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การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ

อ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  และเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
75/75   ผู้ วิจยัด าเนินการวิจยัโดยน าชุดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย  ท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญทัง้  3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนือ้หา  รูปแบบ  และภาษา  แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข  หลงัจากนัน้น าเคร่ืองมือไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนกัศึกษาชาวจีน  ระดบัปริญญา
ตรีชัน้ปีที่ 3  วิชาเอกภาษาไทย ที่มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน 10 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ได้ชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทกัษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีจ านวน 10 
ชุดการเรียน  ได้แก่  ชุดที่ 1 ลักษณะและประโยชน์ของควายไทย    ชุดที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับควายใน
ประเทศไทย  ชุดท่ี 3 ควายในประเพณีไทย  ชุดท่ี 4 ควายในพิธีกรรม  ชุดท่ี 5 ควายในเพลงไทย  ชุดท่ี 6 ควายใน
ประวตัิศาสตร์ไทย  ชุดท่ี 7 ควายในต านาน  ชุดท่ี 8 ควายในวรรณกรรมไทย  ชุดท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย  และ
ชุดที่ 10 ควายในส านวนไทย   มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.9/85.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ E1/E2 = 
75/75 แสดงให้เห็นว่าชุดการเรียนชุดนีมี้คุณภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึน้   และยังได้รับความรู้
เพ่ิมเติมในเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมไทย  นอกจากนีชุ้ดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญ  
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีนที่ผู้ วิจยัสร้างขึน้สามารถน าไปใช้เสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ  หรือใช้เป็นส่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษา   เพ่ือเป็นการช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านจับใจความของผู้ เรียน และช่วยเพ่ิมพนูความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นกัศึกษา
ชาวจีนให้ดียิ่งขึน้ 
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The objectives of this research were to create an instruction kit to improve the reading 

skills of Chinese students on “Thai Buffalo” and to study the effectiveness of the instruction kit on 
“Thai Buffalo” for the reading skill development of Chinese students.   In order to verify the accuracy 
of the content, form and language, the instruction kit on “Thai Buffalo” for the readin g skill 
development of Chinese students was sent to three experts for verification and then modified by the 
researcher. The experiment was conducted with 10 Chinese students majoring in Thai at 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The results revealed that the content of the 10 chapters 
were as follows: Chapter One: Characteristics and Benefits of “Thai Buffalo”; Chapter Two: The 
attractive places that “Thai Buffalo” are found in Thailand; Chapter Three: “Thai Buffalo” in the Thai 
tradition; Chapter Four: “Thai Buffalo” in ceremonies; Chapter Five: “Thai Buffalo” in Thai songs; 
Chapter Six: “Thai Buffalo” in Thai history; Chapter Seven: Legends of “Thai Buffalo”; Chapter Eight: 
“Thai Buffalo” in Thai novels; Chapter Nine: “Thai Buffalo” in Thai literature ; and Chapter Ten: “Thai 
Buffalo” in Thai idioms. They were effective at the level of 86.9/85.2, higher than the efficiency 
criterion, which was determined at 75/75. It indicated that the instruction kit on “Thai Buffalo” for the 
reading skill development of Chinese students was effective. It can improve the reading skills of 
Chinese students on “Thai Buffalo”, and their understanding of Thai language and culture. The 
findings revealed that the instruction kit on “Thai Buffalo” for reading skill development  of Chinese 
students can be used as an extra course to teach Thai as foreign language or as a self -learning Thai 
language instruction kit to help students develop reading skills, knowledge and an understanding of 
Thai language and culture for Chinese students. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

วฒันธรรมในชาติไทยเป็นส่ิงท่ีตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนสืบต่อกันมาจนมีความโดดเด่น
เป็นของตวัเอง  ได้แก่ ภาษา  วรรณคดี  ดนตรี นาฏศิลป์ ส่ิงก่อสร้าง  งานศิลปะ อาหารและเคร่ือง
แต่งกาย ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านีท้ าให้เห็นความงดงามของชาติไทย  จนท าให้เป็นท่ีจับตามองและ
ยอมรับของชนชาติอื่น  โดยภาษาไทยเป็นภาษาท่ีคนต่างชาติจ านวนมากสนใจเรียนรู้  เน่ืองจาก
ภายในวฒันธรรมมีภาษาเป็นส่วนประกอบย่อยอยู่  โดยท าหน้าท่ีเป็นตวักลางส่งต่อความรู้สึกนึก
คิด รวมทัง้ยังช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วย  การศึกษาภาษาจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชน
ชาตินัน้ ๆ จึงสามารถศึกษาวฒันธรรมผ่านภาษาได้ 

ด้วยเหตุท่ีภาษาไทยได้รับความนิยมเพิ่มสูงมากขึน้จึงเป็นเหตุให้สถาบันการศึกษา
ระดับสูงของประเทศอื่นเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาทางภาษาไทย “กระทรวงการต่างประเทศได้
ส ารวจสถาบนัอุดมศึกษาทัว่โลกพบว่ามีการเปิดสอนหลกัสูตรภาษาไทยหรือหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้อง
กบัภาษาไทย เช่น หลักสูตรเอเชียศึกษา หลกัสูตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาประมาณ 114 
สถาบันทัง้ในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย”1  ซึ่งในประเทศจีนท าการค้าขาย ติดต่อท า
ธุรกิจ  โดยมีความร่วมมือและมิตรภาพท่ีดีกบัไทยมาโดยตลอด  ท าให้สถานศึกษาระดับปริญญา
ตรีภายในประเทศเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย ได้แก่  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง(Peking University)  
มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (Beijing Foreign Studies University)  สถาบนัชนชาติส่วน
น้อยยูนนาน (Yunnan Minzu University)  สถาบนัชนชาติส่วนน้อยกวางสี (GuangXi University 
for Nationalities)  มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้  Shanghai International 
Studies University) เป็นต้น2  

ภาษาไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคนจีน  “นักศึกษาจีนเลือกเรียนภาษาไทย
มากท่ีสุด  จากภาษาต่างประเทศจ านวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษา

 
1  ศรีวิไล พลมณี. (2545). พืน้ฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  =Foundations of teaching as a 

foreign language. หน้า 15. 
2 นวลทิพย์  เพิ่มเกษร. (2552 พฤศจิกายน). การจดัหลกัสตูรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ ใน วรรณวิ

ทศัน์.   9 : 107-120.  หน้า  108-109. 
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กัมพูชา และภาษาเวียดนาม”1  ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีท่ี
เมืองไทยเป็นเพิ่มขึน้มาก  ข้อมูลจากคณะกรรมการอุดมศึกษาตัง้แต่ปี 2545 -2556 แสดงให้เห็น
ว่าชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเรียนท่ีไทยเพิ่มขึน้ จาก 4,343 คน เพิ่มเป็น 20,000 คน ในปี 2556 โดย
พบว่านกัศึกษาจากประเทศจีนคือประเทศท่ีสนใจมาเรียนท่ีเมืองไทยมากท่ีสุด  จากการเก็บข้อมูล
การศึกษาของปี พ.ศ. 2556 มีนักศึกษาจีนในไทยกว่า 6,600 คน ซึ่งส่วนใหญ่เลือกเรียนทางด้าน
การบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ  รองลงมาเป็นสาขาภาษาไทย ทัง้การศึกษาในสาขาการ
สอนภาษาไทย   และการใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อส่ือสารในการท าธุรกิจ2  

การสอนชาวต่างชาติให้เรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   ต้องท าให้นักศึกษา
ชาวต่างชาติได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้าน  เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด “การเรียนรู้
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาตินัน้  ส่ิงท่ีควรท ามากท่ีสุดคือการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  เนื่องจาก
ทกัษะทางภาษาจะเป็นตวัช่วยให้เราสามารถติดต่อส่ือสารกบัผู้อื่นได้  อีกทัง้ยงัเป็นส่ือกลางในการ
ใช้แสวงหาความรู้ในเร่ืองอื่น ๆ” 3 คนจีนท่ีต้องการเรียนภาษาไทยจึงต้องได้รับการส่งเสริมให้มี
ทักษะครบทัง้ 4 ด้าน  ได้แก่  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการฟัง   การออกเสียงพูด  การอ่าน   รวมทัง้การ
เขียน   เน่ืองจาก  “ขณะนีเ้ป็นยุคสมัยของการส่ือสารท่ีไม่มีขีดจ ากดัทัง้มีความก้าวล า้ทางด้านส่ือ
สารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้การสร้างระบบการส่งสารด้วยภาษาเขียนมีความ
เข้าถึงผู้คนโดยง่ายมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว  จึงท าให้ชีวิตของเราจ าเป็นต้องอาศัยการอ่าน
มากขึน้  เช่นการอ่านข้อมูลข่าวสารท่ีแวดล้อมรอบตัวเรา จนกระทั่งถึงการอ่านข้อความใน
คอมพิวเตอร์”4 

การรับสารด้วยการอ่านจึงใกล้ตัวเรามากท่ีสุดอีกทัง้ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษา  แม้ว่า
มนษุย์จะสามารถรับสารผ่านการใช้ทักษะทางภาษาได้   2  ทาง คือ จากการฟังและผ่านการอ่าน 

 แต่ข้อจ ากดัของทักษะการฟังคือเร่ืองเวลา สถานท่ี  และความคงทนของสาร ส่วนการอ่านส่ือท่ีใช้
มีความคงทนมากกว่า  และไม่จ ากัดด้วยเงื่อนไขเร่ืองเวลาและสถานท่ี  ทักษะการอ่านจึงส าคัญ

 
1 นิภา  กู้พงษ์ศกัด์ิ. (2555, มกราคม – ธันวาคม).   ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนกัศึกษาต่างชาติ:กรณีศึกษานกัศึกษา

จีน มหาวิทยาลยักรุงเทพ ใน วารสารรามค าแหง. 31(1) : 123-138. หน้า 124. 
2 พวงพรรณ   ภู่ข า. (2561). ท าไมเด็กจีนฮิตเดินทางมาเรียนเมืองไทย?. (ออนไลน์) 
3 เสาวนีย์  ด ารงโรจน์สกุล.(2560, กรกฎาคม –ธันวาคม). ปัญหาการออกเสียงและการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย

ให้นกัศึกษาจีน  .ใน วารสารมหาวิทยาลยัพายพั. 31(1) : 31-40 หน้า 33. 
4 ยุพิน   จนัทร์เรือง (2547). ความเข้าใจในการอ่านของนกัศึกษาชาวจีน  วิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารชัน้ปีที่ 3 ที่เรียน

โดยการใช้กิจกรรมชี้แนะให้คิด  :โปรแกรมวิชาภาษาและวฒันธรรม. หน้า 2-3. 
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ท่ีสุด1  เปรียบการอ่านได้ว่า  " เป็นพลงัของการเรียนรู้ การได้เรียนรู้การเขียนภาษาใดภาษาหน่ึง
ผ่านการอ่านท าให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่รู้จบ การอ่านจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจส่ิงท่ีปรากฏ
อยู่รอบตัวในสังคมเจ้าของภาษา  นอกจากนี้ยังเข้าใจความคิด  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  
เศรษฐกิจ  และเหตบุ้านการเมืองของเจ้าของภาษา" 2     

การท่ีมุ่งเน้นพฒันาทกัษะการอ่านในการเรียนรู้ภาษาของชาติอื่นจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ตามท่ี  
เสาวลกัษณ์   รัตนวิชช์  ได้ชีใ้ห้เห็นถึงเร่ืองการอ่านไว้ดงันี ้ 
 

  ส่ิงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  คือการอ่าน เพราะการอ่านจะเป็นตัวกลางในการรับสารและ

เป็นรากฐานส าหรับการเรียนแต่ละสาขา  ดังนัน้การอ่านจึงท าให้ผู้ เรียนมีความรู้มากขึน้  นอกจากนี ้

การอ่านยังมีผลให้ทักษะทางภาษาด้านอื่น ๆ ดีขึน้อีกด้วย กล่าวคือ เม่ือเรามีความสามารถด้านการ

อ่านดี  ทกัษะอื่น ๆ เช่น การฟัง  การเขียน ก็จะได้รับการพฒันาให้ดีขึน้ตามไปด้วย 3 

การอ่านมีความจ าเป็นมากจึงควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการอ่านให้นักศึกษา
ชาวต่างชาติท่ีสนใจเรียนภาษาไทย   โดยเฉพาะเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ  สอดคล้องกับ
ความเห็นของ  เฉิน เซียวเซียว ท่ีกล่าวว่า การสอนการอ่านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนท่ีเรียน
ภาษาไทยควรเน้นการอ่านให้รู้เร่ือง จบัใจความได้ วิเคราะห์บทอ่านได้ รวมทัง้แสดงความเห็นของ
ตนเองได้4   อีกทัง้ในการเรียนภาษาต่างประเทศนัน้เราไม่ควรเรียนเฉพาะภาษาอย่างเดียว  ควร
จะต้องเรียนวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย  เพราะทัง้สองเร่ืองนีม้ีความเชื่อมโยงกัน คือภาษาเป็นส่วน
หน่ึงในวฒันธรรมและช่วยให้วฒันธรรมสะท้อนออกมาปรากฏเด่นชดัขึน้ ฉะนัน้การศึกษาภาษาจึง
สามารถศึกษาผ่านวัฒนธรรม  เพราะภาษากับวฒันธรรมมีความสัมพันธ์ท่ีต่างส่งเสริมซึ่งกนัและ
กัน ภาษาเป็นผู้บันทึกวัฒนธรรมเก็บรวบรวมไว้ จึงสามารถแสดงวัฒนธรรมของชาติได้5  การ
เรียนรู้ภาษาจึงควรเรียนรู้วัฒนธรรมประกอบด้วย เพราะถ้าไม่สนใจในเร่ืองวัฒนธรรมย่อมเป็น

 
1 กิตติชยั  พินโน และอมรชยั  คหกิจโกศล. (2554). ภาษากบัการส่ือสาร. หน้า 135. 
2 สมพงศ์    วิทยศกัด์ิพนัธุ์. (2548, พฤศจิกายน), การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ใน วรรณวิทศัน์. 5 : 

215-216. หน้า 215. 
3 เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช์. (2531). เอกสารค าสอนหลกัสูตรและการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษา. หน้า 4. 
4 เฉิน เซียวเซียว (Chen Xiaoxiao).(2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค 

KWL Plus ส าหรับนกัศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ใน วารสารบณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.  8 (17): 1-3. หน้า 2. 
5 ประภาศรี  สีหอ าไพ. (2550).  วฒันธรรมทางภาษา.  หน้า 8-9 . 
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ปัญหาต่อการใช้ภาษาให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ  การสอนวฒันธรรมและภาษาให้แก่นกัศึกษาชาวต่างชาติ
จึงจ าเป็นมาก  ดงัท่ี เกษสิริรักษ์  นิตยสทุธ์ิ  กล่าวว่า 
 

 การศึกษาภาษาต่างประเทศและเรียนรู้วฒันธรรมด้วย จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจระบบของภาษา ทัง้

ถ้อยค า และส านวนต่าง ๆ ได้โดยง่ายขึน้ และยังใช้ภาษาในการส่งสารได้ ถกูต้องสอดคล้องกับโอกาส

และส่ิงแวดล้อม ถ้าไม่เรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมเวลาที่เรียนภาษาต่างประเทศ  จะท าให้ผู้ เรียนไม่เข้าใจ

วิธีการส่ือสาร  เนือ้หา  ถ้อยค า หรือในการพูดสนทนาอาจมีการใช้ส านวนซึ่งเข้าใจได้ยาก  เม่ือมีเร่ืองที่

ไม่เข้าใจย่อมท าให้มีความรู้สึกว่า  การเรียนภาษาของชาติอื่นนัน้เป็นเร่ืองยาก  น่าเบ่ือ ท้อถอย  หรือ

อาจจะเกิดทศันคติที่ไม่ดีต่อเจ้าของภาษาได้1 

  

ในเร่ืองของความส าคัญของการสอนภาษาและวัฒนธรรมนี  ้ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ 
ได้กล่าวว่า   
 

 ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมมีความจ าเป็นต่อการสอนทักษะภาษามาก  ในการที่ครูสอนภาษาต้อง

สนใจการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมมิใช่เพียงเพราะความต้องการให้นักศึกษาเข้าใจวฒันธรรมของประเทศ

อื่น  แต่เป็นเพราะความจ าเป็นในเร่ืองของการสอนภาษา  ถ้าหากไม่สอนวัฒนธรรมควบคู่กบัการสอน

ภาษา ก็เหมือนกบัเราสอนสญัลกัษณ์ที่ไม่มีความหมาย2   

ดังนัน้ในการสอนภาษาต่างประเทศให้ผู้ เรียนชาติอื่น  นอกจากสอนความรู้ทางด้าน
ภาษาแล้วยังต้องสอนวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย   เพื่อสร้างความรู้ในเร่ืองทักษะภาษาและเสริม
ความเข้าใจความคิดของคนไทย  โดยการสอนเร่ืองการอ่านท่ีต้องน ามาสอนในการสอน
ภาษาต่างประเทศ  จึงควรสอนการอ่านภาษาไทยควบคู่ไปกบัการสอนวฒันธรรมไทย  ดงัท่ีศรีวิไล 
พลมณี ได้วิเคราะห์ความคิดเห็นและความสนใจของคนต่างชาติท่ีมาเรียนภาษาไทยพบว่า 

 
1 เกษสิริรักษ์  นิตยสทุธิ์. (2554). การสร้างแบบเรียนภาษาและวฒันธรรมจากส านวนไทย ส าหรับผู้เรียนชาว

