอา่น “ค าศพัท์น่ารู้” 

นกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง 7 คนชอบท าแบบฝึกหดั รูปแบบของแบบฝึกหดัของแตล่ะบท
ไม่เหมือนกนั ผู้วิจยัสร้างแบบฝึกหดัท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือให้นกัศกึษาไม่เบื่อในการท าแบบฝึกหดั เช่น 
อ่านแล้วตอบค าถาม การอธิบายค าศัพท์ เติมค าในช่องว่าง เป็นต้น นักศึกษาบางคนชอบท า
แบบฝึกหดัเพราะ ท าแล้วรู้สกึวา่ได้ทบทวนเนือ้หา และไมเ่คยท าในห้องเรียน จงึชอบท าแบบฝึกหดั 

ผู้วิจยัพบว่า นกัศกึษาทกุคนชอบอ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” มาก เพราะเป็นเร่ืองของ
ประเทศเมียนมาและมีภาษาเมียนมาช่วยให้นกัศกึษาชาวเมียนมาเข้าใจบทอ่านมากขึน้ นกัศกึษา
สว่นใหญ่ชอบอา่นเร่ือง “ขุนสามลอกบันางอเุป่ม” เพราะได้ยินมาตัง้แตเ่ดก็ ตอนนีน้กัศกึษาได้อา่น
เป็นภาษาไทย จึงชอบอ่านมาก นอกจากนีน้กัศึกษาชอบอ่านเร่ือง โมฮิกา โกจีจอ บทอาขยานไก่
แจ้เมียนมา เป็นต้น “อ่านเสริมบทเรียน” เป็นบทอ่านท่ีไม่มีในแบบเรียนของรายวิชาวรรณคดี 
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) 
“อ่านเสริมบทเรียน”ท าให้นกัศกึษาได้ความรู้ของประเทศตนเองและช่วยให้เข้าใจบทอ่านหลกัของ
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิ 

ผู้วิจยัยงัพบว่านกัศกึษากลุ่มตวัอย่างทกุคนชอบท าแบบทดสอบท้ายบทมาก เพราะ
เป็นแบบฝึกหัดท่ี ฝึกทักษะการอ่าน ได้แก่  การอ่านความรู้ความจ า การอ่านเข้าใจ และ 
การอ่านน าไปใช้ซึ่ง เป็นรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เหมาะกับการเรียนการสอนภาษาไทยของ 
ชาวเมียนมา แบบทดสอบท้ายบทไม่เหมือนกับแบบฝึกหัด นักศึกษาทุกคนชอบแบบทดสอบ 
ท้ายบทมากกว่าแบบฝึกหดั เพราะไม่ต้องท่องหนงัสือ และไม่ต้องเขียนค าตอบยาว ๆ นอกจากนี ้
นกัศกึษาไมเ่คยท าแบบทดสอบท้ายบทในห้องเรียน 
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หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้แตกตา่งจากแบบเรียนอีกอย่างคือ การมีรูปภาพ 
มีภาษาเมียนมา และแผนผงัอธิบาย นกัศึกษาจ านวน 9 คนชอบองค์ประกอบนีเ้พราะท าให้เข้าใจ
เนือ้หามากขึน้ เช่น ในเร่ืองอาหารไทย นักศึกษาอ่านภาษาไทยอย่างเดียวไม่ค่อยเข้าใจ เม่ือดู
ภาพประกอบแล้วเข้าใจเนือ้หา ทุกบทมีภาษาเมียนมาอธิบายเพิ่มเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาของ
ภาษาไทย และได้รู้ว่าค าศัพท์ภาษาเมียนมาในภาษาไทยใช้อย่างไร เช่น โมฮิกา (rkefU[if;cg;) 
เรียกภาษาไทยว่า “ขนมจีน” นอกจากนีผู้้วิจยัใช้แผนผงัครอบครัวของพระลอกบัพระเพื่อนพระแพง
เพ่ือให้เข้าใจเร่ืองลิลิต พระลอมากขึน้ นกัศกึษาดแูผนผงันัน้แล้วเข้าใจเนือ้หามากขึน้ 

นกัศกึษาทกุคนชอบท่ีสดุคือ “อ่านเสริมบทเรียน” และ “แบบทดสอบท้ายบท” เพราะ
“อ่านเสริมบทเรียน” มีเนือ้หาท่ีเก่ียวกับประเทศเมียนมา และความรู้เหล่านีส้ามารถใช้ในอนาคต
ได้ ส่วน “แบบทดสอบท้ายบท” นักศึกษาทุกคนชอบท ามากกว่าแบบฝึกหัดเพราะไม่ต้องท่อง
หนังสือ และไม่ต้องเขียนตอบ นักศึกษาชอบอันดบัท่ี 2 คือ “บทอ่าน” เพราะได้ความรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรม วรรณคดีไทย นกัศกึษาชอบอนัดบัท่ี 3 คือ “ค าศพัท์น่ารู้” เพราะเป็นการอธิบายค าศพัท์
โดยมีภาษาเมียนมาด้วย นักศึกษาชอบอับดับท่ี 4 คือ องค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ ภาษา 
เมียนมาและแผนผัง เพราะท าให้นักศึกษาเข้าใจเนือ้หามากขึน้ นักศึกษาชอบอันดับท่ี 5 คือ 
“แบบฝึกหดั” 

ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างชอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่าน
เร่ือง“ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาเพราะมีองค์ประกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมแตกตา่งจาก
แบบเรียนท่ีนกัศกึษาเรียนมา 
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ตาราง 17 แสดงการวิเคราะห์เนือ้หาของหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับ
นกัศกึษาชาวเมียนมา 
  

กลุ่ม
ตัว 
อย่าง 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณคดี 
เพลง/
บท

อาขยาน 

การละเล่น
ไทย 

ปี
นักษัตร
และวัด 

อาหาร
ไทย 

ส านวน
ไทย 

นิทาน
ชาดก 

ไก่ชนของ
พระนเรศวร 

นางสิบ
สอง 

ลิลิต
พระลอ 

ค า
ประพันธ์ 

1 -อา่น
งา่ยและ
เข้าใจ 

-เข้าใจ
เนือ้หา
ทัง้หมด 

 -เข้าใจ
เนือ้หา
เพราะมี
ภาพ 

  -เข้าใจเนือ้หา
และได้ความรู้ 

   