ต่างประเทศ. หน้า 15. 
2 สภุทัรา อกัษรานุเคราะห์.  (2532).  การสอนทกัษะทางภาษาและวฒันธรรม. หน้า 15. 
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“ชาวต่างชาติต้องการเรียนภาษาเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือเร่ืองของประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมไทย” 1  

ในสังคมเอเชียตะวนัออกนัน้มีวัฒนธรรมร่วมกนั  คือ  วฒันธรรมข้าว  เน่ืองจากสภาพ
ภูมิประเทศของคนเอเชียตะวันออกมีสภาพแวดล้อมท่ีดีแก่การปลูกพืช และในขัน้ตอนการ
เพาะปลูกมนุษย์มักจะต้องการส่ิงของหรือพยายามหาเคร่ืองทุ่นแรง  จากเดิมอาจใช้แรงงานของ
ตัวเองในการท าส่ิงต่าง ๆ   ต่อมาก็เร่ิมเปล่ียนมาใช้แรงงานจากสัตว์เลีย้ง  โดยสัตว์นัน้มนุษย์น า 
มาเลีย้งเพื่อเป็นแรงงานในการเพาะปลูก  หน่ึงในสตัว์เหล่านัน้ก็คือ  ควาย ความส าคัญของควาย
จึงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปรากฏทัง้ในเร่ืองเล่า นิทานชาวบ้าน  อันเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม  
และได้ถ่ายทอดเป็นรูปธรรมผ่านทางขัน้ตอนพิธีกรรม ซึ่งควายมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกบัวิถีชีวิต
คนไทย2   

ชาวไทยส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพเป็นเกษตรกรเน้นการปลูกพืช  เลีย้งสัตว์  วิถีชีวิต
ของคนไทยจึงใกล้ชิดธรรมชาติมาก  ควาย  เป็นสัตว์เลีย้งของคนไทยมาช้านาน  แม้หลักฐาน
ยืนยันไม่ได้ว่าคนไทยจับควายป่ามาเป็นสัตว์เลีย้งและใช้แรงงานเป็นผู้ช่วยท างานต่าง ๆ  เร่ิมขึน้
ตัง้แต่เมื่อไร  แต่ความผูกพันระหว่างคนไทยกับควายก็แนบแน่นยิ่งนัก3 สอดคล้องกับ  ศิริวรรณ 
วิบูลย์มา กล่าวว่า “ผู้อยู่เบื้องหลงัแห่งความภูมิใจของข้าวไทยมกัจะไม่ค่อยได้รับการกล่าวขาน
และเห็นคุณค่าก็คือ ชาวนาไทยและควายไทย ชาวนาไทยคือเกษตรกรเปรียบเหมือนกระดูกสัน
หลังของชาติ และควายไทยคือสัตว์คู่ทุกข์คู่ยากประดุจดั่งกระดูกสันหลังของชาวนาไทย 4 ” 
ควายจึงมีความผกูพนักบัชีวิตของมนษุย์มาเป็นเวลานาน 

ในเร่ืองของประวัติศาสตร์ควายไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส าคัญใน
เมืองไทย  คือ ศึกบางระจัน  ทุกวันนีย้ังมีรูปปัน้นายทองเหม็นขี่ควาย  อยู่ท่ีอ าเภอค่ายบางระจัน 
จงัหวดัสิงห์บุรี  โดยถูกเรียกว่าอนสุาวรีย์วีรชนแห่งบางระจัน  ในต านานท่ีเกี่ยวข้องกบัพระยาแถน  
ควายก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยในเร่ืองเล่าว่าแถนส่งควายลงมาในโล   ต่อมาควายตายเหลือแต่
ซากกะโหลก  นานเข้าก็มีต้นน า้เต้าปุงงอกออกมาจากซากจมูก (ฮูดัง)  ควายแล้วโตใหญ่  มีลูก
น า้เต้าปุงใบมหึมา  คนเราก็เกิดมาแออัดยัดเยียดอยู่ในลูกน า้เต้าปุงนัน้  จนเมื่อ  “ปู่ ”  ผู้วิเศษเอา

 
1 ศรีวิไล พลมณี. (2545). พืน้ฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  =Foundations of teaching as a 

foreign language. หน้า 36 – 39. 
2 นนัทนิตย์   อนุศาสนะนนัท์.  (2549).  “ควายกบัคน”  ความสมัพนัธ์ในสงัคมไทย : ศึกษาผ่านต านาน เร่ืองเล่า  

ประเพณี  พิธีกรรม  และวิถีชีวิตควายที่เปล่ียนไป.  หน้า 1. 
3 กิติ   แก่นจ าปี.  (2531, กันยายน). ควาย ใน ศึกษาศาสตร์สาร. 13(4) : 65-69. หน้า 66. 
4 ศิริวรรณ วิบูลย์มา. (2556).  กาสรกสิวิทย์ : ศาสตร์ของคนและควายไถนา. หน้า 15. 
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เหล็กเผาไฟกบัส่ิวแทงน า้เต้าเป็นรู  คนเราก็พรั่งพรูมีก าเนิดมาเป็นพี่น้องกนั  5  พวก  ถือเป็นบรรพ
บุรุษของคนในผืนแผ่นดินใหญ่อษุาคเนย์ทกุวนันี ้1  

ในด้านภาษาไทย  มีค าท่ีมีความหมายว่าควายหลายค า  ได้แก่ ควาย  กระบือ  กาสร  
มหิงส์   มหิษ  เป็นต้น รวมทัง้มีการใช้ค าว่าควายในส านวนสุภาษิตไทย ได้แก่ ตามควาย  ฆ่า
ควายเสียดายพริก  สีซอให้ควายฟัง  เสีย้มเขาควายให้ชนกนั   เป็นต้น  2  

นอกจากนีค้วายยังได้ถูกหยิบยกน ามาสร้างสรรค์แต่งเป็นเนือ้ร้องเพลงไทย  ซึ่งให้ทัง้
ความบันเทิง  ข้อคิดเตือนใจ  และปรากฏเชิงสัญลักษณ์สะท้อนเร่ืองราวของชาวนา ความ
ยากล าบากของเกษตรกร  เช่น  เพลงต้อนกระบือ   ขับร้องโดย  ธานินทร์  อินทรเทพ  เป็นต้น   
รวมถึงในการแสดง  ควายก็ได้ถกูน าไปเกี่ยวข้องด้วย “ในการแสดงระบ าของไทยมีระบ าสตัว์ต่างๆ 
ซ่ึงเป็นการร าเลียนท่าสตัว์นัน้ ๆ เช่น ระบ าควาย ประกอบเพลงบนัเทิงกาสร”  3 ซึ่งเป็นระบ าชดุใน
การแสดงโขนเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอนพาลีสอนน้อง ความหมายแสดงถึงความสนุกสนานส าราญใจ
ของทรพาและเหล่าบริวารควาย ซึ่งออกมาเต้นอย่างโลดแล่นตามชัน้เชิงลีลาของนาฏศิลป์  

อีกทัง้ในวงวรรณกรรม นวนิยาย  เร่ืองสัน้ต่าง ๆ นักประพันธ์หลายคนได้น าเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับควายหรือชาวนามาเป็นเค้าโครงในการเขียนเร่ือง และเนือ้หาสาระในการประพนัธ์ทัง้เร่ือง
สัน้และนวนิยาย จนเป็นท่ีรู้จักมาจนถึงปัจจบุนั เช่น นวนิยาย เร่ืองนายฮ้อยทมิฬ  ของ ค าพนู  บุญ
ทวี เร่ืองแผลเก่า ของ  ไม้  เมืองเดิม  กวีนิพนธ์บทหน่ึงในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ชุด “ใบไม้ท่ี
หายไป” ของ จิรนนัท์ พิตรปรีชา กวีนิพนธ์รางวลัซีไรท์  ปี  2532  เป็นต้น  ในวรรณคดีไทยควายก็
ไปปรากฏในเร่ืองรามเกียรต์ิ ซึ่งมีควายชื่อทรพี เป็นตวัละครท่ีถกูพูดถึงมาจนถึงปัจจบุนั  โดยถกูยก
เป็นตัวอย่างสอนลกูหลาน ไม่ให้ลกูหลานท าตวัไม่ดีเหมือนทรพีท่ีมีนิสัยอกตญัญู ฆ่าได้แม้กระทั่ง
พ่อแท้ ๆ ของตนเอง เป็นต้น4   

ทกุเร่ืองท่ีกล่าวมานีส้ะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของชาวไทยกบัควายท่ีท าให้ควายล้วน
เข้าไปมีบทบาทในประวัติศาสตร์  ประเพณี  วัฒนธรรมและภาษาไทยแทบทัง้สิน้  ควายจึงเป็น
สัตว์ท่ีมีประโยชน์ และผูกพันกับคนไทยมาก “รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศให้ วันท่ี 14 พฤษภาคม 
ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เพราะควายเป็นสัตว์ท่ีคอยช่วยเหลือและอยู่กับคนไทยมาช้า
นาน เพื่อให้ชาวไทยได้คิดถึงความส าคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ควาย”  5 โดย “ ภูมิปัญญา

 
1 สจุิตต์  วงศ์เทศ. (2548). ควายให้ก าเนิดคน. หน้า 12.   
2 สง่า   กาญจนาคพนัธุ์. (2539). ส านวนไทย. หน้า 696-729. 
3 มนตรี ตราโมท .)2553(  .สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ .ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 13 . หน้า 144 . 
4 ศิริวรรณ วิบูลย์มา. (2556).  กาสรกสิวิทย์ : ศาสตร์ของคนและควายไถนา. หน้า  5- 6 . 
5 กองส่งเสริมและพฒันาการปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ . (2560).  14 พฤษภาคม “วนัอนรุักษ์ควายไทย”. (ออนไลน์). 
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การเล้ียงควายไทย  ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติประจ าปีพุทธศักราช  
2558”1  ปัจจุบันในเมืองไทยยังมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีบอกเล่าเร่ืองควายหลายท่ีด้วยกัน  ซึ่งสถานท่ี
ดงักล่าวได้รวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ และการจ าลองภาพชีวิตของชาวนาของไทยและควายไทยซึ่งใช้
ในการท านามาตัง้แต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี ้เช่น หมู่ บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภายในมีการจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวนาในสมัยก่อน  มีบ้านชาวนา  และอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ
ส าหรับท านา มีการให้ความรู้เร่ืองพันธุ์ข้าว วิธีการท านาในขัน้ตอนต่าง ๆ และมีการน าควายมา
แสดงความสามารถพิเศษ นอกจากนีย้งัมี โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จงัหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียน
สอนควายในการช่วยคนท านา  เช่น สอนควายไถนา ท าการเกษตรต่าง ๆ และยังมีการให้ความรู้
แก่ผู้ ท่ีสนใจจะใช้ประโยชน์จากควายในการประกอบอาชีพ รวมทัง้จัดท าแปลงสาธิตทางการ
เกษตร  เป็นต้น   

การด ารงชีวิตของคนจีนควายก็มีส่วนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเช่นเดียวกัน  เน่ืองจากประเทศ
แรกท่ีคาดว่ามีการเร่ิมเพาะปลูกข้าวครัง้แรกน่าจะเป็นประเทศจีน จากการศึกษาและค้นพบ
หลกัฐานต่าง ๆ พบว่ามนุษย์บริเวณลุ่มแม่น า้แยงซีปลูกข้าวส าหรับกินเป็นอาหารมาเป็นเวลานาน
แล้ว  โดยมีการเพาะปลูกข้าวครัง้แรกเมื่อประมาณ  6,000  ปีท่ีแล้ว ก่อนท่ีจะเร่ิมขยายไปตาม
ภมูิภาคต่าง ๆ จนท าให้มีการเพาะปลูกอย่างมากมายในปัจจบุัน2  ควายจึงปรากฏในวิถีชีวิตและ
สงัคมจีน  ดงันี ้

การท าเกษตรกรรมในวิถีชีวิตของคนจีนมีการน าควายไปใช้แรงงาน คือ ใช้ควายไถนา  
โดยท่ีศูนย์นิทรรศการการเกษตรแห่งชาติของจีน (NAEC) ตัง้ขึน้ในปีพุทธศักราช 2502 โดยเป็น
หน่ึงในศูนย์นิทรรศการท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังมากในกรุง
ปักกิ่งท่ีสร้างขึน้ในสมัยก่อนภายหลังจากท่ีมีการก่อตัง้ประเทศจีนขึน้ใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัด
แสดงเกี่ยวกับเร่ืองการท าเกษตรกรรมหลายรูปแบบ  มีการจัดแสดงการจ าลองการใช้ควายไถนา
ในสมยัก่อน  ซึ่งใช้ควายสองตวั  และมีคนสองคนควบคมุควายในการไถนา  รวมทัง้มีการจัดแสดง  
คันไถ3  เป็นต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของคนจีนท่ีสัมพันธ์กับควายในเร่ืองของการท า
เกษตรกรรมในประเพณีและพิธีกรรมของจีนมีควายเป็นส่วนหน่ึงด้วย  เช่น  พิธีท าขวัญควาย  ใน
สิบสองปันนา  โดยมีชาวไทลือ้  ท่ีอาศยัอยู่ภายในเมืองเชียงรุ่ง มีการท าขวญัควายหลังจากไถนา
หว่านกล้าเสร็จ  ผู้ท าพิธีได้แก่เจ้าของควายหรืออาจารย์ท าขวัญ  พิธีจะจัดในตอนเช้า เร่ิมจาก

 
1 สมชาย นิลอาธิ. (2559). ความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล: มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ

ชาติ  หน้า 96. 
2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2556). คน ข้าว นา ควาย ในวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้. หน้า 7. 
3 Phyblas. (2557) .พิพธิภณัฑ์เกษตรกรรมจีน. (ออนไลน์) . 
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อาบน า้ให้ควาย  เอาแอกไถใส่ท่ีคอควาย  น าดอกไม้ธูปเทียนปักท่ีเขาควายข้างละคู่  เอาข้าวให้
ควายกิน  กล่าวค าเรียกขวญั  แล้วปล่อยควายเข้าป่า  ประมาณ 15-30 วนัจะเข้าป่าไปเยี่ยมควาย  
จนถึงเวลาท านาอีกครัง้จึงไปรับควายกลบัมา1   

ต านานเร่ืองเล่าของจีนก็มีควายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  คือ วันแห่งความรักของจีน หรือ
เทศกาลคืน 7 ค ่า เดือน 7 มีเร่ืองเล่าท่ีมาเกิดจากความรักของเทพธิดาทอผ้ากบัหนุ่มเลีย้งควายท่ี
เจ้าสวรรค์อนุญาตให้แต่งงานกันได้  แต่เกิดการส่ือสารท่ีผิดพลาดคือหลังจากแต่งงานแล้วเจ้า
สวรรค์กลัวทัง้คู่อยู่ด้วยกันตลอดจนลืมหน้าท่ีการงานจึงให้นกขุนทองไปบอกให้ทัง้คู่อยู่ด้วยกันได้
เพียงสัปดาห์ละ 2 วัน  แต่นกขนุทองกลบัไปบอกว่าให้ทัง้คู่อยู่ด้วยกนัได้ทกุวนั   สองหนุ่มสาวดีใจ
มากจึงอยู่ด้วยกันทัง้วันทัง้คืนจนไม่ได้ท าหน้าท่ีของตน  เจ้าสวรรค์โกรธมาก จึงสั่งให้ทัง้คู่กลับไป
ท าหน้าท่ีดังเดิมและพบกันได้เพียง 1 วัน  คือวันขึน้ 7 ค ่า  เดือน 7 นกขุนทองรู้สึกผิดจึงสร้าง
สะพานให้ทัง้คู่มาพบกนัในวนันัน้  ชาวจีนซาบซึง้ในความรักของคู่รักจึงก าหนดให้วันดังกล่าวเป็น
วนัวาเลนไทน์ของจีน2   

ในเร่ืองภาษามีส านวนสุภาษิตจีนท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกบัของไทย มีการน าควายไป
กล่าวเปรียบเทียบในค าพูดจนเกิดเป็นส านวนต่าง ๆ กรรณิการ์ โกวิทกุล และ สุภาณี ปิยพสนุทรา 

ได้แสดงตัวอย่างส านวนจีนท่ีมีควายปรากฏอยู่ เช่น  ส านวนดีดพิณให้ควายฟัง (对牛弹琴)  
มีความหมายเหมือนกับส านวนสีซอให้ควายฟังของไทย  ส านวนควายแก่กินหญ้าอ่อน   

(老牛吃嫩草) มีความหมายเหมือนส านวน  โคแก่กินหญ้าอ่อนของไทย3  และส านวนหนี

ควายป่าปะเสือ (躲过野牛碰上虎)  มีความหมายตรงกับส านวนหนีเสือปะจระเข้ ของ
ไทย4  เป็นต้น   

จาการสัมภาษณ์นกัศึกษาชาวจีน  ในเร่ืองทศันคติระหว่างคนจีนกับควาย  และมมุมอง
ของคนจีนต่อควายว่ามีความผูกพันและมีความใกล้ชิดกับชีวิตของคนจีนอย่างไร  คือ  Yue Hu 
กล่าวว่า 

 
 

 
1 ประคอง  นิมมานเหมินท์.  (2560).  คติชนคนไทในวฒันธรรมขา้ว.  หน้า 214-213. 
2 ถาวร   สิกขโกศล. (2555). เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้. หน้า 31. 
3 กรรณิการ์   โกวิทกุล. (2544). การเปรียบเทียบพาษิต-ค าพงัเพยจีนกบัส านวน-ภาษิตไทย. หนา้ 30. 
4 สภุาณี   ปิยพสนุทรา. (2551). สนกุกบัส านวนจีนพกัท้าย. หน้า  78. 
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 ควายในความคิดของคนจีน  มีความหมายว่า  อดทนและขยนั  ในสมยัเด็ก ๆ ตามชนบทจะเห็น

ว่าคนจีนใช้ควายในการท านา เช่น  ไถนา   และยงัมีส านวนควาย และเร่ืองเล่าของจีนหลายเร่ือง  เช่น  

เร่ือง วนัวาเลนไทน์ของจีนก็เกี่ยวกบัควาย  ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงควายชาวจีนก็รู้จกัดี  ถ้าให้นักศึกษา

ชาวจีนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านเร่ืองควาย  ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเพราะสามารถนึก

เปรียบเทียบกบัภาษาและวฒันธรรมตนเองได้ 1 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  โดยการเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกับวัฒนธรรมจาก  
เร่ืองควายไทย  ในรูปของชดุการเรียนรู้จะเป็นส่ือกลางท่ีช่วยให้ผู้ เรียนชาวจีนได้เพิ่มความสามารถ
ทางการอ่าน และยงัได้สร้างเสริมความรู้เร่ืองภาษาและวัฒนธรรมมากขึน้  การเสริมสร้างความรู้
เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านผ่านเร่ืองราววัฒนธรรมท่ีมีความใกล้เคียงกับของชาติตัวเอง  จะช่วยให้
เรียนเข้าใจง่ายขึน้  เน่ืองจากเนือ้เร่ืองท่ีน ามามีความใกล้ชิดและมีความคุ้นเคยกบัผู้ เรียนจะท าให้
นึกเห็นภาพเข้าใจเร่ืองราวมากขึน้  และยังได้น าไปเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของตนเองท าให้
จดจ าได้ดียิ่งขึน้  อีกทัง้ยังเป็นการจดุประกายความคิดในการสร้างส่ือการเรียนภาษาไทยเพิ่มเติม
ให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนชาวจีนสามารถใช้ชุดการเรียน
ฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยและเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยด้วยตนเองไปพร้อมกันด้วย  ด้วย
ความส าคญัทัง้หมดนีเ้ป็นเหตใุห้ผู้วิจัยสนใจที่จะน าเร่ืองควายมาสร้างชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
อ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  

ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน   
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 75/75   

ความส าคัญของการวิจัย 
การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  

ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนทกัษะทางการอ่านภาษาไทย และเสริมสร้าง
ความเข้าใจภาษาและวฒันธรรมไทยของผู้ เรียนชาวจีน  

 
1 Yue Hu. (2561,7 ตลุาคม). สมัภาษณ์โดย จนัทิภา  กบิลโรจน์  ที่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

1.1 ประชากร 
ประชากรเป็นนักศึกษาชาวจีน  ระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3  วิชาเอกภาษาไทย  

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน 13 คน 
1.2 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชาวจีน  ระดับปริญญาตรีชัน้ปี ท่ี  3  วิชาเอก
ภาษาไทย  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน 10 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  

ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน   
2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีประกอบในชุด

การเรียนรู้  
3. เนือ้หาชดุการเรียนรู้ 

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีน  ทัง้หมด  10  ชดุ  มีเนือ้หา ดงันี ้

ชดุท่ี 1 ลกัษณะและประโยชน์ของควายไทย 
ชดุท่ี 2 ควายในส านวนไทย 
ชดุท่ี 3 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบัควายในประเทศไทย 
ชดุท่ี 4 ควายในประเพณีไทย 
ชดุท่ี 5 ควายในพิธีกรรม 
ชดุท่ี 6 ควายในเพลงไทย 
ชดุท่ี 7 ควายในประวติัศาสตร์ไทย 
ชดุท่ี 8 ควายในต านาน 
ชดุท่ี 9 ควายในวรรณกรรมไทย 
ชดุท่ี 10 ควายในวรรณคดีไทย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ชุดการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยท่ีมีเนือ้หา มีการสร้างกิจกรรม

การเรียนรู้  โดยบอกขัน้ตอนการเรียนรู้ไว้เรียบร้อย ให้นักศึกษาน าไปเรียนเองท่ีใดก็ได้ตาม
ความชอบใจและความสามารถของแต่ละคน 

2. พัฒนาทักษะการอ่าน หมายถึง  การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฒันาให้
ผู้ เรียนรับรู้ข้อความผ่านตัวอักษรได้  และยังวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้ เขียนรวมทัง้บอกความรู้สึก
จากการอ่านได้ 

3. ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านท่ีมีจุดประสงค์เพื่อสืบค้นหา
สาระของเร่ือง  การแสวงหาข้อความท่ีผู้ เขียนส่ือถึงผู้อ่าน  หาประเด็นส าคัญหรือแนวคิดส าคัญ
จากการอ่าน และบอกค าตอบจากการอ่านเนือ้หานัน้ ๆ ได้ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม Literature  

ควายไทยผกูพนักบัคนไทย วัฒนธรรมประเพณีของคนไทย  การศึกษาเร่ืองควายไทยจะ
ช่วยท าให้นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าใจเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมไทยมากขึน้  จุดมุ่งหมายในการ
วิจยัเพื่อน าเร่ืองราวของควายไทยไปเป็นส่ือในการพัฒนาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคัญให้ชาว
จีน  เพื่อช่วยให้ได้เรียนเร่ืองภาษาและท าให้ผู้ เรียนชาวจีนเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากกว่าเดิม  การ
วิจยัครัง้นี ้ได้ศึกษาข้อมลูและรวบรวมสาระความรู้จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น  4  
ส่วนได้แก่  การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านจบัใจความส าคญั การรวบรวมข้อมูลเร่ืองการสอน
วฒันธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ การศึกษาข้อมลูเร่ืองควายในสงัคมวฒันธรรมไทย  และการรวบรวม
ข้อมลูเร่ืองการสร้างชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง  น าเสนอดงันี ้

1. การอ่านจบัใจความส าคญั 
2. การสอนวฒันธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ 
3. ควายในสงัคมและวฒันธรรมไทย 
4. ชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. การอ่านจับใจความส าคัญ 
การใช้ชีวิตของเราในยุคปัจจบุันมีความก้าวล า้ทางด้านส่ือสาร  คนในสังคมมีการพบปะ

ติดต่อกันมากขึน้  การเรียนและฝึกฝนทักษะการอ่านจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  โดยเฉพาะการอ่านจับ
ใจความส าคญั  ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองการอ่านจบัใจความส าคญัไว้ดงันี ้

1.1 ความหมายของการอ่านจบัใจความส าคญั 
1.2 การสอนการอ่านจบัใจความให้ชาวต่างชาติ 
1.3 การพฒันาประสิทธิภาพการอ่าน 
1.4 เทคนิคการสอนการอ่านจบัใจความส าคญั 

1.1 ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ  
ในการด าเนินชีวิตปัจจุบันเราใช้ทักษะการอ่านอยู่ ตลอดเวลา  ทัง้อ่านข่าว  อ่าน

ประกาศ  อ่านเพื่อเพิ่มความรู้หรือตอบข้อสงสยัของตนเอง  ในชีวิตเราจึงเกี่ยวข้องกบัการอ่านมาก
โดยเฉพาพการอ่านจับใจความส าคัญ มีนักวิชาการให้ความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ  
ได้แก่ 
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สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์ สรุปว่า  “การอ่านจับใจความส าคัญ  คือวิธีในการรับรู้
ความหมายของค า  กลุ่มค า  ประโยคและข้อความ” 1 

สนิท   สัตโยภาส  กล่าวว่า   “การอ่านจับใจความ  คือ  การอ่านท่ีผู้ อ่าน  อ่าน
อย่างรับรู้ความหมายและบอกสาระส าคัญของบทอ่านในแง่มมุต่าง ๆ ได้ซึ่งมีวิธีการจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย2 ” 

ฉวีวรรณ  คหูาภินนัท์ สรุปไว้ว่า  “ การอ่านจบัใจความคือการอ่านแล้วเข้าใจเนือ้
เร่ือง   จับใจความได้ สรุปส่ิงท่ีอ่านและตอบปัญหาจากส่ิงท่ีศึกษาได้  อีกทัง้ยงัน าความรู้จากส่ิงท่ี
อ่านไปใช้ประโยชน์ได้” 3 

แววมยุรา  เหมือนนิล สรุปว่า การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านท่ีผู้ อ่าน
พยายามหาสาระของเร่ือง หรือของหนังสือในแต่ละเล่มว่าคืออะไร  โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน   
ได้แก่   ส่วนท่ีเป็นใจความส าคญั  ส่วนท่ีขยายใจความส าคญัหรือส่วนประกอบ  4 

ผกาศรี   เย็นบุตร กล่าวว่า  การอ่านจับใจความส าคัญ  เป็น  การรวบรวม
สาระส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน  ได้แก่   เก็บจดุมุ่งหมายส าคัญของเร่ือง  เก็บเนือ้เร่ือง  เก็บแนวคิด 

หรือมมุมอง ของผู้ เขียน  และเก็บความรู้สึกของผู้ เขียน เป็นต้น5 
สรุปได้ว่า  การอ่านจับใจความส าคญั  หมายถึง  การหาประเด็นส าคญัของเร่ือง

ท่ีอ่าน  การค้นหาส่ิงท่ีผู้ เขียนต้องการน าเสนอ  หาประเด็นส าคัญหรือแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่าน  
รวมทัง้มุ่งหาจดุมุ่งหมาย ส่ิงท่ีแฝงอยู่รวมทัง้ความรู้สึกของผู้ เขียน  สามารถอ่านเร่ืองและหาค าถาม
ท่ีตัง้ไว้จากเร่ืองท่ีอ่านได้ 

1.2 การสอนการอ่านจับใจความให้ชาวต่างชาติ 
ทกัษะการอ่านมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้และส่งเสริมให้ดีเพราะการอ่านเป็นตวัช่วยใน

การแสวงหาความรู้  ในระบบการเรียนการอ่านย่อมเป็นพืน้ฐานต่อผู้ เรียน เพราะการศึกษาในทุก
สาขาวิชาต้องใช้การอ่านเป็นผู้ช่วยส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ทัง้สิน้  ยิ่งการอ่านจับใจความ
ส าคญัยิ่งต้องใช้มาก  ส าหรับผู้ เรียนท่ีพดูภาษาอื่นมีวิธีในการสอน  ดงันี ้

การสอนอ่านจับใจความให้กับนักศึกษาต่างชาติ  ตามปกติจะใช้วิธีเหมือนกับ
นักเรียนท่ีพูดภาษาไทย แต่อาจมีข้อปลีกย่อยท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน ามาใช้กับนักเรียนท่ีพูด

 
1 สนุนัทา   มัน่เศรษฐวิทย์ .(2537). หลกัและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. หน้า 88. 
2 สนิท   สตัโยภาส.  (2556). การสอนภาษาไทยในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. หน้า  157. 
3 ฉวีวรรณ คหูาภินนัท์. (2542).  เทคนิคการอ่าน . หน้า  45. 
4 แววมยุรา เหมือนนิล. (2538). การอ่านจบัใจความ. หน้า  9 . 
5 ผกาศรี   เย็นบุตร. (2542). การอ่าน. หน้า 137. 
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ภาษาอื่นให้สามารถอ่านจับใจความได้ดี  เท่ากับนักเรียนไทย  โดยเร่ิมต้นจากให้นักเรียนอ่านค า  
ประโยค  ข้อความ  และอ่านเร่ืองท่ีมีความสัมพันธ์กบันกัเรียนอาจจะในทางสงัคม  ครอบครัว  ซึ่ง
ควรสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีนักเรียนคุ้นเคย  และปฏิบัติเป็นประจ า  ต้องพยายามให้
นกัเรียนเข้าใจและค้นพบส่ิงท่ีไม่เหมือนกนัของเสียงในภาษาไทย บางค าอาจมีเสียงคล้ายกันแต่มี
ความหมายไม่เหมือนกัน หรือมีเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน  ควรมีข้อแนะน าให้
นกัเรียนเห็นความต่างนี ้ส่วนในเร่ืองการวางต าแหน่งค าในประโยค ภาษาแต่ละภาษาจะมีการวาง
ค าไม่เหมือนกันจึงจ าเป็นต้องให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาของทัง้สองภาษาเพื่อจะได้น ามาเทียบ
กนั  และใช้ถกูต้องทัง้สองภาษา1  

ในการสอนอ่านจับใจความส าคัญให้นักศึกษาต่างชาติ ยังต้องอาศัยการสอนอ่าน
และเขียน โดยมีเทคนิคการสอนอ่าน – เขียน  คือ  ใช้เวลาไม่มากในการอ่าน  โดยใช้วิธีท่ีง่ายและ
สะดวกต่อผู้ เรียน  มีแผนภูมิประกอบ ให้เวลาผู้ เรียนไปฝึกข้างนอก  ต้องมีส่ือการสอน  มีแบบฝึกท่ี
วางแผนและออกแบบมาอย่างดี ท่ีส าคัญต้องให้เห็นคุณค่าและมีความสนุก  ผสมผสานอยู่ใน
กิจกรรมนัน้ ๆ ให้เขียนในส่ิงท่ีเคยได้ยิน  เคยเรียนรู้แล้ว  และให้อ่านให้พูด  ในส่ิงท่ีเขียน  ขยาย
ออกไปอย่างสมัพนัธ์ทกัษะ  และให้ก าลงัใจขณะฝึกฝน2   

ส่วนการสร้างบทอ่านให้น่าสนใจ มีแนวทางเพื่อให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีในการอ่าน  
ดังนีคื้อ   “ต้องเขียนกิจกรรมประกอบการอ่าน  และมีการแทรกค าศัพท์ใหม่ประกอบค าอธิบาย  
เนือ้หาในบทอ่านมีเร่ืองราวให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม  สังคม  ประเพณี  วิถีชีวิต  สถานท่ี
ท่องเท่ียว   และต้องเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีน่าสนใจ  อาจสร้างบทอ่านมาจากนิทาน  มีการตอบ
ค าถามและการสรุปเร่ือง   หรือมีแบบฝึกหดัประเมินความเข้าใจ เป็นต้น  3” 

สรุปได้ว่า ทักษะการอ่าน  เป็นทักษะการรับรู้สารท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิตของมนุษย์  
นักศึกษาชาวต่างชาติควรได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ   จะช่วยให้
นกัศึกษามีความสามารถด้านการอ่าน  เวลาอ่านก็จะเข้าใจเนือ้หา  ทราบส่ิงท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือ  
และการอ่านยังช่วยเพิ่มสาระความรู้ในเร่ืองท่ีนักศึกษายังไม่ทราบมาก่อน หรือได้ใช้ประโยชน์ใน
การแสวงหาความรู้  สดุท้ายนีเ้มื่อมีการใช้เทคนิควิธีการสอนการอ่านท่ีง่ายสะดวกต่อผู้ เรียนและมี
การสร้างบทอ่านให้น่าสนใจก็จะช่วยให้นักศึกษามีความสนใจน าไปใช้ และเข้าใจเร่ืองราวจากการ
อ่านมากยิ่งขึน้ 

 
1 สนุนัทา   มัน่เศรษฐวิทย์ .(2537). หลกัและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. หน้า 149. 
2 ศรีวิไล พลมณี. (2545). พืน้ฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ =  Foundations of teaching as a 

foreign language. หน้า 139-141. 
3 สมพงศ์    วิทยศกัด์ิพนัธุ์.(2545). คู่มอืการสอนภาษาไทยเบือ้งตน้ในบริบทไทยศึกษาส าหรับชาวต่างชาติ. หน้า 244. 