2 -อา่น
งา่ย 

- ได้รู้วิธี
การละเลน่ 

 -ได้ความรู้ -สามารถ
เปรียบ 
เทียบได้ 

-รู้นิทาน
ที่
เก่ียวกบั
ศาสนา
พทุธ 

 -รู้
นิทาน
ใหม ่

  

3 -รู้เพลง
และบท
อาขยาน
ไก่แจ้ของ
ไทยและ
เมียนมา 

-ได้ความรู้
เก่ียวกบั
การละเลน่ 

-เข้าใจ
งา่ย 

 -อา่น
งา่ยจงึ
เข้าใจ 

-ได้
ความรู้
ทางพทุธ
ศาสนา 

-ได้รู้เร่ือง 
พระนเรศวร 

  -ได้
ความรู้
ใหมแ่ละ
มี
ประโยชน์ 

4 -เข้าใจ
เนือ้หา
เพราะ
อา่นงา่ย 

-ชอบอา่น
การละเลน่
เพราะเข้าใจ
และอา่นงา่ย 

   -เข้าใจ
นิทาน
ชาดก 

-ได้ความรู้ทาง
ประวตัิศาสตร์ 

-ได้รู้
เร่ือง
ใหม ่

-ได้รู้
เร่ือง
ลิลิต
พระลอ 

 

5 -รู้เพลง
และบท
อาขยาน 

-เข้าใจ
เนือ้หาซึง่
คล้ายกบั
เมียนมา 

-อา่น
เข้าใจ
และได้
ความรู้
ใหม ่

  -เข้าใจ
เนือ้หา
เพราะ
ชอบ
อา่น
นิทาน 

-ได้รู้เร่ืองไก่ชน
ใน
ประวตัิศาสตร์ 

- จ า
เนือ้
เร่ืองได้ 

  

6  -รู้
การละเลน่
ไทย 

-เข้าใจ
เนือ้หา 

-รู้จกั
อาหาร
ไทย 

-รู้
ส านวน
ไทย 

 -จ าค าศทัพ์ที่
เก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์
ได้ 

   

7 -เข้าใจ
เนือ้หา
เพราะ
งา่ย 

-เข้าใจ
เพราะ
เนือ้หางา่ย 

  -รู้
ส านวน
ไทยที่
เก่ียวกบั
ไก่ 
 

  -เข้าใจ
เร่ือง
นางสิบ
สอง 

 -ได้รู้
วรรณคดี
ไทย 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

กลุ่ม
ตัว 
อย่าง 

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณคดี 
เพลง/
บท

อาขยาน 

การละเล่น
ไทย 

ปี
นักษัตร
และวัด 

อาหาร
ไทย 

ส านวน
ไทย 

นิทาน
ชาดก 

ไก่ชนของ
พระนเรศวร 

นางสิบ
สอง 

ลิลิต
พระลอ 

ค า
ประพันธ์ 

8 -ได้
ความรู้
จากบท
อา่น 

  -ได้ความรู้
เก่ียวกบั
อาหาร
ไทย 

-รู้
ส านวน
ไทย 

     

9  -อา่นงา่ย
และได้
ความรู้ใหม ่ 

    -อา่นงา่ยและได้
รู้เร่ือง
ประวตัิศาสตร์
ระหวา่งไทยกบั
เมียนมา 

   

10 -เข้าใจ
งา่ย 

-เข้าใจงา่ย -เข้าใจ 
ความ
เช่ือของ
คนไทย 

-ได้ความรู้
วฒันธรรม
การกิน
อาหาร
ไทย 

  - ได้ความรู้    

11 -เข้าใจ
เพราะมี
เนือ้หาสัน้ 

-รู้จกั
การละเลน่
ของไทย 

    -ได้ความรู้
เก่ียวกบั 
พระนเรศวร 

   

12  -อา่นแล้ว
เข้าใจ
เนือ้หา 

-รู้ความ
เช่ือของ
คนไทย 

  -ได้รู้
นิทาน
ชาดกเป็น
ภาษาไทย 

-ได้รู้เร่ือง
ประวตัิศาสตร์
ไทยกบั 
เมียนมา 

  -ได้
ความรู้
ใหม ่

13   -ได้ค า 
ศพัท์
ใหม ่

-เข้าใจ
อาหาร
ไทย 

 -เข้าใจ
เนือ้หา 

-รู้เก่ียวกบัไก่
ของ 
พระนเรศวร 

-รู้เร่ือง
นางสิบ
สอง 

-รู้เร่ือง
ลิลิต
พระลอ 

 

14  -เข้าใจ
เนือ้หาและ
ชอบ 

 -รู้จกั
อาหาร
ไทย 

-รู้จกั
ส านวน
ไทย 

  -ได้
ความรู้
ใหม ่

 -ได้รู้
รูปแบบ
ประพนัธ์ 

15 -เข้าใจ 
เพราะ
เนือ้หา
สัน้ 

-อา่นเข้าใจ  -อา่น
เข้าใจ
เพราะมี
เนือ้หา
เหมาะกบั
ระดบัของ
นกัศกึษา 

-จ า
ส านวน
ไทยได้ 

 -ได้รู้เร่ืองไก่
ของ 
พระนเรศวร 

-ได้รู้
นิทาน
ใหม ่

 -รู้เร่ืองค า
ประพนัธ์
ทัง้ไทย
กบั 
เมียนมา 

รวม 10 13 6 8 7 6 12 7 2 5 
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จากตารางการวิเคราะห์เนือ้หาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” 
ส าห รับนักศึกษาชาวเมียนมา ผู้ วิจัยวิ เคราะห์  3 ประเด็นหลัก  ได้แก่  ด้ านวัฒนธรรม 
ด้านประวตัศิาสตร์ และด้านวรรณคดี โดยเรียงล าดบัเนือ้หาจากความเข้าใจง่ายไปยาก ดงันี ้

ด้านวัฒนธรรมมีเนือ้หาทัง้หมด 6 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองเพลงและบทอาขยาน 
การละเล่นไทย ปีนกัษัตรและวดั อาหารไทย ส านวนไทย และนิทานชาดก นกัศกึษาจ านวน 13 คน
ชอบอ่านเร่ืองการละเล่นไทยมากท่ีสุดเพราะมีเนือ้หาอ่านง่าย และการละเล่นไทยคล้ายกับ
การละเล่นเมียนมา อ่านแล้วได้ทัง้ความรู้และการใช้ภาษา นักศึกษาจ านวน 10 คนชอบและได้
ความรู้ในด้านเพลงและ บทอาขยานเป็นอนัดบัท่ี 2 เพราะเนือ้หาสัน้ อ่านง่าย และนกัศึกษาชอบ
บทอาขยานและเพลงจากตารางนกัศกึษาจ านวน 8 คนชอบเร่ืองอาหารไทยเป็นล าดบัท่ี 3  และได้
ความรู้ทางวัฒนธรรมการกินอาหาร เร่ืองส านวนไทยเป็นล าดับท่ี 4 ท่ีนักศึกษาได้ความรู้โดย
นกัศกึษาจ านวน 7 คนชอบและรู้จกัส านวนไทยแล้วสามารถเปรียบเทียบได้ ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
ในด้านวฒันธรรม นกัศกึษายงัได้ความรู้ท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนา ได้แก่ เร่ืองปีนกัษัตรและเร่ืองนิทาน
ชาดก ทัง้ 2 เร่ืองมีค าศัพท์ท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนา จึงอ่านยากกว่าบทอ่ืน ๆ แม้อ่านยากแต่มี
นกัศกึษาจ าวน 6 คนท่ีอา่นแล้วได้ความรู้เร่ืองปีนกัษัตรและวดัส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ 

 ด้านประวัติศาสตร์ นกัศึกษาชอบอ่านและสนใจเร่ืองประวตัิศาสตร์ โดยเร่ือง
พระนเรศวรเป็นเร่ืองประวตัิศาสตร์ระหวา่งไทยกบัเมียนมา จากตารางพบว่านกัศกึษา 12 คนชอบ
อ่านและได้ความรู้ นักศึกษาทุกคนเคยรู้เร่ืองประวัติศาสตร์เป็นภาษาเมียนมา ตอนนีไ้ด้อ่าน
ภาษาไทยจึงได้ ทัง้ความรู้ การใช้ภาษา และค าศพัท์ ตา่ง ๆ ซึง่สามารถน าไปใช้ เชน่ สามารถเขียน
โดยใช้ค าศพัท์เหลา่นีไ้ด้ เลา่เร่ืองประวตัศิาสตร์ไทยกบัเมียนมาได้ เป็นต้น 

ด้านวรรณคดีมีเนือ้หา 3 เร่ือง ได้แก่ นิทานนางสิบสอง เร่ืองลิลิตพระลอ และ
เร่ืองรูปแบบค าประพันธ์ลิลิต จากตารางผู้ วิจัยพบว่า  นักศึกษาจ านวน 7 คนได้อ่านนิทาน 
นางสิบสองแล้วเข้าใจเพราะนิทานนางสิบสองเป็นเร่ืองใหม่ ส่วนเนือ้หารูปแบบค าประพันธ์มี
นกัศกึษาจ านวน 5 คนท่ีได้ความรู้และเข้าใจเนือ้หา ส่วนเนือ้หาลิลิตพระลอมีนกัศกึษา 2 คนท่ีได้รู้
เร่ืองลิลิตพระลอและชอบเร่ืองลิลิตพระลอ จากตารางท่ีผู้ วิจัยวิเคราะห์ พบว่าในด้านวรรณคดี 
นักศึกษาอ่านยากเพราะเนือ้หาเป็นเร่ืองใหม่ และไม่เคยเรียน ไม่คุ้ นเคยกับวรรณคดีไทย 
โดยเฉพาะเร่ืองรูปแบบค าประพันธ์ทั ง้ไทยและเมียนมาในแบบเรียนรายวิชาวรรณคดี 
ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม (THAI 3104: Literature, History and Culture) นกัศึกษาเคยเรียน
เพียงเร่ืองย่อ ไม่เคยเรียนรูปแบบค าประพันธ์ จึงเข้าใจยาก เม่ือสัมภาษณ์แล้วผู้ วิจัยพบว่า 
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แม้เนือ้หาวรรณคดีเป็นเร่ืองยาก กลุ่มตวัอย่างก็ชอบเพราะได้ความรู้ใหม่ ๆ และมีประโยชน์ต่อ  
การเรียนภาษาไทย 

ด้านทักษะการอ่านนัน้ผู้ วิจัยแบ่งเป็น 3 ประเด็นได้แก่ ทักษะการอ่านรู้จ า ทักษะ 
การอา่นเข้าใจและทกัษะการอา่นน าไปใช้ จากการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัพบวา่นกัศกึษาชาวเมียนมาได้
ฝึกทกัษะท่ีเก่ียวกบัความรู้ความจ า การอา่นเข้าใจ และการอา่นน าไปใช้ 