  15 

1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่าน 
ทกัษะการอ่านมีความจ าเป็นต่อการศึกษาหาความรู้ในหลายสาขา  และเป็นพืน้ฐาน

ส าคัญในการส่งเสริมทักษะด้านอื่น ๆ ดังนัน้การสอนการอ่านจึงควรต้องได้รับการพัฒนาเพื่อ
พืน้ฐานท่ีดีและถูกต้อง และสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองทางการศึกษาค้นคว้าในเร่ือง
ต่าง ๆ ได้ 

องค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยพัฒนาและเสริมความสามารถให้ทักษะการอ่านประสบ
ความส าเร็จมี 3 ส่ิง ได้แก่ 

1. ความรู้และประสบการณ์เดิม (Schema) เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
การอ่านไม่เหมือนกัน  ทัง้นีเ้พราะพืน้ความรู้และประสบการณ์เดิมมีความสมัพันธ์กบับทอ่านจะท า
ให้เข้าใจบทอ่านอย่างดีขึน้  ซึ่งความรู้รวมทัง้ประสบการณ์เดิมจะถูกน ามาใช้เมื่อผู้ เรียนเข้าใจ
เร่ืองราวต่าง ๆ จะส่งผลให้สามารถเปล่ียนความรู้เดิมให้กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ขึน้มา  ทุก
อย่างนีจ้ะช่วยให้อ่านบทอ่านอย่างเข้าใจ 

2. อภิ ปัญญา (Metacognition) คือการท่ีสามารถเข้าใจระบบต่าง ๆ ทาง
ความคิดของตัวเองว่านักศึกษามีความเข้าใจในบทอ่านและท าให้ควบคุมการอ่านของตนเองได้  
ทัง้นีเ้พราะผู้ เรียนต้องวิเคราะห์ตนเองจากความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้เร่ืองมากน้อยเพียงใด  มี
ประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีสัมพันธ์กับบทอ่านอย่างไรจะใช้กลวิธีในการอ่านเมื่อไร  และใช้
อย่างไรท่ีเหมาะสมในการอ่าน  อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ เรียนสามารถตรวจและประเมินตนเองว่าส าเร็จได้
ครบตามจดุประสงค์หรือไม่ 

3. โครงสร้างเนือ้ความ (Text Structure) โครงสร้างของเนือ้เร่ืองแต่ละชนิดมี
ความต่างกนัและมีลกัษณะท่ีเฉพาะของตนเอง หากผู้ เรียนบอกโครงสร้างของเนือ้เร่ืองนัน้ได้  และรู้
วตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนจะช่วยให้อ่านบทอ่านอย่างเข้าใจได้ดี1 

นอกจากนีใ้นการจดักิจกรรมการสอนการอ่านให้มีประสิทธิภาพควรมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ขัน้ก่อนการอ่าน (Pre-Reading)  เป็นการกระตุ้นเร้าให้นักศึกษาสนใจเรียน  

และใส่ความรู้เบือ้งต้นให้ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน  ได้แก่  การเดาเร่ืองก่อนอ่าน  จะท าให้นกัศึกษาค้นหา
ความรู้เดิม  แล้วน ามาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีอ่าน  การวิเคราะห์รูปประโยคและข้อความ
ท่ีอยู่แวดล้อมแล้วคาดคะเนความหมายของศพัท์  หรือดจูากภาพท่ีมี 

 
1 เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช์.(2531). เอกสารค าสอนหลกัสูตรและการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษา. หน้า 34. 
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2. ขัน้ระหว่างการอ่าน (While-Reading) คือ การซึมซับความรู้ของโครงสร้าง
เนือ้หาในเร่ืองท่ีอ่าน กิจกรรมท่ีควรจัด ได้แก่ การล าดับเร่ือง  โดยตัดเร่ืองออกเป็นส่วน ๆ อาจตัด
ทัง้ย่อหน้าหรือตดัเพียงบางประโยคก็ได้แล้วให้นกัศึกษาล าดบัข้อความเอง  น ามาเล่าเร่ืองโดยสรุป 

3. ขัน้หลังการอ่าน (Post-Reading) เป็นการประเมินและตรวจความรู้หลังการ
เรียน โดยแบบฝึกท่ีน ามาใช้อาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทกัษะอื่น ๆ1 

การพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ  ต้องนึกถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของ
นกัเรียน  โดยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดเนือ้หาในการเรียนควรเป็นเร่ืองท่ีสมัพันธ์กบัผู้ เรียน
บ้าง  และต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและความรู้ของตัวผู้ เรียนกับเนือ้หาให้มีความสอดคล้องกนั  ทัง้
ยงัต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการอ่านท่ีช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่านให้ประสบ
ความส าเร็จ 

1.4 เทคนิคการสอนการอ่านจับใจความส าคัญ 
การสอนอ่านจับใจความส าคัญ มีเทคนิคและแนวทางในการสอนหลายรูปแบบท่ีจะ

ช่วยพฒันาให้นกัศึกษามีทกัษะการอ่านท่ีดีขึน้  ดงันี ้
1.4.1 การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้วิธีการส ารวจตรวจทาน มีขัน้ตอน 5 ขัน้

ได้แก่ 
1.) ขัน้ส ารวจให้นกัเรียนส ารวจเร่ืองท่ีอ่าน  เช่น ชื่อเร่ือง  ชื่อผู้แต่ง  ตลอดจน

ส่วนประกอบต่าง ๆ  ท่ีเป็นส่วนรวมของเร่ือง โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว  
2.) ขัน้ตัง้จุดมุ่งหมาย   ให้นักเรียนตัง้ค าถามว่าต้องการได้รับความรู้เร่ืองใด

จากส่ิงท่ีอ่าน   
3.) ขัน้อ่านจับใจความให้ละเอียด ให้นักเรียนอ่านเร่ืองอย่างละเอียดเพื่อ

ค้นหาค าตอบท่ีวางไว้   
4.) ขัน้สรุปเร่ือง  คือสรุปส่วนท่ีส าคญัท่ีสดุเป็นค าตอบของค าถาม  
5.) ขัน้ตรวจสอบ  นักเรียนอ่านเร่ืองทบทวนอีกครัง้  เพื่อความเข้าใจในเนือ้

เร่ือง  ซึ่งขัน้ตอนนีน้กัเรียนจะเข้าใจจดุประสงค์ของเร่ืองมากยิ่งขึน้2  
1.4.2 การอ่านใจจับความส าคัญโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมี

กระบวนการ  แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้  
 

 
1 สมุิตรา  องัวฒันกุล.(2535). วิธีการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. หน้า 178. 
2 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2557). การอ่านภาษาไทย : เอกสารการสอนชุดวิชา10202 = 

Thai reading. หน้า 133. 
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1.) อ่านเฉพาะชื่อเร่ืองแล้วคาดเดาเหตกุารณ์ก่อนลงมืออ่านเร่ือง 
2.) อ่านเนือ้เร่ืองประมาณ 1 ใน 4 ของเร่ือง  แล้วท านายเร่ืองเพิ่มเติมหลัง

ทราบเร่ืองบ้างแล้ว 
3.) อ่านส่วนท่ี 2 ต่อจากส่วนแรก แล้วท านายเหตกุารณ์ต่อ 
4.) อ่านส่วนสดุท้าย  แล้วเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.) อ่านทบทวนเนือ้หาทัง้หมดแล้วดูว่าเนือ้หาตรงกับท่ีท านายไว้ตอนแรก

หรือไม่1  

ทัง้นีย้ังมีงานวิจัยหลายเร่ืองได้กล่าวถึงการท าวิจัยทางด้านการอ่านจับใจความ
ส าคญั  สรุปได้  ดงันี ้

มรู้อด  มูซอ ท าวิจยัเร่ือง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบือ้งต้นส าหรับ
ชาวต่างชาติ  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบือ้งต้น
ส าหรับชาวต่างชาติ  และเพื่อพัฒนาความสามารถในการจับใจความภาษาไทยของผู้ เรียน
ชาวต่างชาติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็น นักเรียนชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาไทยในระดับต้น  
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ  ปีการศึกษา  2553  คัดเลือกจากการสุ่มตวัอย่างง่าย  ในการวิจยัใช้
เคร่ืองมือ คือแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบือ้งต้นส าหรับชาวต่างชาติ  จ านวน  10  
แบบฝึกหัด  ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเบือ้งต้นนีม้ีประสิทธิภาพและ
ช่วยพฒันาผู้ เรียนชาวต่างชาติให้มีความทกัษะในการอ่านจบัความภาษาไทยได้2 

วรารัตน์    ซอเซวี  ศึกษาวิจัยเร่ือง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจาก
นิทานสุภาษิตส าหรับชาวต่างชาติ  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน
สภุาษิตส าหรับชาวต่างชาติ  และเพื่อศึกษาพฒันาการด้านการอ่านจบัใจความของผู้ เรียน  กลุ่มผู้
ทดลองท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชาวต่างชาติท่ีเรียนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เกรด 8 โรงเรียนประชาคมนานาชาติ  ปีการศึกษา  2555  จ านวน  10  คน  คัดเลือกโดยครูผู้สอน  
โดยมีแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากนิทานสภุาษิตส าหรับชาวต่างชาติ  จ านวน  10  บท  
และแบบทดสอบหลงัการใช้แบบฝึก  เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความจากนิทานสุภาษิตส าหรับชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพสามารถช่วยพัฒนา
ความทกัษะด้านการอ่านจบัใจความของนกัเรียนให้ดีขึน้  และจากการคดัเลือกนิทานท่ีมาจากเร่ือง

 
1 สนุนัทา   มัน่เศรษฐวิทย์ .(2537). หลกัและวธีิสอนอ่านภาษาไทย. หน้า 115 . 
2 มรู้อด มซูอ. (2557). แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความเบือ้งต้นส าหรับชาวต่างชาติ.  หน้า 32-33. 
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ใกล้ตัวของผู้ เรียน โดยเฉพาะนิทานท่ีมีสัตว์เป็นตัวละครของเร่ืองจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้
และมีความเข้าใจมากขึน้1   

พรรัตน์ ถิระนันท์  วิจัยเร่ือง แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ 
แบบฝึกการอ่านจบัใจความภาษาไทยส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์  ระดับชัน้ 8   ภาคการ
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  จ านวน  15  คน  คัดเลือกแบบเจาะจง  แบบฝึกการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย  เมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วพบว่า  แบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้ 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์มีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้เป็นแบบฝึกการอ่าน
จบัใจความส าคัญของผู้ เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีก าลังเรียนและพัฒนาทักษะ
ทางการอ่าน2 

สรุปว่าการสอนทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้นักศึกษาต่างชาติท่ีเรียน
ภาษาไทย มีกระบวนการท่ีท าให้การอ่านจบัใจความส าคัญประสบผลส าเร็จ ต้องสร้างกิจกรรมท า
เป็นขัน้ตอน และสร้างส่ือการเรียนท่ีสอดคล้องกับการอ่านจับใจความส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป 

2. การสอนวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ 
การเรียนภาษาจากการศึกษาผ่านวัฒนธรรมจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงระบบกฎเกณฑ์ 

และหน้าท่ีการส่ือสารของภาษา จะเข้าใจทัศนคติ ความคิดของเจ้าของภาษา จะมีส่วนช่วยท าให้
การส่ือสารถกูต้องเหมาะสม เป็นธรรมชาติ  

2.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
ค าว่าวฒันธรรมมีความหมายต่าง ๆ รวบรวมได้ ดงันี ้

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ  .ศ .2554 ให้ความหมายของค าว่า 
วฒันธรรม ไว้ว่า หมายถึง “ส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมประเพณี
ไทย เคร่ืองแต่งกายของคนแต่ละสงัคม  การใช้ชีวิตโดยทัว่ไป ของกลุ่มคนในสงัคม เช่น ภมูิปัญญา
พืน้บ้าน วฒันธรรมชาวเขา3 ” 

 
1 วรารัตน์    ซอเซว.ี (2556). แบบฝึกทกัษะการอา่นจบัใจความจากนิทานสภุาษิตส าหรับชาวต่างชาติ. หน้า 25-26. 
2 พรรัตน์ ถิระนนัท์. (2554). แบบฝึกการอา่นจบัใจความภาษาไทยส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้  8โรงเรียนนานาชาติเซนต์

สตีเฟ่นส์. หน้า 41-44 .  
3 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. พ.ศ.2554 . หน้า 1103. 
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เสฐียรโกเศศ  สรุปความหมายของวัฒนธรรมว่า คือ วิถีแห่งการใช้ชีวิตเฉพาะ
กลุ่มคณะหมู่เหล่าซึ่งอยู่รวมกนัในท่ีหน่ึงหรือประเทศหน่ึง1 

ประภาศรี  สีหอ าไพ  กล่าวไว้ว่า  วัฒนธรรม  มีความหมายตามรูปศัพท์ คือ  
ความเจริญงอกงาม  หรือคณุความดีท่ีเจริญงอกงาม  ส่วนความหมายแบบกว้าง  หมายถึง  ความ
เจริญทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความเจริญสมัยแรกหรือปัจจุบัน  เป็นส่วนประกอบท่ี
แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของมนษุย์  มนษุย์เกิดในวฒันธรรมและอยู่ในวฒันธรรม2 

นววรรณ  พันธุเมธา  กล่าวว่า วฒันธรรม  หมายถึง การกระท าและเร่ืองท่ีคนใน
สงัคมสร้างขึน้มาจากการศึกษากนัเอง รวมทัง้ได้ใช้ชีวิตร่วมกนัอยู่ในหมู่ของตน3 

นวลทิพย์  เพิ่มเกษร กล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมไว้ว่า  หมายถึง “วิถีทาง
และแบบฉบับในการใช้ชีวิตของคนไทยในกลุ่มคนท่ีมีเชือ้ชาติ  ศาสนา  หรือภูมิหลังอื่น ๆ ร่วมกัน  
ส่ิงเหล่านีจ้ะสะท้อนมาด้วย” 4   

จากการศึกษาสรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง   ทุกอย่างท่ีคนในกลุ่มเดียวกัน
สร้างขึน้มา ได้แก่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ  วิถีชีวิต  ค่านิยมต่าง ๆ ทุก
เร่ืองนีป้รากฏให้เห็นถึงความคิดของผู้คนในสงัคมนัน้ 

2.2 ประเภทของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมมีความหมายและเนือ้หากว้างขวางและหลากหลาย  วัฒนธรรมจะ

แบ่งเป็นหลายประเภท  พระยาอนมุานราชธน  ได้แบ่งวฒันธรรมเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีมนุษย์ใช้ทุกวันเพื่อสร้าง

ความสุขทางกาย อันได้แก่ เคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวก  ท่ีอยู่อาศัย รวมถึงอุปกรณ์ ในการ
ป้องกนัตวัจากภยัต่าง ๆ 

2. วัฒนธรรมทางจิตใจ คือ ส่ิงท่ีสมัพนัธ์กบัจิตใจคน ท าให้เกิดความสงบ  และ
ความสวยงามทางจิตใจ ได้แก่ ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา รวมทัง้ศิลปะ วรรณคดี และประเพณี
ต่าง ๆ 5 

 
1 เสฐียรโกเศศ.  (2520). วฒันธรรมและประเพณีต่างๆ ของไทย .  หน้า 9. 
2 ประภาศรี  สีหอ าไพ. (2550).  วฒันธรรมทางภาษา.  หน้า 7. 
3 นววรรณ  พนัธุเมธา.  (2555) .  คลงัค า : คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่ . หน้า 442. 
4 นวลทิพย์  เพิ่มเกษร. (2547,พฤศจิกายน). การสอนภาษาและวฒันธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ ใน วรรณวิทศัน์.   

หน้า 268. 
5 อนุมานราชธน, พระยา. (2532).  รวมเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม. หน้า 31. 
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วฒันธรรมทางจิตใจ จะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้  คือ  (1) วัฒนธรรมทางการ
ก า ร เมื อ ง   ไ ด้ แ ก่  มี ข น บ จ า รีต ป ระ เพ ณี   ก ฎ ระ เบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ข อ งคน ใน สั งค ม   
(2) วัฒนธรรมทางศาสนา  มีเร่ืองของศีลธรรม จริยธรรม และขัน้ตอนท่ีใช้ในการจัดพิธีต่าง ๆ   
(3) วฒันธรรมทางภาษาและวรรณคดี  มีข้อบังคับทางด้านการพูด  หลักและวิธีการใช้ภาษา (4) 
วัฒนธรรมทางศิลปะ มีศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้แก่  จิตรกรรม  สถาปัตยกรรม  ดุริยางคศิลป์  
นาฏศิลป์  ประติมากรรมและจุลศิลป์  หรือ  มัณฑนศิลป์ (5) วัฒนธรรมทางระบบการศึกษา   
และความคิดเห็น 

ประชิด สกุณะพฒัน์. กล่าวว่า พระราชบญัญัติวฒันธรรมแห่งชาติ ปีพทุธศกัราช 
2485 แบ่งวฒันธรรม เป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

1. วัตถุธรรม (Material) คือวฒันธรรมที่เป็นวตัถุ เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษา
โรค บ้านเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ  อาคารส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สะพาน ถนน 
รถยนต์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. สหธรรม (Social) คือวัฒนธรรมของสงัคม รวมทัง้แนวทางการปฏิบติัตน
ท่ีจะติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนในสงัคม เช่น มรรยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการพดูคุย
ส่ือสารกบัคนอื่น ๆ ท่ีอยู่ในสงัคม 

3. คติธรรม (Moral)  คือวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิต กับเร่ืองจิตใจ 
ท่ีมาจากศาสนา น ามาสร้างเป็นข้อก าหนดในการใช้ชีวิตในสังคม เช่น ความเสียสละ ความขยัน 
หมัน่เพียร การประหยดัอดออม ความกตญัญ ูความอดทน ท าดีได้ดี เป็นต้น 

4. นิติธรรม (Legal)  หมายถึง วัฒนธรรมเกี่ยวกบัระเบียบบังคบัของสงัคม  
คือกฎหมาย รวมทัง้ข้อปฏิบัติประเพณีท่ีทกุคนยอมรับให้ความส าคญัเท่ากบักฎหมาย  เพื่อให้คน
ในสงัคมใช้ชีวิตด้วยกนัได้อย่างสงบสขุ1 

จากการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรม  พบว่าวฒันธรรมแบ่งได้หลายประเภท  การศึกษา
เร่ืองควายไทยจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมทุก ๆ  เร่ือง  ดังนี ้ ด้านวัตถุธรรม  หรือ  วัฒนธรรมทาง
วตัถ ุการศึกษาเร่ืองควายไทยจะท าให้เห็นวิถีชีวิตการสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีแสดงถึงภมูิปัญญา
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนไทย   เช่น  คันไถ   คราด  เชือกสนตะพาย หรือการใช้
ควายเป็นพาหนะของคนไทยในสมัยก่อน  เป็นต้น   ด้านสหธรรม  หรือด้านวัฒนธรรมทางจารีต
และขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมทัง้ด้านวัฒนธรรมทางสุนทรียะ การศึกษาเร่ืองควายไทยจะท า
ให้เห็นขัน้ตอนการปฏิบัติตนในการร่วมพิธีหรือประเพณี ของคนไทย  เช่น ขัน้ตอนในการจัดพิธี