ทักษะการอ่านรู้จ า จากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ นกัศึกษาจ า
ค าศพัท์ได้โดยเฉพาะค าศพัท์ท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนา เพราะประเทศเมียนมานับถือพุทธศาสนา
เหมือนประเทศไทย นกัศกึษาคนท่ี 3 กล่าวว่า “หนูชอบอ่านและจ าค าศพัท์ที่เก่ียวกบัพทุธศาสนา 
เพราะออกเสียงคล้ายกันและหนูเดาความหมายได้ หนูจึงได้รู้ว่าภาษาไทยออกเสียงอย่างไร” 
นอกจากนีไ้ด้รู้ค าศพัท์ใหม่ ๆ เช่น อวยัวะของไก่ ชนิดของไก่ ค าศพัท์ท่ีเก่ียวกับเมียนมา นกัศึกษา
คนท่ี 2 กล่าวว่า “หนูได้ความรู้เก่ียวกับการละเล่นไทย ได้ค าศพัท์ที่เก่ียวกับประวติัศาสตร์ เช่น 
ตองอ”ู นอกจากนีแ้บบทดสอบท้ายบทท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีความรู้ความจ า เช่น ค าถามท่ีเก่ียวกบัช่ือ
ตวัละคร สถานท่ีส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญ เป็นต้น ซึ่งท าให้นักศึกษามีความรู้และจ าเนือ้หาได้ 
แบบทดสอบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ท าให้นักศึกษาไม่ต้องท่องหนังสือ นักศึกษาคนท่ี 10 กล่าวว่า 
“ผมชอบท าแบบทดสอบท้ายบทเพราะไม่ต้องท่อง ถ้าจ าเนื้อหา ก็ตอบค าตอบได้ ” นักศึกษา 
ชาวเมียนมาคุ้นเคยกับการท่องจ า ระบบการเรียนการสอนของเมียนมาคือ การท่องหนงัสือให้จ า 
เม่ือนักศึกษาอ่านหนังสือเล่มนีแ้ล้วเข้าใจว่านกัศึกษาไม่ต้องท่องหนงัสือ แต่ต้องจ าสาระส าคญั
และเหตกุารณ์ส าคญัของเนือ้หา 

ทักษะการอ่านเข้าใจ จากการอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ นกัศึกษา
เข้าใจบทอ่าน และความหมายของค าศัพท์ นักศึกษาคนท่ี 1 กล่าวว่า “หนูเข้าใจค าศัพท์ของ 
บทอ่านของบทที่ 1 กับ 2 เพราะเนื้อหาสัน้และง่าย” เม่ือนักศึกษาท าแบบทดสอบท้ายบทแล้ว
เข้าใจว่า ความส าคญัของการอ่านคือ เข้าใจเนือ้หา ถ้านักศึกษาเข้าใจเนือ้หาแล้วสามารถตอบ
ความหมายของค าศัพท์ได้ เล่าเร่ืองได้ แปลภาษาไทยได้ เป็นต้น นักศึกษาคนท่ี 13 กล่าวว่า 
“จากบทอ่านเร่ืองอาหารไทยท าใหห้นูเข้าใจอาหารไทย วิถีชีวิตของคนไทย และได้ความหมายของ
ค าศพัท์ เช่น ต้ม ทอด ย่างเป็นต้น” การอ่านเข้าใจคือสิ่งส าคญัของการอ่าน เพราะถ้านกัศึกษา
ท่องหนงัสือได้แต่ไม่เข้าใจเนือ้หาหรือความหมาย ก็ไม่มีประโยชน์ การอ่านเข้าใจจึงเป็นสิ่งส าคญั 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างคนท่ี 14  กล่าวว่า “หนูท าแบบทดสอบแล้ว หนูเข้าใจว่า นักศึกษาที่เก่ง
ไม่ใช่ท่องหนังสือได้อย่างเดียว ต้องเข้าใจเนื้อหาส าคัญจากการอ่าน ซ่ึงเป็นส าคัญมากกว่า 
การท่องจ า” 
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ทักษะการอ่านน าไปใช้ จากการอ่านหนงัสืออา่นเพิ่มเตมิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ นกัศกึษา
น าค าศพัท์หรือความรู้เหลา่นีไ้ปใช้ได้ นกัศกึษาคนท่ี 6 กลา่ววา่“ค าศพัท์ทีเ่ก่ียวกบัไก่ อวยัวะของไก่ 
ซ่ึงสามารถใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ไปตลาดซ้ือไก่สามารถใช้ค าเหล่านี้ได้” ผู้ วิจยัพบว่า ความรู้ท่ี
ได้การอ่านท าให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ นักศึกษาคนท่ี 8 กล่าวว่า 
“จากอ่านเสริมบทเรียน ความรู้เหล่านี้ต้องรู้ ถ้าท างานเป็นล่ามสามารถอธิบายให้คนไทยได้” 
จากหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิเลม่นีท้ าให้นกัศกึษาได้ความรู้เพิ่มขึน้ เปิดหเูปิดตามากยิ่งขึน้ ได้ความคิด
ใหม่ ๆ นักศึกษาคนท่ี 5 กล่าวว่า “หนูต้องค้นคว้าอ่านเพื่อได้ความรู้ใหม่ ๆ หนังสือเล่มนี้ท าให ้
หนูได้หวัข้อหลายอย่างเพื่อท า thesis ในปีที่ 4 หนูอยากได้บทอ่านเสริมเยอะ ๆ” ความรู้ เนือ้หา 
ค าศพัท์ตา่ง ๆ ท่ีได้มาจากหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ จงึมีประโยชน์มาก 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยยังพบว่า แบบเรียนของรายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม  (THAI 3104: Literature, History and Culture) เป็นวิชาท่ี เรียนยากส าหรับ
นกัศึกษาชาวเมียนมา เนือ้หาไม่คอ่ยชดัเจน นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างคนท่ี 4 กล่าวว่า “หนูเคยเรียน
เร่ืองวรรณคดีเป็นเร่ืองย่อค่ะ ไม่ใช่ลักษณะค าประพันธ์อย่างนี้ ” นักศึกษาคนท่ี 13 กล่าวว่า 
“หนูเคยเรียนวรรณคดีคือเร่ืองย่อไม่ใช่อย่างนี้ และเรียนวรรณคดีเหมือนการอ่านการเขียน ไม่มีพูด
ถึงการใช้ภาษาสวยงาม” ผู้วิจยัพบว่า การเรียนการสอนของรายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และ
วัฒนธรรม  (THAI 3104: Literature, History and Culture) เห มือนการสอนทักษะการอ่าน
มากกว่าการสอนวรรณคดี นักศึกษาคนท่ี 8 กล่าวว่า “หนูเรียนวิชาวฒันธรรม หนูเรียนแต่เร่ือง
ประเพณีไทยอย่างเดียว ไม่มีวัฒนธรรมที่เก่ียวกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เก่ียวกับประเทศ  
เมียนมา” ในด้านประวัติศาสตร์ นักศึกษาต้องการเร่ืองท่ีเก่ียวกับประเทศเมียนมา นักศึกษ า 
คนท่ี 6 ให้สัมภาษณ์ว่า “หนูเรียนประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับประเทศไทยอย่างเดียว เช่น 
เศรษฐกิจของสมัยอยุธยา หนูอยากได้เร่ืองประวัติศาสตร์ที่ เก่ียวกับประเทศเมียนมาเพื่อ 
หนูน าไปใช้ในอนาคตได”้ 

เม่ือวิเคราะห์เนือ้หาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมาสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมมากกว่าวรรณคดี เพราะนักศึกษารู้จักและคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับ  
เมียนมา ประเทศไทยและประเทศเมียนมามีวฒันธรรมท่ีคล้ายกัน จึงเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาชาวเมียนมาได้ความรู้ทัง้วรรณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากกว่าเดิม ท าให้
นกัศกึษาเข้าใจแบบเรียนของวิชาวรรณคดี ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมมากขึน้ 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพ E2 
แบบทดสอบหลงัเรียน มีข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

คะแนนเตม็ 100 คะแนน ดงัตารางตอ่ไปนี ้
ตาราง 18 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

คนที่ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 100 

1 55 

2 86 

3 87 

4 93 

5 76 

6 67 

7 86 

8 79 

9 90 

10 87 

11 87 

12 77 

13 80 

14 75 

15 87 

F 1212 

�̅� 80.8 
E2 80.8 

 
จากตารางผู้ วิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา คือ ร้อยละ 80.8 ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตวัหลังท่ีก าหนดไว้ (E2=75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีนักศึกษา 2 คนท่ีได้
คะแนนสูงท่ีสุด ได้แก่  คนท่ี 4 ได้คะแนน 93 และ คนท่ี 9 ได้คะแนน 90 เม่ือผู้ วิจัยสัมภาษณ์กับ
นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูสดุแล้วพบวา่ นกัศกึษาเข้าใจเนือ้หาของหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิและได้ความรู้
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ทัง้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยมากขึน้ เช่น เข้าใจอาหารการกิน ได้ความรู้
เก่ียวกบัรูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต และได้อา่นเร่ืองพระนเรศวรท่ีเป็นภาษาไทย เพราะสว่นใหญ่เรียน
ประวตัิศาสตร์ระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นภาษาเมียนมา หลังจากอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ว 
เข้าใจรายวิชานีม้ากขึน้ นอกจากได้ความรู้เก่ียวกับรายวิชาแล้วยงัได้ฝึกทกัษะการอ่าน นกัศกึษา
อา่นแล้วจ าค าศพัท์ได้ จ าเนือ้หาได้ เชน่ จ าเพลงกุ๊ก กุ๊กไก่ได้ เข้าใจการละเลน่ไทย อาหารไทย  

นกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่าท่ีสดุคือ คนท่ี 1 ได้คะแนน 55 เพราะนกัศกึษาท าแบบทดสอบไม่
คอ่ยได้ เพราะจ าความหมายของค าศพัท์ไมไ่ด้ และไมเ่ข้าใจความหมายของค าศพัท์ เชน่ ข้อสอบท่ี
ถามว่า อวัยวะส่วนใดเป็นส่วนของหัวไก่ นักศึกษาตอบว่า “เดือย” จึงท าให้เห็นว่านักศึกษาจ า
เนือ้หาไม่ได้ นอกจากนีเ้ม่ืออ่านแล้วพบค าศัพท์ยากหรืออ่านไม่เข้าใจก็ไม่อยากอ่าน จึงท าให้
คะแนนต ่า 

จากข้อมลูดงักล่าว ผู้วิจยัสรุปได้ว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับ
นกัศึกษาชาวเมียนมา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 75/75 โดยประสิทธิภาพของคะแนน
เฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียน คือ E1 = 83.47 คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียน 
E2 = 80.8 สังเกตได้ว่า คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างเรียนจะสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบหลงัเรียน ทัง้นีเ้ป็นเพราะหลงัจากอ่านเสร็จแล้ว นกัศึกษาลงมือท าทนัที ท าให้ยงัจ า
เนือ้หาและเข้าใจเนือ้หาได้  

 

3. การวิเคราะห์ความก้าวหน้าจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผู้วิจยัหาคา่สถิติประสิทธิผลเพ่ือทราบการพฒันาของนกัศึกษา โดยวดัจากคะแนนท่ีได้

จากแบบทดสอบก่ อน เรียนและแบบทดสอบหลัง เรียน  โดย ใช้ค่ าดัช นี ป ระสิ ท ธิผล 
(Effectiveness Index :E.I.) ดงันี ้

 

  E.I   = 
𝑃2−𝑃1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃1
 

 

เม่ือ  P1 แทน ผลรวมคะแนนก่อนเรียนของทกุคน 
 P2 แทน ผลรวมคะแนนหลงัเรียนของทกุคน 
 Total แทน ผลคณูของจ านวนนกัศกึษากบัคะแนนเตม็ 
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ดชันีประสิทธิผลเป็นเร่ืองของอตัราส่วนของผลตา่งจะมีคา่สงูสดุเป็น 1.00 ส่วนคา่ต ่าสุด
ไม่สามารถก าหนดได้ เพราะมีค่าต ่ากว่า -1.00 และถ้าเป็นลบแสดงว่าคะแนนผลสอบก่อนเรียน
มากกวา่หลงัเรียน ซึง่หมายความว่าระบบการเรียนการสอนหรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ไม่
มีคณุภาพ1 

ในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีข้อสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน 100 ข้อ 
ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 100 คะแนน รายละเอียดดงันี ้

ผู้ วิจัยศึกษาแล้วพบว่า การใช้แบบทดสอบก่อนเรียนมี 2 แบบ ได้แก่ แบบท่ี 1 คือ 
วดัเฉพาะพืน้ฐานของนกัศกึษา และให้มีการช่วยเสริมเพ่ือเข้าสูบ่ทเรียน แบบท่ี 2 คือ การวดัเพ่ือให้
ทราบความรู้ความสามารถของผู้ เรียน จึงใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเทียบกับหลังเรียน ซึ่งใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับ post test2 ผู้วิจัยจึงใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัเป็นชุดเดียวกันเพ่ือจะ
ทราบวา่ นกัศกึษาชาวเมียนมามีความรู้เพิ่มขึน้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ประสาท เนืองเฉลิม.  (2556).  วิจยัการเรียนการสอน.  หน้า 218-219. 
2 สรุาษฎร์ พรมจนัทร์.  (2550).  ยทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค.  หน้า 140. 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
ของการทดลอง 
 