 
1 ประชิด    สกุณะพฒัน์.  (2548). ศิลปะและวฒันธรรมไทย. หน้า 42. 
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เรียกขวญัควาย เป็นต้น  ด้านคติธรรม หรือด้าน วัฒนธรรมทางจิตใจ การศึกษาเร่ืองควายไทยจะ
ท าให้เห็นความกตัญญูของควาย  และได้เห็นความขยันอดทนของชาวนาในการท ามาหากิน    
ในด้านนิติธรรม  การศึกษาเร่ืองควายไทยจะท าให้เห็นความเป็นระเบียบของสงัคมเช่น  กฎหมาย
เกี่ยวควายไทย ท่ีปรากฏในเร่ืองมังรายศาสตร์  ซึ่งเป็นกฎหมายของชาวเหนือ  สุดท้ายใน
วัฒนธรรมทางภาษา  จะเห็นว่าควายมีสัมพันธ์กับภาษาไทยไม่น้อย  เช่น  ในส านวนไทย เพลง
ไทย  วรรณคดีไทย   เป็นต้น 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมและความจ าเป็นของการเรียนรู้
วัฒนธรรมในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ภาษาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน โดยท่ีวัฒนธรรมเป็นตัวบอก
ลกัษณะของภาษา ส่วนภาษาก็เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ฉะนัน้การศึกษาภาษาจึง
สามารถศึกษาผ่านวัฒนธรรมในแง่ของความสัมพันธ์ต่อกัน โดยนักวิชาการหลายท่านได้พูดถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรมไว้ ดงันี ้

บุญยงค์  เกศเทศ  กล่าวว่า  เร่ืองราวของวฒันธรรมกับภาษามีความสัมพันธ์กัน
มาตลอด  โดยอาจแสวงหาความรู้ในเร่ืองของมนษุย์ในอดีตจากภาษาของชนชาตินัน้ ๆ  ไม่มีส่ิงใด
จะฉายให้เห็นวฒันธรรมของชาติเหมือนภาษา1     

นิติรัตน์ บุญเรือง กล่าวไว้ว่า การสอนภาษาควบคู่กบัการสอนวฒันธรรมเป็นเร่ือง
ท่ีต้องสอนนักศึกษามีความรู้ เน่ืองจากจะเป็นการดึงดูดความสนใจนักศึกษาแล้ว ยังท าให้มี
สายตากว้างไกลยอมรับส่ิงท่ีไม่เหมือนวัฒนธรรมของตน และยงัมีผลต่อความเข้าใจภาษาได้ดีกว่า
การเรียนรู้ตวัภาษาอย่างเดียว 2  

อน่ึงยังมีงานวิจัยท่ีได้แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
จ าเป็นต้องมีเนือ้หาเร่ืองวัฒนธรรมมาเป็นส่วนท าให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษา  และท าให้
มีความสนใจในการศึกษามากขึน้  เช่น 

นิตยา  วิจาระนันท์  ได้วิจัยเร่ือง การสร้างแบบเรียนเร่ืองการท าบุญส าหรับ

ผู้เรียนชาวต่างประเทศ  ผลการวิจยัพบว่า การใช้แบบเรียนเร่ืองการท าบุญในการเรียนการสอน 
สามารถเพิ่มความรู้เร่ืองวัฒนธรรม รวมทัง้สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน และสามารถเพิ่มพูน
ความรู้วงศพัท์แก่ผู้ เรียนมากขึน้3 

 
1 บุญยงค์  เกศเทศ.  (2536).   ศาสตร์และศิลป์แห่งภาษา. หน้า 1. 
2 นิติรัตน์ บุญเรือง. (2559). แบบเรียนภาษาไทยเชิงวฒันธรรมเร่ือง"บวั" ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ.  หน้า 11. 
3 นิตยา วิจาระนนัท์.  (2551). การสร้างแบบเรียนเร่ืองการท าบุญส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ.  หน้า 32. 



  22 

อัญชลี   จิตต์โสภา ได้ท างานวิจัย กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านและ
พฤติกรรมตัง้ใจเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ
ชีแ้นะที่มีการเสริมเนือ้หาทางวัฒนธรรม กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและลักษณะของพฤติกรรมความตัง้ใจเรียนของคนท่ีเรียน
ด้วยวิธีการสอนทัง้สองแบบ  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .011   

หลิว หลงฮั่น  ได้วิจัยเร่ือง  การสร้างชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเอง
ส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติเร่ือง ขนมมงคลของไทย  เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาไทยส าหรับ
ผู้ เรียนชาวต่างชาติโดยสร้างชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองกับผู้ เรียนชาวต่างชาติ  เร่ือง  ขนม
มงคลไทย  ผลการวิจัยพบว่า  การสร้างชุดการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ได้แก่  
การอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความของบทอ่านหรือบทสนทนา  การฟังซีดีบันทึกเสียง  
กิจกรรมการพูด  และกิจกรรมการเขียนท าให้กลุ่มตัวอย่างสนใจเรียนเร่ืองขนมมงคลไทย  
โดยเฉพาะเร่ืองกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน  ซึ่งเป็นการเรียนวรรณคดีท่ีมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อ  ชุด
การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเร่ืองขนมมงคลไทย  ประสบ
ความส าเร็จ  สามารถเพิ่มพนูและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความสามารถทางภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวต่างชาติ และน าแนวคิดนีไ้ปต่อยอดในการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในเร่ือง
วฒันธรรม  ประเพณีไทยเร่ืองอื่นต่อไป  ซึ่งจะเกิดประโยชน์หลายอย่างในการสอนภาษาไทยให้แก่
ชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี2  

จากการศึกษาข้อมลูทัง้หมดนีส้รุปได้ว่าความรู้ทางวฒันธรรมของเจ้าของภาษามี
ความสมัพนัธ์กนัและส าคัญส าหรับการเรียนภาษาของชนชาติอื่น  ทางด้านทศันะและการมองโลก  
จะช่วยให้นักศึกษาเปิดใจกว้าง  ยอมรับเร่ืองท่ีแปลกไปจากตน  และยงัมีผลต่อความเข้าใจภาษา
ดีกว่าการเรียนรู้ตัวภาษาเพียงอย่างเดียว    ด้านทักษะการใช้ภาษาเมื่อผู้ เรียนเรียนภาษาพร้อม
วัฒนธรรมจะช่วยให้ใช้ภาษาเพ่ือส่ือความหมายได้อย่างสัมฤทธ์ิผล อีกทัง้ยังเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล  ดงันัน้การเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในภาษาต่างประเทศ  ย่อมส่งผล
ให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษา  เนือ้หา  ถ้อยค า  ส านวนต่าง ๆ ท่ีปรากฏ  และเกิดมุมมองความคิดท่ีดีต่อ
ภาษาและเจ้าของภาษาด้วย 
 

 
1 อญัชลี จิตต์โสภา.  (2536). การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและพฤติกรรมตัง้ใจเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบชี้แนะที่มีการเสริมเนื้อหาทางวฒันธรรมกบัการสอนตามคู่มือครู. หน้า 36. 
2 หลิว หลงฮัน่.  (2559). การสร้างชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตนเองส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ เร่ือง ขนมมงคลไทย.  

หน้า 73-79. 
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3. ควายในสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ในสงัคมกสิกรรมควายอยู่คู่กับชาวนาไทยอย่างใกล้ชิดมาช้านาน เพราะคนไทยมีอาชีพ

เกษตรกรรม  งานหลักของคนไทยในอดีตคือการปลูกข้าว  โดยชาวนาน าควายมาใช้ประโยชน์
ร่วมกับการปลูก ข้าวเกือบทุกขัน้ตอน  คือ  ไถนา คราดนา เกี่ ยวข้าว  ขนข้าว นวดข้าว   
เป็นต้น  ควายจึงปรากฏอยู่ในสงัคมและวฒันธรรมไทยทกุเร่ือง   

3.1 ความหมายของควาย 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่ม 12 กล่าวไว้ว่า  ในเมืองไทย  ควาย  มีชื่อเป็น

ทางการว่า  กระบือ  ซึ่งมาจากภาษาเขมร  ประเทศอื่น ๆ  มีชื่อเรียกต่างกันไป  เช่น  ฟิลิปปินส์
เรียกคาราบาว (carabao)  อินโดนีเซียและมาเลเซีย  เรียก  เคอร์บาว  (ker-bao)  ควายมีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า  water  buffalo  มีความหมายต่างกันในแต่ละประเทศ   ส่วนควายท่ีเลีย้งกันทัง้
ในชาติไทยและต่างชาติ  ส่วนใหญ่เลีย้งเพื่อใช้งาน  ส่วนการใช้เนือ้หรือนมนัน้คาดว่ามีต้นก าเนิด
อยู่ในทวีปเอเชีย  จึงมีชื่ออีกชื่อหน่ึงว่า   ควายเอเชีย 1 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554   ระบุค าท่ีมีความหมาย  หรือ   
ค าท่ีแปลว่าควายเหมือนกนั  แต่มีท่ีโอกาสในการใช้ไม่เหมือนกนัหลายค า  รวบรวมได้ ดงันี  ้

ควาย  ค านาม (น.) ชื่อสัตว์เลีย้งลกูด้วยนมประเภท Bubalus bubalis Linn. ถูก
จัดอยู่ในวงศ์ Bovidae คือสัตว์เคีย้วเอือ้งล าตัวใหญ่ มีกีบเท้าเป็นคู่ ล าตัวสีด า  มีเขาโค้งยาวไม่
เปล่ียนเขา มีขนสีขาวรูปง่ามท่ีบริเวณใต้คางและแถว ๆ อก ขนของขาทัง้ส่ีข้างมีสีขาวหรือสีเทา  
ตอนคร่ึงล่างของขา ในภาษาพดูค าว่าควายใช้เป็นค าด่าหรือค าเรียก คนไม่ฉลาด  คนเซ่อ หรือคน
ตวัใหญ่ แต่โง่ 

กาสร   เป็นภาษาสันสกฤต (ส.)  ใช้เป็นค านาม  (น.)   แปลว่า  ควาย  แต่มีใช้
เฉพาะในหนงัสือ (แบบ)  ไม่ใช่ค าพดูทัว่ไป 

กระบือ ค านาม (น.)   หมายถึง  ควาย (ส่วนใหญ่ใช้เป็นทางการ) เช่น การ
จ าหน่ายโคกระบือ.  

มหิงส์  ค านาม (น.)   แปลว่า  ควาย 
มหิษ   เป็นค าสนัสกฤต  (ส.)   แปลว่า  ควาย 
มหิส   หรือ  มหึส   เป็นค าภาษาบาลี  (ป.)  แปลว่า  ควาย2 

 
1 จรัญ   จนัทลกัขณา.  (2553). สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ. ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 12. หน้า 136. 
2 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. พ.ศ.2554 . หน้า 1103. 
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สรุปได้ว่าค าท่ีมีความหมายว่า ควาย หรือความหมายท่ีเกี่ยวกับควาย  มีหลายค า  
ทัง้ค าไทย  และบาลี  สนัสกฤต   แต่ท่ีเห็นใช้บ่อยท่ีสดุก็คือ  ค าว่า ควาย  หรือ  กระบือ   

3.2 ลักษณะของควายไทย 
ควาย หรือภาษาทางการเรียกว่า กระบือ เป็นสัตว์เลีย้งท่ีอยู่คู่กับงานเกษตรของคน

ไทยมากท่ีสุด เน่ืองจากชาวนานิยมเลีย้งควายเป็นแรงงานเพื่อใช้ช่วยคนท านา บางคนก็ใช้ควาย
ในการเดินทางเข้าไปท าไร่ท านา บางส่วนก็น าเนือ้ควายมาท าเป็นอาหาร ควายจึงมีประโยชน์
มากมาย  ซึ่งลกัษณะและคณุประโยชน์ของควาย อธิบายได้ดงันี ้

3.2.1 สายพันธ์ุควาย 
ประเทศไทยมีควายอยู่  3  สายพนัธุ์  ได้แก่ 

1. ควายปลัก  เป็นควายท่ีเลีย้งในประเทศกนัมากท่ีสดุ  เกษตรกรเลีย้งไว้ใช้
งานและขายเป็นควายเนือ้ 

2. ควายแม่น า้ หรือ มักเรียกว่า ควายแขก ควายพวกนีช้อบลงแช่น า้เพื่อ
คลายร้อน และให้นมมากกว่าควายไทย 

3. ควายพันธ์ุผสม เป็นควายจากการผสมพันธุ์ระหว่างควายไทยกับควาย
แขก เป็นพนัธุ์ท่ีใช้งานอีกทัง้เป็นพนัธุ์เนือ้และนมด้วย ชาวบ้านบางทีเรียกว่า “ควายนิโกร” เพราะมี
ผิวด าคล า้กว่าควายไทย1   

ควายในประเทศไทยตามภมิภาคต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นควายปลกั ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วมี
ลกัษณะเหมือนกัน  จะแตกต่างกันบ้างในแต่ละพืน้ท่ี  ซึ่งได้มีผู้ รวบรวมและจัดจ าแนกควายไทย 
ตามรูปร่างลกัษณะ การเรียกชื่อ และถิ่นท่ีอยู่ ซึ่งแตกต่างกนัออกไป ดงันี  ้

1. ควายทุย อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน ล าปาง และอุตรดิตถ์ มีผิวหนังสีด า ขน
หน้าสีด า หัวยาว ตัวเมียคอยาวและลึก มีเต้านมใหญ่กว่าชนิดอื่น ๆ สูงประมาณ 1.4 เมตร   
น า้หนกัตวัประมาณ  450 กิโลกรัม 

2. ควายแขม อยู่ในแถบจังหวดัล าพนูและล าปาง ควายแขมท่ีจงัหวัดล าปางจะ
มีขนาดเล็กกว่าในจังหวดัล าพูน เป็นควายท่ีมีขนาดเล็ก น า้หนกัตวัประมาณ 350 กิโลกรัมมักชอบ
หากินใบไม้หนงัและขนมีสีเทา หวั คอ และล าตวัสัน้กว่าควายทยุ สงูประมาณ  1.3 เมตร 

3. ควายจาม อยู่ท่ีจงัหวดัล าปางมีลกัษณะเหมือนควายทุย ผิวหนังสีด า ขนหน้า
สีด า ตวัยาว แต่ตวัเล็กกว่าควายทยุ                                                                                                                                          

 
1 จรัญ   จนัทลกัขณา.  (2553). สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ. ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เล่ม 12 . หน้า 144 . 
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4. ควายประ อยู่อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าเป็นควายท่ีตอนมา
จาก อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีขนาดเล็ก ไม่ค่อยมีกล้ามเนือ้ ตีนเล็ก น า้หนักประมาณ 300 – 
450 กิโลกรัม  มีลกัษณะค่อนข้างเปรียวมาก 

5. ควายมะริด ในอดีตเป็นควายพม่า เข้ามาในไทยทางจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
ลักษณะเหมือนควายทางภาคกลางสวนใหญ่ แต่มีขนาดเล็ก รูปร่างได้สัดส่วน แข็งแรง ขาตรง สี
คล า้ ขนยาวกว่าควายชนิดอื่น ตัวผู้ น า้หนัก 325 – 350 กิโลกรัม    ตัวเมียหนักประมาณ300 
กิโลกรัม 

6. ควายตู้  (ควายทู่ )  อยู่ทางภาคตะวันออกของไทย เป็นควายท่ีมีกระดูก 
ขาใหญ่ เขากาง มีโครงกระดกูใหญ่ 

7. ควายน า้ว้า อยู่ท่ีจงัหวัดน่าน มีลกัษณะเช่นเดียวกบัควายทยุ แต่มีขนาดใหญ่
มากเกือบ 1 ตนั 

8. ควายในภาคกลาง อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี คาดว่าอพยพมาจากหลายท่ีทัง้
ภาคอีสาน และควายทยุทางภาคเหนือ  

9. ควายแกลบ มีลักษณะเหมือนควายทางภาคกลางแต่ตัวเล็กกว่า น า้หนัก
ประมาณ 300 – 400 กิโลกรัม 

10. ควายจ้อน อยู่ทางภาคใต้ของไทย ในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คล้าย
ควายแกลบ มีขนาดเล็ก น า้หนกัประมาณ 300 กิโลกรัม1     

3.2.2 ลักษณะภายนอกของควายไทย 
ลกัษณะภายนอกของควายไทย มีขนาดและสี  ใกล้เคียงกบัควายในประเทศพม่า  

เขมร  ลาว  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์   มาเลเซีย  จีน  ดงันี ้
หัว   ลกัษณะค่อนข้างยาว  มีขน  ใบหน้าแคบ 
เขา  เขาขนาดใหญ่และเล็กรูปร่างแตกต่างกัน  บางตัวเขาโค้งแอ่นหลัง

เล็กน้อยแล้วงอนเข้าหากัน  บางตัวเขากางยาวแยกออกจากกันขนานกันระดับพืน้  ปลายโค้งขึน้
เล็กน้อย  บางตวัเขากุดสัน้  เรียก ควายทยุ 

คอ  ใหญ่  กว้าง  อวบ  แข็งแรง 
ล าตัว  ลึก  รอบอกใหญ่  ท้องกางใหญ่   

 
1 นิกร  สางห้วยไพร ,สพุรชยั   ฟ้ารี  และ โฆษิต  เหลือจรัสสริุยา. (2552).  ลกัษณะทัว่ไปของควายไทยกบัการตดัสิน