คนที่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนเต็ม 100 
แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 100 
ผลต่าง 

1 42 55 13 

2 49 86 37 

3 58 87 29 

4 56 93 37 

5 41 76 35 

6 30 67 37 

7 40 86 46 

8 28 79 51 

9 35 90 55 

10 37 87 50 

11 39 87 48 

12 43 77 34 

13 42 80 38 

14 32 75 43 

15 52 87 35 
คะแนนรวม 624 1212 588 

E.I 0.67 

 
จากตารางพบว่า คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อน เรียน คือ 624 คะแนน 

ส่วนคะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 1212 คะแนน มีผลตา่งกนั 588 คะแนน คา่ดชันีผล
ประสิทธิภาพ คือ 0.67 แสดงว่า นกัศกึษาชาวเมียนมามีการพฒันาจากการใช้หนงัสืออา่นเพิ่มเติม
ทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา จากข้อมลูพบว่านกัศึกษาท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนได้คะแนนน้อย เน่ืองจากนกัศกึษามีความรู้เร่ืองไก่ในภาษาและวฒันธรรมไทยค่อนข้าง
น้อย เช่น ไม่เข้าใจค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัไก่ ไม่เคยรู้เร่ืองนางสิบสอง ไม่เคยอ่านเร่ืองลิลิตพระลอ และ
ไม่เคยเรียนเร่ืองรูปแบบ ค าประพันธ์ลิลิต เป็นต้น ดงันัน้หลังจากนักศึกษาได้อ่านหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาแล้ว ท าให้มีความก้าวหน้ามากขึน้ 
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เพราะหลายคนมีความตัง้ใจ กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น เม่ืออ่าน “อ่านเสริมบทเรียน” แล้ว
เข้าใจบทอา่นมากขึน้  

จากตารางผู้วิจยัพบว่า นกัศกึษาท่ีมีความก้าวหน้ามากท่ีสดุคือคนท่ี 9 สงัเกตเห็นได้
จากผลตา่งของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน คือ 55 นกัศกึษาคนนีท้ าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนได้ 35 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนท่ีต ่า แต่ระหว่างการทดลองนักศึกษามีความตัง้ใจมาก 
อา่นอย่างละเอียดและคอ่ย ๆ ท าความเข้าใจ เม่ือท าแบบทดสอบหลงัเรียนจึงสามารถท าคะแนนดี
มากขึน้คือ 90 คะแนน ส่วนนักศึกษาท่ีมีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุดคือคนท่ี 1 ได้คะแนนผลต่าง 13 
คะแนน ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนนกัศึกษาท าได้ 42 คะแนน และแบบทดสอบหลงัเรียนได้
เพียง 55 คะแนน แม้ได้คะแนนน้อยแตพ่ฒันา 

ดังนัน้สามารถสรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมา ช่วยท าให้นักศึกษาชาวเมียนมาเข้าใจเนือ้หาของรายวิชาวรรณคดี 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) มากขึน้ และยัง
ชว่ยให้นกัศกึษาชาวเมียนมาได้ฝึกทกัษะการอ่าน โดยเฉพาะการ “อ่านเป็น” อาจารย์ชาวเมียนมา
สามารถน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีม้าเป็นส่ือการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
ภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ง (YUFL) ได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปริญญานิพนธ์เล่มนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเติมทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” 
ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้นักศึกษาชาวเมียนมาได้ฝึกทักษะ 
การอ่าน  และได้ความ รู้เพิ่ ม เติม ในราย วิชาวรรณคดี  ประวัติศาสต ร์ และวัฒ นธรรม 
(THAI 3104 : Literature, History and Culture) ผู้ วิจัยหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เล่มนีโ้ดยใช้เกณฑ์ E1/E2 = 75/75 และหาค่าดชันีประสิทธิผล (E.I) เพ่ือศกึษาผลความก้าวหน้า
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศึกษาชาวเมียนมา 
ผู้วิจยัสรุปผล อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทอลองกับกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา 

ชาวเมียนมาจ านวน 15 คนท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 ท่ีมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศ
ยา่งกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages – YUFL)  

ผลการทดลองพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษา 
ชาวเมียนมามีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.47/80.8 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ E1/E2 = 75/75 
แสดงให้เห็นวา่หนงัสืออา่นเพิ่มเติมเล่มนีมี้ประสิทธิภาพ ตรงตามจดุมุ่งหมายการสร้างหนงัสืออา่น
เพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา ท่ีช่วยให้นกัศกึษาชาวเมียนมาได้
ฝึกทกัษะ การอา่นและมีความรู้เพิ่มเตมิในสว่นของเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ และ
วรรณคดีไทย 

ผลการทดลองระหวา่งเรียนผู้วิจยัพบว่า นกัศกึษาชาวเมียนมาอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้แล้วเห็นว่าองค์ประกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศมาก เพราะมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างจากแบบเรียนของรายวิชา
วรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม (THAI 3104 : Literature, History and Culture) เพราะมี
ทัง้ภาษาเมียนมา รูปภาพประกอบ และแผนผงั ซึง่แตกตา่งจากแบบเรียนท่ีนกัศกึษาเรียนมา  

การได้ความรู้จาก “บทอ่าน” ท่ี เก่ียวกับเร่ืองวัฒนธรรมไทย เช่น การละเล่นไทย 
อาหารไทย ส านวนไทย และนิทานไทยจาก “บทอ่าน” ท าให้นักศึกษาเข้าใจวิถี ชีวิตไทย 
ความเป็นอยู่ไทย ความเช่ือไทย เป็นต้น นอกจากนีใ้นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมยงัมี “ค าศพัท์น่ารู้” ของ
ทกุบท มีทัง้ภาษาไทยและภาษาเมียนมา ซึ่งช่วยให้หาค าศพัท์ง่าย เพราะผู้วิจยัเรียงค าศพัท์ ก-ไก่ 
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ถึง ฮ-นกฮูก เม่ือนกัศึกษาอ่านไม่เข้าใจค าศพัท์ของบทอ่านสามารถเข้าไปดใูน “ค าศพัท์น่ารู้” ได้ 
ในแตล่ะบทผู้วิจยัสร้างแบบฝึกหดัท่ีมีรูปแบบหลากหลาย นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัแล้วไม่เบื่อ สิ่งท่ี
ท าให้นกัศกึษาชาวเมียนมาชอบหนงัสือ อา่นเพิ่มเตมิเลม่นีม้ากท่ีสดุคือ “อ่านเสริมบทเรียน” เพราะ
เนือ้หาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเทศเมียนมา ผู้วิจยัน าเร่ืองของประเทศเมียนมาเขียนเป็นภาษาไทย
และอธิบายภาษาเมียนมาด้วย การ“อ่านเสริมบทเรียน” ท าให้นักศึกษาชาวเมียนมาเข้าใจ 
“บทอ่าน” มากขึน้ การท า “แบบทดสอบท้ายบท” เป็นการฝึกทกัษะการอ่าน และเก่ียวกบัการอ่าน
ความ รู้ความจ า เข้าใจและน าไปใช้  ซึ่ งเหมาะกับการเรี ยนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศของชาวเมียนมา  

เนื อ้หารายวิชาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (THAI 3104 : Literature, 
History and Culture) มีเนือ้หากว้าง หนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ท าให้นักศึกษาเข้าใจ
เนือ้หาในรายวิชานี ้มากขึน้เพราะหนงัสือเล่มนีช้่วยให้ เข้าใจเนือ้หารายละเอียดตา่ง ๆ เช่น เข้าใจ
วิถีชีวิตไทย ความเช่ือของคนไทย การละเล่นของไทย ประวตัิศาสตร์ไทยและวรรณคดีไทย เป็นต้น 
จากการทดลองและ การสัมภาษณ์ของนักศึกษา ผู้ วิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างได้ความรู้
เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมและวรรณคดี นกัศกึษารู้จกัและคุ้นเคยกบัประวตัศิาสตร์ระหวา่ง
ไทยกับเมียนมา นอกจากนีท้ัง้ประเทศไทยและประเทศเมียนมามีวัฒนธรรมท่ีคล้ายกันเพราะ  
นบัถือศาสนาพธุเหมือนกนั จึงอ่านแล้วเข้าใจง่าย ในสว่นของวรรณคดี นกัศกึษาชาวเมียนมาอ่าน
ยาก เพราะเนือ้หาไม่คุ้ นเคยและไม่เคยเรียนมาก่อน แต่ได้ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีมากกว่าเดิม 
ความรู้ท่ีได้มาจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ท าให้นกัศึกษาเข้าใจในแบบเรียนของวิชา
วรรณคดี ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมมากขึน้  

หลงัจากท่ีผู้วิจยัทดลองระหวา่งเรียนเสร็จ ผู้วิจยัทดลองแบบทดสอบท้ายบทเพ่ือทราบว่า 
นักศึกษาอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนีแ้ล้วเข้าใจหรือไม่ จ าเนือ้หาได้หรือไม่ และต้องการ  
หาประสิทธิภาพของ E2 = 75 

เม่ือทดลองกบันกัศกึษากลุ่มตวัอย่างแล้วพบว่าคา่ประสิทธิภาพของหลงัเรียนได้คะแนน 
ร้อยละ 80.8 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัหลงัท่ีก าหนดไว้ (E2=75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
มีนักศึกษา 2 คนท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุด ได้แก่ คนท่ี 4 ได้คะแนน 93 และ คนท่ี 9 ได้คะแนน 90 

เม่ือผู้ วิจยัสมัภาษณ์นกัศึกษาท่ีได้คะแนนสงูสุดแล้วพบว่า นกัศึกษาเข้าใจเนือ้หาของหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมและได้ความรู้ทัง้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยมากขึน้ เช่น เข้าใจ
อาหารการกิน ได้ความรู้เก่ียวกับรูปแบบค าประพันธ์ลิลิต และได้อ่านเร่ืองพระนเรศวรท่ีเป็น
ภาษาไทย เพราะสว่นใหญ่เรียนประวตัิศาสตร์ระหว่างไทยกบัเมียนมาเป็นภาษาเมียนมา หลงัจาก
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อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้ว เข้าใจรายวิชานีม้ากขึน้ นอกจากนักศึกษาได้ความรู้แล้วยงัได้ฝึก
ทักษะการอ่าน นักศึกษาอ่านแล้วจ าค าศัพท์ได้ จ าเนือ้หาได้ เช่น จ าเพลงกุ๊ ก กุ๊ กไก่ได้ เข้าใจ
การละเลน่ไทย อาหารไทย  

ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความก้าวหน้า หลังจากอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติม
ทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา นักศึกษาท่ีมีความก้าวหน้าสูงท่ีสุดคือ 
คนท่ี 9 เพราะผลตา่งของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนคือ 55 คะแนน นกัศึกษาคนนีไ้ด้
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 35 คะแนนและแบบทดสอบหลงัเรียนได้ 90 คะแนน จึงท าให้
เห็นว่านักศึกษามี ความตัง้ใจอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมแล้วมีความรู้มากขึน้ ส่วนนักศึกษามี
ความก้าวหน้าน้อยท่ีสดุคือ คนท่ี 1 สงัเกตเห็นได้จากผลตา่งของคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียนได้ 13 คะแนน นกัศกึษา คนนีไ้ด้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 42 คะแนน และแบบทดสอบ
หลงัเรียนได้เพียง 55 คะแนน เพราะ ไมส่นใจอา่น และไมค่อ่ยตัง้ใจอา่น จงึมีความพฒันาน้อย 

ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษา 
 ชาวเมียนมามีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.47/80.8 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ E1/E2 = 75/75 
แสดงให้เห็นวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาตา่งประเทศส าหรับผู้ เรียนชาวเมียนมาได้  