การประกวด. หน้า 14. 
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หนัง   หนังมีสีเทาแก่ไม่ถึงกับด า   ขนท่ีปกคลุมบางและค่อนข้างหยาบ  ท่ี
เท้าทัง้ส่ีและใบหน้ามีขนมาก 

หลัง  ไม่ตรง  บริเวณบัน้ท้ายหกัลาด 

หาง ยาวไปถึงข้อเข่าหลงัหรือยาวกว่าเล็กน้อย  มีพู่หางเป็นพวงไม่สู้ใหญ่นกั 
เท้า  เท้าใหญ่  กีบทัง้คู่ชิดกนัแข็งแรง 
เต้านม  เล็กในระยะมีน า้นมขยายเล็กน้อย เต้านมตามปกติไม่ห้อยลงมาตรง

ระหว่างขาหลงัอย่างเต้านมโค  และทางด้านท้องก็ไม่ยื่นไปตามพืน้ท้อง  ระยะเต้านมแห้งจะไม่เห็น
ขนาดเต้านม 

หัวนม  เล็ก สัน้ ระยะไม่ห่างกนัท าให้รีดนมยาก  โดยเฉพาะเวลาใช้เคร่ืองรีด
นม  ความยาวของเต้านม  32  เซนติเมตร  กว้าง 22  เซนติเมตร  ระยะเต้านมห่าง  6  เซนติเมตร  
หวันมยาว  4.5  เซนติเมตร 

สี  มี  2  สี  คือ 
1. สีเทาเข้มเกือบด า และมีขนสีเหลืองคล้ายสีทองปกคลุม บางจังหวัดมีขน 

สีแดงจดั 
2. สีเผือก ผิวหนังสีชมพู  ขนยาว  กีบและเขามีสีเหลืองน่าดู  และมักมีรอยตก

กระเป็นจดุด า  (freckles)  บนล าตวัท าให้ไม่น่าดู1   
3.3 การใช้ประโยชน์จากควายไทย 

ควายเป็นสัตว์เลีย้งท่ีเคียงข้างคนไทยมานานโดยเฉพาะกับชาวนาท่ีท างาน
เกษตรกรรม  หลายชาติในประเทศท่ีอยู่ในเอเชียผู้คนมีอาชีพหลกัคือการท าเกษตร  วิถีชีวิติของคน
จึงผกูพันกับควายมาก  เพราะมีการเลีย้งควายมาช้านาน  ควายได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตคน
จึงมีประโยชน์หลายอย่าง  ดงันี ้

1. การใช้ควายเป็นแรงงาน  เช่น  ไถนา ขนส่ง  ลากของ   
2. การเลีย้งเพ่ือรีดน า้นมควาย 
3. การน าเนือ้ควายไปประกอบอาหาร 
4. การน ามลูควายไปเป็นปุ๋ ย 
5. ควายเป็นทรัพย์สินของเกษตรกรเมื่อต้องการเงินสามารถขายควายได้2 
 

 
1 จรัญ   จนัทลกัขณา.  (2524). ควายในระบบไร่ไถนา  . หน้า 20. 
2 สิทธิพร   ณ  นครพนม . (2542). “ควาย : สตัว์” ใน  สารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง เล่มที่ 2.  หน้า 636. 
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3.4 ควายในสังคมวัฒนธรรมไทย 
คนไทยเชื่อว่า “ควาย” เป็นเพื่อนท่ีส าคัญ เพราะผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย ตัง้แต่

ใช้ช่วยงาน และการขนส่งส่ิงของต่าง ๆ   แม้กระทั่งในการท าศึกยังได้ใช้ควายเป็นพาหนะในการ
ต่อสู้กบัศตัรู ควายจึงผกูพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน  ดงัจะอธิบายได้ดงันี  ้

3.4.1 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม 
เน่ืองจากควายมีความผูกพันกับคนไทย ควายจึงเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ได้แก่  ประเพณีวิ่งควาย  กีฬาชนควาย  และพิธีสู่ขวัญควาย  
อธิบายรายละเอียดได้ดังนี ้ ประเพณีวิ่งควาย  ท่ีจัดขึน้ในจงัหวัดชลบุรี “ประเพณีวิ่งควาย จะถูก
จัดขึน้ในวันขึน้  14 ค ่าเดือน 11 ของทุกปี  หรือจะตรงกับวันก่อนออกพรรษา 1 วัน โดยมี
ความส าคัญ เป็นประเพณีเกี่ยวกบัอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสืบทอดมาจากคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
จุดมุ่งหมายเพื่อให้คนในหมู่บ้านจัดเตรียมส่ิงของจ าเป็นส าหรับการไปถวายพระท่ีวัด   อีกทัง้ยัง
เป็นโอกาสดีท่ีชาวบ้านได้หยุดพกัเหน่ือยจากการท างาน  ท านา  ท าไร่มาทัง้ปี  ได้หยดุพักงาน  มา
พบปะพูดคุยกัน  รวมทัง้เป็นหยุดใช้แรงงานจากควาย  ให้ควายได้พักงานบ้าง”1  กีฬาชนควาย 

เป็นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีขึน้ชื่อของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี “โดยเฉพาะในท้องท่ีอ าเภอเกาะสมุยได้รับความ
นิยมมาก จะจัดข้ึนในกรณีท่ีมีการจัดงานท่ีเป็นสิริมงคล หรือประกอบการจัดงานต่าง ๆ เช่น วนั
ตรุษสงกรานต์ และวนัข้ึนปีใหม่  สาเหตท่ีุเกาะสมุยจดัชนควายเป็นเพราะเมื่อก่อนท่ีนี่มีการเล้ียง
ควายมากกว่าสตัว์ประเภทอื่นๆ  จึงท าให้มีควายชนกนั ขวิดกนับ่อย ๆ จากนัน้จึงน าควายมาชน
กนัจนท าให้มีกีฬาชนควายข้ึน2”  พิธีสู่ขวัญควาย คือ“ พิธีกรรมอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากความเชื่อ
ของชาวบ้าน ซ่ึงเชื่อว่าเมื่อใช้งานควายจะต้องมีพิธีการสู่ขวญัควาย เพื่อขอขมาควาย ขอบคุณ
ควาย เพราะเชื่อว่าควายก็มีจิตใจ มีความรู้สึกเหมือนมนษุย์ และเพือ่ให้ควายนัน้เป็นควายท่ีเชื่อง 
แสนรู้ และกตญัญูต่อเจ้าของ พิธีสู่ขวญัควายจะจัดท าเมื่อตรงกบัวนัข้ึน  3 ค ่า เดือน 3 ซ่ึงจะจัด
พิธีในวนันีว้นัเดียวเท่านัน้ เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวนัสิริมงคล”3  

 

 
 

 
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2542). ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย  ภาคกลางและภาคตะวนัออก. หน้า 

33-35. 
2 พิสิทธิ์    อุดมผล. (2555). ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และการอนรุักษ์ควายไทย:กรณีศึกษาชาวนาต าบลดอนปรู 

อ าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบุรี. หน้า 34-35. 
3 นนัทนิตย์   อนุศาสนะนนัท์.  (2549).  “ควายกบัคน”  ความสมัพนัธ์ในสงัคมไทย : ศึกษาผ่านต านาน เร่ืองเล่า  

ประเพณี  พิธีกรรม  และวิถีชีวิตควายที่เปล่ียนไป. หน้า  53-54. 



  28 

3.4.2 ด้านประวัติศาสตร์  
ควายมีส่วนเกี่ยวข้องในเร่ืองการท าสงครามกับพม่าคราวเสียกรุงครัง้ท่ี  2  คือ 

เร่ืองของนายทองเหม็นชาวบ้านบางระจนัขี่ควายต่อสู้กบัพม่า  เพื่อป้องกนัเอกราชของประเทศไทย
จนตัวตาย  ในการท าสงครามท่ีบ้านบางระจัน ในปี พ.ศ.2309 เมื่อครัง้พม่ายกทัพมา บางระจัน  
ซึ่งเป็นค่ายท่ีชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่าง ๆ มารวมตัวกันเพราะต้องการลีภ้ัยจากพม่า 
รวมทัง้ต้องการป้องกันตัวเองจากพม่า ชาวบ้านบางระจันสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้อยู่
บ่อยครัง้ และมีชื่อเสียงโด่งดังถึงความความกล้าหาญ  โดยมีกลุ่มชาวบ้านผู้ รักชาติ ได้รวมพลงักัน 
ต้านทพัพม่าข้าศึกไว้ เพื่อไม่ให้เข้าจู่โจมถึงอยุธยาวงัหลวง  อาวุธท่ีใช้ก็ระดมจดัหาเท่าท่ีจะจัดหา
ได้ ส่วนช้างศึกหรือม้าศึกท่ีจะน าทัพไปสู้กับพม่าก็ไม่มี เน่ืองจากกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็น
ชาวนาผู้หากินอยู่กับท้องทุ่งมาช้านาน  ในยามคับขันจึงมองเห็นแต่ ควายไทยท่ีช่วยท างานเคียง
ข้างชาวนา นายทองเหม็น ผู้กล้าแห่งบางระจัน จึงใช้ควายเป็นพาหนะในการท าศึก โดยนายทอง
เหม็นได้ขี่ควายตะลยุข้าศึก เพื่อยนัทพัไว้ ให้ชาวบางระจันคนอื่นปลอดภยั ในท่ีสดุนายทองเหม็นก็
เสียชีวิตพร้อมควาย  ต่อมาเขาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น "วีรชนแห่งบางระจัน" ต่อมาได้มีการ
สร้างอนุสาวรีย์วีรชนแห่งบางระจัน  ซึ่งมีรูปปัน้นายทองเหม็นขี่ควายด้วย ปัจจุบันตัง้อยู่ท่ีอ าเภอ
ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ควายไทยท่ีเป็นพาหนะของนายทองเหม็นในการออกศึก รวมทัง้
ควายตวัอื่น ๆ ในเหตกุารณ์สมควรยกย่องว่าเป็น "ควายศึกแห่งบางระจนั" 1  

3.4.3 ด้านต านาน 
ควายปรากฏในต านานเร่ืองของพระยาแถน  มีต านานเล่าว่าพระยาแถนส่งควาย

ลงมาในโลก   ต่อมาควายตายเหลือแต่ซากกะโหลก  นานเข้าก็มีต้นน า้เต้าปงุงอกออกมาจากซาก
จมกู (ฮดูงั)  ควายแล้วโตใหญ่   มีลกูน า้เต้าปงุใบมหึมา  คนเราก็เกิดมาแออดัยดัเยียดอยู่ในลกูน า้
เต้าปุงนัน้  จนเมื่อ “ปู่ ” ผู้วิเศษเอาเหล็กเผาไฟกับส่ิวแทงน า้เต้าเป็นรู  คนเราก็พรั่งพรูมีก าเนิดมา
เป็นพี่น้องกนั  5  พวก  ถือเป็นบรรพบุรุษของคนในผืนแผ่นดินใหญ่อษุาคเนย์ทกุวนันี ้2   

3.4.4 ด้านภาษา 
เร่ืองราวของควายได้ถูกน ามาใช้เป็นศัพท์ในพจนานุกรมไทย  ซึ่งสามารถ

รวบรวมค าท่ีมีความหมายว่า  “ควาย  ”ได้ ดงันี ้ ควาย  กระบือ  กาสร  มหิงส์   มหิษ  เป็นต้น  
นอกจากนีค้วายไทยยังปรากฏอยู่ในส านวนสุภาษิต โดยมีข้อคิด  คติเตือนใจ  ท่ีเราใช้กันมานาน
มากจนถึงปัจจบุนันีห้ลายส านวน  อนัได้แก่ 

 
1 ประสบ   บูรณมานสั. (2520).  กระบือ  =Bos bubalis . หน้า 5. 
2 สจุิตต์   วงศ์เทศ.  (2548).  ควายให้ก าเนิดคน. หน้า 12. 
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1. ตามควาย  เป็นส านวนหมายถึง  การเดินเร็วๆ โบราณเรียกว่า  เดินตาม
ควาย1   

2. ซือ้ควายหน้านา ซือ้ผ้าหน้าตรุษ, ซือ้ควายหน้านา ซือ้ผ้าหน้าหนาว 
หมายถึง การซือ้สินค้าอย่างไม่เหมาะสม  ไม่สนใจเวลาและโอกาส เช่น ซือ้ในขณะท่ีมีคนต้องการ
มาก มักจะได้ของราคาแพง หรือท าอะไรไม่เหมาะกับเวลา ไม่ใช่เวลาอันควร มักได้รับความ
เดือดร้อน2     

3. ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก   บอกถึง  การท่ีเราพบ
ก าลังเจอเร่ืองเดือดร้อน ซึ่งก าลังเป็นปัญหาวุ่นวายและพยายามแก้ไขอยู่ ก็ประสบกับปัญหาใหญ่
เร่ืองใหม่เพิ่มขึน้มา เป็นปัญหาตามมาซ้อนกนั3 

4. ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก หมายถึง การคิดจะท างานใหญ่ แต่กลวัว่าจะ
สิน้เปลืองค่าใช้จ่าย มวัแต่คิดเล็กคิดน้อยจนท าให้เสียงานเสียได้ เหมือนกบัการฆ่าควายซึ่งมีมลูค่า
สงู เพื่อจะน าเนือ้มากิน แต่ก็กลัวว่าจะใช้น า้พริกมากซึ่งแทนท่ีจะอร่อย กลับไม่อร่อย จึงเป็นท่ีมา
ของส านวนนี ้4     

5. สีซอให้ควายฟัง หมายถึง การสอนหรือแนะน าเร่ืองต่าง ๆ ให้กับคนท่ีมี
ความรู้น้อย แต่ไม่ว่าจะสอนกี่ครัง้ก็ยงัไม่เข้าใจหรือไม่ตัง้ใจท่ีจะฟัง ไม่ยอมท าตาม ท าให้ผู้สอนนัน้
เสียเวลาเปล่า เปรียบเหมือนการเล่นดนตรีคือสีซอแล้วให้ควายมาฟังฟัง ไม่ว่าจะไพเราะมาก
เพียงใด สตัว์เช่นควายก็ไม่เข้าใจ5   

6. เสีย้มเขาควายให้ชนกัน  หมายถึง การยุยงให้คนอื่นเข้าใจผิด และมี
ปัญหากัน จนถึงขัน้ทะเลาะกัน  ซึ่งค าว่าเสีย้ม หมายถึงยุแหย่ เปรียบถึงการต้อนควายให้มาอยู่
ด้วยกนั  ต่อมาเราบงัคบัท าให้เขาของควายชนกนั จนสดุท้ายควายก็ขวิดกนัเอง6     

7. ไม้หลักปักขีค้วาย   หมายถึง  โลเล ไม่แน่นอน7    
8. อยู่บ้านท่านอย่านิ่ งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น  หมายถึง 

เมื่อไปอาศยัอยู่กบัใครก็อย่าไปอยู่เฉย ๆ แต่ให้ช่วยเขาท างานท าการบ้าง8   

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. พ.ศ. 2554 . หน้า 494.        
2 แหล่งเดิม. หน้า 403.        
3 แหล่งเดิม. หน้า 242.       
4 แหล่งเดิม. หน้า 284.        
5 แหล่งเดิม. หน้า 1236.        
6 แหล่งเดิม. หน้า 1266.      
7 แหล่งเดิม. หน้า 935.      
8 สง่า  กาญจนาคพนัธุ์.  (2539).  ส านวนไทย . หน้า 662.      
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9. โตเป็นวัวเป็นควาย  หมายถึง ร่างกายใหญ่โตแต่ไร้ความคิด เหมือน
ควายท่ีตวัโตแต่ถกูคนบงัคบัใช้งานโดยท่ีโต้ตอบไม่ได้1   

10. โง่เหมือนควาย  หมายถึง  คนโง่ท่ีถูกหลอกให้เชื่ออย่างง่ายดาย โดย
เปรียบเหมือนควาย ท่ีถกูสนตะพายคนก็สามารถจบัจงูบงัคับให้ไปไหนท าอะไรก็ได้ ถ้าไม่ท าตามก็
จะถกูดึงสายท่ีคล้องจมกูจนได้รับความเจ็บปวด2  

11. นกเอีย้ง เลีย้งควายเฒ่า  หมายถึง  เปรียบเสมือนคนท่ีเอาเปรียบท า
ตวัเป็นกาฝาก  เล่ียงงานหนกั ท าแต่งานเบา ๆ  การเกาะเกี่ยวเก็บผลประโยชน์บนการท างานของ
ผู้อื่น3 

12.มากขีค้วาย  หลายขีช้้าง   หมายถึง  มากจนไร้สาระ  ไม่ได้ประโยชน์4 
13. สนตะพาย  หมายถึง  ชักจูงให้เชื่อหรือท าตามได้  เปรียบเหมือนกับ

ควายท่ีถกูสนตะพายหรือถกูจงูจมกู5 
14. วัดรอยเท้า หมายถึง การวัดหรือเทียบความสามารถของตัวเองกับผู้ ท่ี

เหนือกว่าหรือผู้มีพระคุณ เพื่อชิงดีชิงเด่น แสดงตนว่าเหนือกว่า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความ
อกตญัญู6 

15. ลูกทรพี หมายถึง  ลกูท่ีอกตญัญทู าร้ายร่างกายของพ่อแม่หรือท าให้พ่อ
แม่ตาย7  

3.4.5 ด้านเพลงไทย  
เร่ืองราวของควายได้ถกูน ามาสร้างสรรค์แต่งเป็นเนือ้ร้องท านองเพลงไทย  ซึ่งให้