อภปิรายผล 
หนงัสืออา่นเพิ่มเติมทกัษะการอา่นเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมามีเนือ้หา ท่ีท า

ให้นกัศกึษาเข้าใจความรู้ในด้านวรรณคดี ด้านประวตัศิาสตร์ และด้านวฒันธรรม ซึง่เป็นเนือ้หาท่ีมี
ประโยชน์แก่นักศึกษาชาวเมียนมาท่ีเรียนวิชาเอกภษาไทย เพราะได้ความรู้เพิ่มเติมในรายวิชา
วรรณ คดี  ประวัติศาสต ร์ และวัฒ นธรรม  (THAI 3104 : Literature, History and Culture) 
การเรียนเร่ืองประวัติศาสตร์และวรรณคดีถือเป็นการเรียนวัฒนธรรม เพราะเม่ือได้เรียน
ประวตัศิาสตร์และวรรณคดีแล้วสามารถเห็นวิถีชีวิต สงัคม และความเป็นอยูข่องคนไทยในสมยันัน้ 
ประวตัศิาสตร์และวรรณคดีจงึเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม ท าให้นกัศกึษาเมียนมาเข้าใจภาษาไทย
มากขึน้ เพราะการเรียนรู้ภาษาจ าเป็นต้องมีความรู้เร่ืองวฒันธรรมด้วย จึงท าให้เห็นว่านกัศึกษา
ชาวเมียนมาควรเรียนรู้เนือ้หาวัฒนธรรมไทยคู่กับภาษาไทย เพราะเนือ้หาทางวัฒนธรรมมี
ความส าคญัในการเรียนการสอนภาษาไทย ดงัท่ีสภุัทรา อกัษรานุเคราะห์ได้กล่าวว่า “ความรู้ทาง
วฒันธรรมเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเรียนการสอนภาษา การสอนภาษาไทยไปพร้อมกับการสอน
วฒันธรรมท าให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน ยงัท าให้ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี ยอมรับส่ิงที่แปลกไป
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จากคน และยงัมีผลต่อความเข้าใจภาษาดีกว่า การเรียนรู้ตวัภาษาแต่เพียงอย่างเดียว”1 หนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึง้จึงเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้นักศึกษา  
ชาวเมียนมาได้ทัง้ภาษาไทยและวฒันธรรมไทยพร้อมกนั 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมาเป็น 
ส่ือการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศส าหรับครูผู้ สอนภาษาไทยท่ีประเทศ
เมียนมาต้องใช้ เพราะในการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาแต่งประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) 
ครูผู้ สอนต้องหาเอกสารหรือหนงัสือเพิ่มเติมเพ่ือสอนนกัศึกษาชาวเมียนมา นอกจากนีก้ารสอน
เร่ืองวรรณคดี ประวตัิศาสตร์ และเร่ืองวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีลึกซึง้มาก ต้องสอนให้นกัศกึษาเข้าใจ  
ในหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จะมีภาษาเมียนมาช่วยจึงท าให้นกัศึกษาเข้าใจและท าให้
ครูผู้ สอนอธิบายง่ายขึน้ ถ้าครูผู้ สอนน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมาแล้วสามารถไปสอนในห้องเรียนได้ นอกจากนีค้รูผู้ สอนสามารถน าแนว
ทางการสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมาแล้วสร้าง
หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิอีกเลม่หนึง่ได้ จงึมีประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยท่ีประเทศเมียนมา 

การเรียนการสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ งต้องการส่ือการเรียน
การสอน โดยเฉพาะต้องการหนงัสือท่ีชว่ยพฒันาทกัษะ หนงัสืออ่านเพิ่มเติม หนงัสืออา่นนอกเวลา 
เป็นต้น ปัญหาของการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง (YUFL) คือ 
มีส่ือ การเรียนการสอนน้อย และเวลาการเรียนการสอนน้อย เพราะได้เวลาวิชาละ 50 นาทีต่อวนั 
การใช้หนงัสืออา่นเพิ่มเตมิท าให้แก้ปัญหาเหล่านีไ้ด้ เชน่ นกัศกึษาสามารถน าหนงัสืออา่นเพิ่มเติม
ไปท่ีบ้าน หรือห้องสมุดแล้วอ่านได้ เพราะหนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถใช้ได้ในทัง้ห้องเรียนและ
ห้องเรียน หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้งัได้ความรู้
ด้านวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์และวรรณคดี หนงัสืออ่านเพิ่มเตมิท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จงึมีประโยชน์มาก 
ท่ีสามารถใช้ได้ในทัง้ห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ และสามารถศกึษาด้วยตนเองได้ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Shi Lei เร่ืองหนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเร่ือง “สังข์ทอง” ส าหรับ

นักศึกษาชาวจีน ในนัน้ Shi Lei กล่าวว่า หนงัสืออ่านประกอบเล่มนีส้ามารถอ่านด้วยตนเองได้ 
เม่ืออ่านแล้วนอกจากเข้าใจเร่ืองสังข์ทองแล้ว ยงัเข้าใจวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือของคนไทย
มากขึน้ เชน่ เข้าใจค าวา่ ตวัละคร ยกัษ์ พระอินทร์ เข้าใจภาพจิตรกรรมของไทยมากขึน้2 

 

                                                           
1 สภุทัรา อกัษรานเุคราะห์.  (2532).  การสอนทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม.  หน้า 15. 
2 Shi Lei.  (2559).  หนงัสืออ่านประกอบบทละครนอกเร่ือง “สงัข์ทอง” ส าหรบันกัศึกษาชาวจีน.  บทคดัยอ่. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
รายนามมผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพหนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” 

ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมามี 3 ทา่น ดงันี ้
 

1. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั  
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนัท์วฒันา  
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Su Su Khin  

แผนกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุ้ ง 
(Yangon University of foreign Languages - YUFL) 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเตมิทกัษะการอ่าน 
เร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเตมิทกัษะการอ่านเร่ือง 
“ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 
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ภาคผนวก ง 

หนังสืออ่านเพิ่มเตมิทกัษะการอ่าน 
เร่ือง “ไก่” ส าหรับนักศึกษาชาวเมียนมา 
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