ทัง้ความบันเทิง  ข้อคิดเตือนใจ  และปรากฏเชิงสัญลักษณ์สะท้อนเร่ืองราวของชาวนา ความ
ยากล าบากของเกษตรกร  เช่น  เพลงเจ้าทุยอยู่ไหน และเพลงขวัญใจเจ้าทุย แต่งเนือ้ร้องโดย  
สมศักด์ิ เทพานนท์ เพลงคนกับควาย  แต่งโดยสมคิด  สิงสง  และเพลงร าวงขับกระบือ  แต่งโดย  
แก้ว  อจัฉริยะกุล  เป็นต้น   

 
 

 
1 สง่า  กาญจนาคพนัธุ์.  (2539).  ส านวนไทย . หน้า 243.      
2 แหล่งเดิม . หน้า 137.      
3 แหล่งเดิม . หน้า 274.      
4 แหล่งเดิม . หน้า 415.      
5 แหล่งเดิม . หน้า 552.      
6 แหล่งเดิม . หน้า 530.      
7 แหล่งเดิม . หน้า 514.      
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3.4.6 ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
ในวงวรรณกรรม นวนิยาย  เร่ืองสัน้ต่าง ๆ นักเขียนหลายคนได้น าเอาเร่ืองราว

ของควายหรือเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับชาวนาและควายไปเขียนเค้าโครงเร่ือง และเนือ้หาสาระในการ
แต่งเร่ืองสัน้ หรือนวนิยาย จนท าให้มีชื่อเสียงโด่งดงั มีชื่อเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในสงัคมปัจจบุนั เช่น เร่ือง
สัน้ชดุลูกอีสาน ของค า พนู บุญทวี  นวนิยาย เร่ืองแผลเก่า ของ  ไม้  เมืองเดิม  เร่ืองนายฮ้อยทมิฬ  
ของ ค าพูน  บุญทวี และกวีนิพนธ์เร่ืองหน่ึงในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ชุด “ใบไม้ท่ีหายไป” ของ 
จิรนนัท์ พิตรปรีชา เป็นต้น 

ส่วนในเร่ืองของ วรรณคดีไทย  มีการพูดถึงควายคือให้ควายมาเป็นตวัละครใน
วรรณคดี  เช่น วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ มีตวัละครชื่อทรพี ท่ียกมาเป็นเร่ืองราวส าหรับสั่งสอนบุตร
หลาน ไม่ให้ท าตวัเหมือนทรพีควายท่ีไม่รู้จกัความกตญัญ ูฆ่าได้แม้กระทัง่พ่อแท้ ๆ ของตวัเอง1 

จะเห็นได้ว่าทุกเร่ืองท่ีกล่าวมานีแ้สดงให้เห็นวิถีชีวิตความผกูพันของชาวไทยกับ
ควายท่ีท าให้ควายล้วนเข้าไปมีบทบาทในสังคมไทยแทบทัง้สิน้  นอกจากนีปั้จจุบันเมืองไทยยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกับควายหลายแห่งด้วยกันท่ีเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของชาวนาไทยและควายซึ่งใช้ในการท านามาแต่อดีตจนมาถึงปัจจบุัน  เช่น  หมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี   เป็นสถานท่ีท่ีเล่าถึงวิถีชีวิตของชาวนาท่ีเรียบง่ายแบบ
พอเพียง มีลานนวดข้าว คอกควาย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  และมีการแสดงของควายในการ
ท าส่ิงต่าง ๆ  นอกจากนีย้ังมี โรงเรียนกาสรกสิวิทย์   จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นศูนย์การอบรม
ควายในการท านา ท าการเกษตร และยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจจะ
ใช้ประโยชน์จากควายในการประกอบอาชีพ รวมทัง้จดัท าแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่าง  ๆ  
เป็นต้น 

4. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในการวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เร่ือง

ควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  โดยได้รวบรวมเอกสารและศึกษาข้อมูลในเร่ืองการสร้างชุดการ
เรียนรู้  เพื่อน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการสร้างชดุการเรียนรู้ ดงันี ้

4.1 ความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชดุการเรียนและชดุการสอน ทัง้สองค านี ้ กาญจนา  เกียรติประวติั  ได้กล่าวว่า  

 

 
1 ศิริวรรณ  วิบูลย์มา. (2556). กาสรกสิวิทย์ : ศาสตร์ของคนและควายไถนา. หน้า 5-6. 
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  ชุดการเรียนและชุดการสอน  หมายถึง  ระบบการสร้างและการน ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง

กับเนือ้หา  มาช่วยให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้ของนักศึกษาตามจุดประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพที่ดี  ส่วนชุดการสอน  (Instructional Packege)  กบัชุดการเรียน  (Learning Package) 

มีความแตกต่างกนั คือ  ชุดการสอนเป็นค าที่ใช้มานานแล้ว  เพียงแต่ว่าการใช้ค าว่า  ชุดการสอนท าให้

ครูเกิดแนวคิดว่าส่ือการเรียนที่จัดไว้เพ่ือให้ครูได้ใช้  ดังนัน้ผู้ที่ท ากิจกรรมก็คือครู  ผู้ เรียนเป็นฝ่ายฟัง

และสังเกต  ในปัจจุบันจึงใช้ค าว่าชุดการเรียน  (Learning Package)  เพ่ือเน้นถึงแนวการสอนที่ยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้ได้มีโอกาสใช้ส่ือต่าง ๆ  ในชุดกิจกรรมนัน้ในการศึกษาเอง ครูจะ

ลดบทบาทในการบอกลง1 

ยพุิน พิพิธกุล  กล่าวถึง “ชุดการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล เป็นส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งให้ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยส่ือการเรียนนีจ้ะประกอบด้วย  ชดุค าสั่ง   บัตรกิจกรรม  
บัตรเนือ้หา   บัตรแบบฝึกหัด  หรือบัตรงานพร้อมเฉลย  และบัตรทดสอบพร้อมเฉลย  ซึ่งส่ือการ
เรียนการสอนทัง้หมดนีจ้ะมีรวมกันไว้พร้อม  ส าหรับให้ผู้ ท่ีต้องการเรียนใช้ประกอบการเรียนเร่ือง
ต่าง ๆ2” 

ระพินทร์  โพธ์ิศรี กล่าวไว้ว่า  “ ชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study package)  คือ 
ส่ือการเรียนท่ีสร้างขึน้มาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้นกัศึกษาน าไปศึกษาค้นคว้าเอง โดยไม่ต้องมี
ครูสอน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  ชุดการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือส่ือการเรียนผ่าน
เครือข่ายเวิลด์ไวต์เว็บ เป็นต้น3  ” 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  ชุดการเรียนหรือชุดการสอนมีความหมายเหมือนกันคือ  เป็น
การรวบรวมส่ือประสม  ส่ือหลายรูปแบบมาประกอบกัน  ให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และเนือ้หาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็น
รายบุคคลด้วยตนเอง  และยังเลือกเรียนได้ตามความพอใจ  ความต้องการและความสะดวกของ
ตวัเอง และมีครูผู้สอนเป็นนเพียงคนให้ค าแนะน าเท่านัน้ 

4.2 ประเภทของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การสร้างชุดการเรียนควรศึกษาประเภทของชุดการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะพิจารณาในการ

สร้างชดุการเรียนรู้ได้เหมาะสม  ดงันี ้

 
1 กาญจนา  เกียรติประวตัิ. (2524). นวตักรรมทางการศึกษา. หน้า 60-61. 
2 ยุพิน  จนัทร์เรือง (2547). ความเขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาชาวจีน  วิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารชัน้ปีที่ 3 ที่เรียน

โดยการใช้กิจกรรชี้แนะให้คิด : โปรแกรมวิชาภาษาและวฒันธรรม. หน้า 176. 
3 ระพินทร์  โพธิ์ศรี. (2545). การสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้. หน้า 59. 
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ชัยยงค์   พรหมวงศ์  ได้แบ่งประเภทของชุดการเรียนด้วยตนเองและแนวคิดใน
การผลิตชดุการเรียนด้วยตนเองออกเป็น 4  ประเภท  ได้แก่ 

1. ชดุการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบการสอนแบบบรรยาย  เป็นชดุการเรียนท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายเนือ้หาสาระการสอนแบบบรรยายให้ชัดเจนขึน้  โดยมีกิจกรรม  และส่ือ
ส าหรับใช้ประกอบการสอนให้ครูด้วย   

2. ชุดการเรียนด้วยตนเองส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม  เป็นชุดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นเตรียมตัวนักเรียนให้ได้ท ากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดร่วมกัน  ครูผู้ สอนจะเปล่ียนจาก
ผู้บรรยายเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ เรียน    

3. ชุดการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล เป็นชุดการเรียนด้วยตนเองท่ีจัดไว้
ส าหรับศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตามค าแนะน าเบือ้งต้นท่ีแจ้งไว้  ทัง้นีส้ามารถปรึกษาหารือกัน
ในขณะท่ีเรียนได้  และสามารถซกัถามเกี่ยวกบับทเรียนกบัครูได้ 

4. ชดุการเรียนด้วยตนเองทางไกล  เป็นชุดการเรียนการสอนส าหรับผู้ เรียนท่ี
อยู่ไกลคนละพืน้ท่ี  ต่างเวลา  มุ่งสอนให้นกัศึกษาแสวงหาความรู้เอง  ไม่จ าเป็นต้องเข้าชัน้เรียน 1  

บุญเกือ้  ควรหาเวช  แบ่งชนิดของชดุกิจกรรมเป็น 3 ชนิด ดงันี ้
1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย ใช้ช่วยผู้สอนปรับพืน้ฐานให้นักศึกษามี

ความรู้และความเข้าใจในเวลาเดียวกัน มีวตัถุประสงค์ในการขยายเนือ้หาในการเรียนให้ชัดเจนขึน้  
ทัง้หมดนีจ้ะท าให้ครูลดการพูดอธิบายให้น้อยลง  แต่จะเพิ่มการใช้ส่ือการเรียนท่ีส าเร็จอยู่ในชุด
เดียวกนั ในการแสดงข้อมลู อาจได้แก่ ภาพต่าง ๆ  แผนภมูิ  เป็นต้น 

2. ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมส าหรับให้ผู้ เรียนมา
รวมตัวกันประมาณ 5-7 คน เป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยใช้กิจกรรมในแต่ละชุดท่ีจัดไว้ ซึ่งมีความ
ต้องการพัฒนาทกัษะให้ผู้ เรียนสามารถท างานร่วมกนัได้ ชดุกิจกรรมประเภทนีส่้วนใหญ่ใช้สอนใน
การสอนรายกลุ่ม เช่น การสอนแบบศนูย์การเรียน เป็นต้น 

3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล เหมาะส าหรับใช้ศึกษาเอง โดยค้นคว้าหา
ความรู้ตามความสนใจและความต้องการของตัวเอง อาจศึกษาท่ีโรงเรียน และท าท่ีบ้านก็ได้  
ส่วนมากมีความต้องการให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองท่ีเราจะเรียนเพิ่มขึน้  โดยวดัผลการเรียนของตนเองได้
ด้วยชดุกิจกรรมชดุกิจกรรมนี ้2 

 
1 ชยัยงค์    พรหมวงศ์.  (2523).  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (20301) : เอกสารการสอนชุดวิชา. หน้า 118-119. 
2 บุญเกือ้  ควรหาเวช. (2545).  นวตักรรมการศึกษา.  หน้า 95-94. 
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จากการศึกษาและรวบรวมความรู้ทัง้หมดสรุปว่า ชดุกิจกรรมมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 
ชดุกิจกรรมท่ีใช้แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและชดุกิจกรรมท่ีผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม
การเรียนร่วมกบัผู้ เรียน 

 
4.3 องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ชุดการเรียนจะมี ส่ื อหลายช นิดมาป ระกอบ กัน เพื่ อ ช่ วย ให้ นั ก เรียน เกิ ด
กระบวนการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างมีการจัดระบบเพื่อให้ชดุการเรียนแต่ละชุดมีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพดี  ตามปกติชุดการสอนจะมีส่วนต่าง ๆ  ดังท่ีนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ 
ดงันี ้

ชยัยงค์   พรหมวงศ์  ได้แบ่งส่วนประกอบของชดุการเรียนรู้ไว้  ดงันี ้
1. คู่มือส าหรับครู และผู้ ต้องการศึกษาค้นคว้า 
2. เนือ้หาของบทเรียน  และกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่ม  และรายบุคคลตาม

วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม 
3. ค าสั่ง  หรือค าชีแ้จงแนวทางในการศึกษาให้ผู้ เรียน  รวมทัง้การก าหนด

ภาระงาน 
4. การประเมินผล  เป็นการวัดผลการเรียนพ ร้องทั ง้ประเมินผลของ

กระบวนการ  ได้แก่  แบบฝึกทกัษะ  รายงานการค้นคว้า  และผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ1 
บุญเกือ้  ควรหาเวช  ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่ 
1. ค าแนะน าส าหรับผู้ ใช้ชุดการสอน หรือผู้ ท่ีสนใจต้องการศึกษาหาความรู้

จากชดุการเรียนรู้ 
2.  ค าสัง่หรือกรอบงาน  
3. เนือ้เร่ือง โดยจัดให้อยู่ในรูปของส่ือการเรียนแบบประสม และมีกิจกรรม

กลุ่มและกิจกรรมรายบุคคล 
4. การวัดผล  เป็นการประเมินของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด รายงาน

การค้นคว้า และผลการเรียนรู้ในรูปของแบบสอบต่าง  ๆ 
 
 

 
1 ชยัยงค์    พรหมวงศ์ .  (2523).  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (20301) : เอกสารการสอนชุดวิชา. หน้า 120. 
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จากข้อมลูดงักล่าวสรุปได้ว่า ชดุการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ดงันี ้
1. ค าแนะน าหรือคู่มือในการใช้ชดุการเรียนรู้ 
2. จดุประสงค์ของชดุการเรียนรู้ 
3. ค าชีแ้จงในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เนือ้หาสาระและส่ือ 
5.  การประเมินท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์1 

จากการรวบรวมข้อมูลในเร่ืององค์ประกอบของชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมไว้
หลากหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงตัง้องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคัญได้แก่  ค าชีแ้จง
ส าหรับครูหรือนักเรียน บทบาทของครูในห้องเรียน บทบาทของนักเรียนในชัน้เรียน บทบาทของ
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ส่ือการเรียนรู้ ได้แก่ บตัรค าสัง่ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ บตัรเฉลยใบงาน 
บตัรเฉลยแบบทดสอบ และแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม 

4.4 ขัน้ตอนและวิธีการผลิตชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การสร้างชุดการเรียนรู้ผู้สร้างจะต้องศึกษาวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้ก่อนว่ามีล าดับ

ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ค้นหาเร่ืองท่ีจะใช้สอนให้เหมาะสมกบัการสร้างเป็นชดุการเรียนรู้ 
2. พฒันาเร่ืองให้เป็นปัญหา  เพื่อยั่วยใุห้นกัเรียนเกิดความสงสัยในค าตอบ  แล้ว

พัฒนาหัวข้อตัวเองให้เป็นปัญหา   เป็นวิธีเร้าความสนใจในการเรียนแก่ผู้ เรียนได้ดี  ข้อส าคัญ
ปัญหานัน้จะต้องสมัพนัธ์กบัจดุส าคญัท่ีครูต้องการสอน 

3. เนือ้หาสาระ  ครูก าหนดเนือ้หาสาระจากการศึกษาขอบเขตในหลักสูตร  
การศึกษาหลักสูตรจะท าให้ครูรู้ระยะเวลาของการสอนว่าควรเน้นย า้รายละเอียดเพียงใด เช่น ไม่
สอนทุกส่ิงทุกอย่างท่ีหลักสูตรก าหนดให้สอนในเวลา 10  ชั่วโมง โดยใช้ชุดการเรียนเพียง 2-3 
ชัว่โมง 

4. เขียนสังกัป (Concept)  หรือหลักการ  (Generalization)  ของเร่ืองเพื่อเป็น
หลักในการจัดกิจกรรมและการตัง้ค าถามของครู  โดยต้องคิดถึงหลักการและสังกัปของ เร่ือง  
เท่ากบัส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดเป็นด้วย 

5. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  แล้วเรียงล าดับก่อนหลังโดยเร่ิมจากส่ิงท่ี
จะต้องสอนก่อน 

 
1 บุญเกือ้  ควรหาเวช. (2545).   นวตักรรมการศึกษา.  หน้า 95-97. 
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6. ระบุวิชาท่ีจะน ามาสัมพันธ์หรือบูรณาการกันได้  จะช่วยให้การคิดรูปแบบวิธี
สอนของผู้สอนท าให้ความคิดของนกัศึกษากว้างขวางออกไปในเชิงบูรณาการ 

7. ค านึงถึงจิตวิทยาพฒันาการของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ว่ามีช่วงเวลาความ
สนใจต่างกนั  ลกัษณะกิจกรรมท่ีจะจดัต้องคิดถึงวัยของนักเรียนท่ีจะต้องลงมือในการท ากิจกรรม
นัน้ด้วย 

8.วิเคราะห์งาน  โดยน าจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อมาวิเคราะห์กิจกรรมท่ี
ครูและผู้ เรียนจะต้องท า  ตลอดจนก าหนดส่ือท่ีจ าเป็น  แล้วเรียงล าดบักิจกรรมดงักล่าว 

9. รายการอุปกรณ์  เอกสาร  ประกอบการเรียน  ควรมีหมายเลขก ากับ  เพื่อ
สะดวกต่อการหยิบใช้ 

10. การวัดผล  ไม่ว่าจะเป็นการวัดก่อนหรือหลงัการเรียน  จะต้องใช้จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมเป็นหลกั  วดัพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเป็นส าคญั  พยายามออกแบบการวัดผลให้ผู้ เรียน
วดักนัเองและตรวจค าตอบเองได้ 

11. กิจกรรมส ารอง  สร้างขึน้เพื่อปรับพืน้ฐานท่ีจ าเป็นของเด็กเรียนอ่อน  และ
พฒันาความรู้ของเด็กท่ีเรียนเร็ว  ส่ิงต่าง ๆ เหล่านีส้มัพนัธ์ถึงผลการรักษาวินยัของห้องเรียนด้วย 

12. คู่มือการใช้ชดุการเรียน 
13. แฟ้มส าหรับบรรจุชุดการเรียน  ควรมีขนาดท่ีพอดีเพื่อสะดวกในการจัดวาง

และการใช้  โดยถือประโยชน์   ประหยดั   คงทน  และสะดวก   
14. การทดลองใช้  ปรับปรุง  แก้ไข  ทดลอง  เมื่อสร้างเสร็จควรได้มีการทดลอง

ใช้กบัผู้ เรียนในท่ีต้องการอ่าน  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ก่อนน าไปใช้จริง  ในคู่มือครูควรมีแบบบนัทึกผล
การใช้ไว้ให้ครูบนัทึกข้อดี  ข้อบกพร่องในการใช้แต่ละครัง้ไว้ด้วย1  

สรุปว่าการสร้างชุดการเรียนรู้หรือชุดการสอนต้องมีการสร้างตามขัน้ตอน  คือ  การ
เลือกเร่ือง  เขียนจุดมุ่งหมาย  ออกแบบกิจกรรม  ทดลองใช้  ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เคร่ืองมือท่ีสร้าง
มีประสิทธิภาพ 

4.5 ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชุดการเรียนรู้หรือชุดการสอนนัน้มีประโยชน์ต่อผู้ เรียนและผู้ สอนดังท่ีนักวิชาการ

ศึกษาได้กล่าวไว้  ดงันี ้
ประโยชน์ของชดุการเรียนรู้หรือชดุการสอนในด้านการเรียนการสอนคือ   ชดุการ

เรียนรู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ขจัดปัญหาการขาดแคลนครู ช่วยลดภาระของครูผู้สอน  

 
1 กาญจนา  เกียรติประวตัิ.(2524).นวตักรรมทางการศึกษา.  หน้า 62. 
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พร้อมช่วยนักศึกษาจ านวนมากให้ได้รับความรู้เหมือนกัน ผู้สอนสามารถท าการสอนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ด้วยความมั่นใจ กิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูวัดผลเด็กได้ตาม
วัตถุประสงค์ สร้างเสริมให้นักศึกษาแสดงความสนใจและความถนัดเฉพาะตัวได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ช่วยสร้างเสริมการเรียนอย่างต่อเน่ือง  และท าให้นักศึกษารู้จักเคารพ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น1   

ในด้านผู้ เรียนยังได้ใช้ความถนัดของตนเองในการสืบค้นองค์ความรู้ในชุดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นการฝึกทักษะในการค้นหาความรู้  จากการอ่าน  และสรุปความรู้อย่างมี
ระเบียบขัน้ตอน  ได้ฝึกท าแบบฝึกหัด  เกิดทักษะการเรียนรู้   สร้างวินัยในตนเอง  ในการท าตาม
ขัน้ตอนค าสั่งต่าง ๆ และการใช้ชดุการเรียนรู้นัน้สามารถใช้ศึกษานอกเวลาเรียนได้  ซึ่งอยู่กับการ
ออกแบบกิจกรรมที่เอือ้ต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง2   

กล่าวได้ว่าข้อดีของชุดการเรียน คือ  สามารถเรียนตามล าพังหรือเป็นกลุ่มก็ได้  
การศึกษาเป็นไปตามความสามารถของผู้ เรียน  และนักเ รียนสามารถน าไปเรียนแห่งใดก็ได้  
ช่วงเวลาใดก็ได้ท่ีสะดวก  เมื่อมีสนใจต้องการศึกษา  เป็นการแปรเปล่ียนรูปแบบของการจัดการ
เรียนอย่างมีขบวนการ  มีขัน้ตอน  มีรูปแบบ3  

งานวิจัยหลายเร่ืองได้กล่าวถึงการท าวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้  
ดงันี ้  

ธัญรัศม์  พูลสวัสด์ิ  วิจัยเร่ือง ชุดการสอนส าหรับครูเร่ืองภาษาและ

วัฒนธรรมไทยในการละเล่นของเด็กไทยส าหรับชาวต่างชาติเพื่อสร้างชดุการสอนส าหรับครู  
เร่ือง  ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นของเด็กไทยส าหรับชาวต่างชาติ  และเพื่อศึกษาความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทย  ของนักเรียนชาวตางชาติท่ีมีต่อชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
ครัง้นีคื้อ  นักเรียนต่างชาติระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5-6  โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น   เขต
จตุจักร  ก รุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  จ านว น  10  คน   ซึ่ งมี
ความสามารถทางภาษาไทยในระดับต้น ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง   ผลการวิจัยพบว่า ชุดการ
สอนส าหรับครูเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมไทยในการละเล่นของเด็กไทยส าหรับชาวต่างชาติมี

 
1 บุญเกือ้  ควรหาเวช. (2545).  นวตักรรมการศึกษา.  หน้า 110-111. 
2 สคุนธ์    สินธพานนท์.  (2551).  นวตักรรมการเรียนการสอน...เพือ่พฒันาคุณภาพของเยาวชน. หน้า 21. 
3 คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา.  (2539 ).  เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา. หน้า 29. 
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ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นกัเรียนมีการเรียนรู้  และมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได้
เพิ่มขึน้1 

ประภัสสร เกตุจันทร์  ศึกษาวิจัยเร่ือง ชุดการสอนการสะกดค าด้วยอักษร
กลางกับสระเสียงยาว ส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ ระดับต้น   เพื่อสร้างชุดการสอนการ
สะกดค าด้วยอักษรกลางกับสระเสียงยาว ส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติระดบัต้น และเพื่อศึกษาผล
ความก้าวหน้าในเร่ืองการสะกดค า ของนกัเรียนโดยใช้ชดุการสอนการสะกดค าด้วยอกัษรกลางกบ
สระเสียงยาว ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการสอนการสะกดค าด้วยอักษรกลางกับสระเสียงยาว มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้และหลังจากผู้ เรียนเรียนด้วยชดุการสอนการสะกดค า ท า
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาความก้าวหน้าด้านการเขียนและการอ่านสะกดค า
สงูขึน้2   

อรอุมา ทิพย์สุวรรณ  ได้วิจัยเร่ือง ชุดการสอนตามกลวิธีการเรียนรู้ ทาง
ภาษา เร่ือง มรดกไทย-มรดกโลก ส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติ  เพื่อสร้างชุดการสอนท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา เร่ือง มรดกไทยมรดกโลกส าหรับผู้ เรียน
ชาวต่างชาติให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผลศึกษาพบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างขึน้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า ชดุการสอนนีส้ามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ เรียนชาวต่างชาติได้3 

ณัฐกมล   วัชรวงษ์ทวี   ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้ รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์เร่ืองภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภมูิศาสตร์ทวีปยโุรปก่อนเรียนและ 
หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ รวมทัง้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
การเรียนรู้เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า  
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

 
1 ธัญรัศม์  พูลสวสัด์ิ.  (2554).  ชุดการสอนส าหรับครูเร่ืองภาษาและวฒันธรรมไทยในการละเล่นของเด็กไทยส าหรับ

ชาวต่างชาติ.  หน้า 49-51. 
2 ประภสัสร เกตจุนัทร์.(2551).  ชุดการสอนการสะกดค าด้วยอกัษรกลางกบัสระเสียงยาว ส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติ 

ระดบัต้น .หน้า 40-44 . 
3 อรอุมา ทิพย์สวุรรณ  .(2559).  ชุดการสอนตามกลวิธีการเรียนรู้ ทางภาษา เร่ือง มรดกไทยมรดกโลกส าหรับผู้เรียน

ชาวต่างชาติ. หน้า 58-62. 
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ สาระ 
ภมูิศาสตร์ เร่ือง ภมูิศาสตร์ทวีปยโุรป อยู่ในระดบัมาก1    

จากข้อมูลทัง้หมดกล่าวได้ว่าคุณค่าและประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ นอกจากจะ
ใช้สอนได้ตรงตามเนือ้หาวิชา และจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้วยังจะสามารถช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักศึกษาท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ท าให้นกัศึกษามีผลการเรียนท่ีดีขึน้หลังจากใช้ชุดการเรียน  อีกทัง้
ชดุการเรียนยงัสามารถน ามาใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้ตามท่ีผู้ เรียนต้องการ 

4.6 การใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
การใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเป็นการน านวัตกรรมมาใช้ในการ

ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จะส่งผลให้นักศึกษาอ่านสารต่าง ๆ ได้ดีขึน้  โดยขัน้ตอน
การใช้ชดุการเรียนรู้ในการเรียนมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.ขัน้ทดสอบก่อนเรียน  ต้องท าการทดสอบก่อนเรียน  เพื่อพิจารณาความรู้ของ
นกัเรียน  ไม่ต้องใช้เวลานาน  และควรจะเฉลยผลจากการทดสอบให้ผู้ เรียนแต่ละคนทราบพืน้ฐาน
เดิมของตนเอง 

2. ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา  เพื่อเป็นการกระตุ้ นให้นกัเรียนมีความสนใจและเกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

3. ขัน้ประกอบกิจกรรมการเรียน ครูจะต้องชีแ้จงหรืออธิบายให้นกัเรียนมีความรู้
และเข้าใจทกุขัน้ตอนอย่างดีก่อนลงมือท ากิจกรรม 

4. ขัน้สรุปบทเรียน  ผู้ สอนสรุปบทเรียน  ซึ่งอาจท าได้จากการถามหรือให้สรุป
ความเข้าใจหรือสาระที่ได้จากการเรียนรู้  เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ เรียนมีความคิดสรุปได้ตามหลกัการท่ีตัง้
ไว้ 

5. ประเมินผลการเรียน  จากการท าข้อสอบหลังเรียน  เพื่อประเมินดูว่าผู้ เรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียนในกรณีท่ียังไม่ผ่าน
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้เอาไว้ข้อใดข้อหน่ึง2    

 
1 ณัฐกมล  วชัรวงษ์ทวี. (2556).  การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคม ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 หน้า 63-66. 
2 สวุิทย์  มลูค า และอรทยั  มลูค า. (2556).  21 วิธีจดัการเรียนรู้ : เพือ่พฒันากระบวนการคิด.  หน้า 56. 
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การน าชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาการอ่านไปใช้  จะท าให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาทักษะ
การอ่านเน่ืองจากในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีแนวทางและระบบการจดักิจกรรมและมีแนวทางท่ีช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยหลายเร่ืองได้กล่าวถึงการท าวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านสรุปได้  ดงันี ้

อภิวันทน์  เพชรแสนค่า  ได้วิจัยเร่ือง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชา
ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค LT  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3  ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วย
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาภาษาองักฤษ  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เทคนิค LT  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3  หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  และชดุการเรียนยัง
สามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม1    

เกศรินทร์  หาญด ารงรักษ์  วิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอน  เพื่อพฒันาชดุการ
สอนอ่าน  และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านอย่ามีวิจารณญาณของนกัเรียนก่อนและหลงัใช้
ชดุการสอน  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดการสอน  ผลการวิจัยพบว่าชดุการสอนมี
ประสิทธิภาพ  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน  และนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้ชดุการสอนอยู่ในระดบัมาก2    

ซิง, ซิโอยาง ได้วิจัยเร่ือง ชุดการสอนอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาจีน  เพื่อสร้างชุดการสอนและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า ชุด
การสอนอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาจีนมีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้เป็นชุด
การสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านหนงัสือพิมพ์ไทยส าหรับนกัศึกษาจีนได้3   

อญัชลี ท าทอง วิจยัเร่ือง ชุดการสอนส าหรับครูเร่ืองการอ่านจับใจความโดย
ใช้นิทานพืน้บ้านส าหรับนักเรียนต่างชาติเยียร์ 11 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) โรงเรียนนานาชาติ
เซนต์จอห์น ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้ชุดการสอนส าหรับครูเร่ืองการอ่านจับใจความแล้ว

 
1 อภิวนัทน์  เพชรแสนค่า.  (2562)  . ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาภาษาองักฤษ  เพือ่พฒันาทกัษะการอา่น  

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค LT  ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3. หน้า 90-95. 
2 เกศรินทร์  หาญด ารงรักษ์.  (2555)  . การพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอน. หน้า 74-76. 
3 ซิง, ซิโอยาง. (2556). ชุดการสอนอ่านหนงัสือพิมพ์ภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาจีน. หน้า 43-46 . 
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นักเรียนชาวต่างชาติมีความเข้าใจการอ่านจับใจความและวัฒนธรรมนิทานพืน้บ้านจากชุดการ
สอนนัน้  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก1 

สรุปได้ว่าการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านอย่างมีล าดับขัน้ตอน  
และมีการสร้างแบบฝึกหัดท่ีช่วยท าให้คนท่ีมาเรียนเกิดการฝึกฝนทักษะการอ่าน จะท าให้ทักษะ
การอ่านของผู้ เรียนได้รับการพฒันาให้ดีขึน้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 อญัชลี ท าทอง.  (2554). ชุดการสอนส าหรับครูเร่ืองการอ่านจบัใจความโดยใช้นิทานพืน้บ้านส าหรบันกัเรียนต่างชาติ

เยียร์ 11 (มธัยมศึกษาปีที่ 4) โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น. หน้า 29-30. 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวจิัย 

ในการวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การวิจัยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชาวจีน  ระดับปริญญา

ต รี ท่ี เรียน วิ ช าภ าษ า ไท ยระดั บ สู ง   ซึ่ ง   ณ   เวลา ท่ี ทดลองมี นั ก ศึ กษ าชาวจี น จ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มณฑลยูนนาน (Yunnan agricultural university) ระดับปริญญาตรี
ชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย  มาเรียนแลกเปล่ียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ง
จากการส ารวจรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องเรียนตามตารางเรียนพบว่ามีรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียน  และรายวิชาการอ่านวิเคราะห์และตีความซึ่งเชื่อมโยงกบัเคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้  จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัครัง้นี ้

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีม้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

อ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ทัง้หมด  10  ชุด  แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน   แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียนท่ีประกอบในชุดการเรียนรู้  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน   มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 การศึกษาการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน   ทัง้หมด  10  ชุด  ได้แก่ 

ชดุท่ี 1 ลกัษณะและประโยชน์ของควายไทย 
ชดุท่ี 2 ควายในส านวนไทย 
ชดุท่ี 3 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบัควายในประเทศไทย 
ชดุท่ี 4 ควายในประเพณีไทย 
ชดุท่ี 5 ควายในพิธีกรรม 
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ชดุท่ี 6 ควายในเพลงไทย 
ชดุท่ี 7 ควายในประวติัศาสตร์ไทย 
ชดุท่ี 8 ควายในต านาน 
ชดุท่ี 9 ควายในวรรณกรรมไทย 
ชดุท่ี 10 ควายในวรรณคดีไทย 

2.2 แบบทดสอบระหว่างเรียน ที่ประกอบในชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
ทัง้หมด 100 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ประกอบในชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน แบบปรนัย   
4 ตัวเลือก ทัง้หมด 50 ข้อ 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน

จบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน   พร้อมแบบทดสอบท่ีประกอบในชดุการ
เรียน  และการหาคณุภาพของชดุการเรียนรู้  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

3.1 ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ  การสอนการ
อ่านจบัใจความส าคญัให้ชาวต่างชาติ และเทคนิคการสอนการอ่านจบัใจความส าคญั 

3.2 ค้นคว้าข้อมูลทางด้านการสอนวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ  ทัง้ความหมาย
ของวฒันธรรม  ความเชื่อมโยงระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและความจ าเป็นในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ  เพื่อเป็นแนวคิดในการเลือกเนือ้หาของบทอ่าน 

3.3 รวบรวมข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของควายในสังคมไทย  ทั ง้
ความหมาย  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับควาย  ลักษณะของควาย การใช้ประโยชน์จากควายของคน
ไทย และควายท่ีปรากฏในสงัคมไทย  เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

3.4 ทัศนศึกษาท่ี  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี  และโรงเรียนกาสร
กสิวิทย์  จงัหวดัสระแก้วเพื่อรวบรวมข้อมลูเร่ืองควายไว้และเพื่อถ่ายรูปและใช้เป็นรูปภาพประกอบ
ในเคร่ืองมือ 

3.5 ศึกษาความหมายของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ประเภทของชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ขัน้ตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ประโยชน์ของชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการใช้ชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านเพื่อสร้าง
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และวดัผลชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียน
ชาวจีน   

3.6 ศึกษาเร่ืองควายในสังคมวัฒนธรรมจีน  เพื่อน าไปเขียนในบทอ่านเสริมเพื่อให้
ผู้ เรียนชาวจีนได้เข้าใจเนือ้หามากขึน้จากการเปรียบเทียบทางวฒันธรรม 

3.7 สร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  โดยจัดเนือ้หาท่ีได้ศึกษาเร่ืองควายท่ีปรากฏในวิถีชีวิตของคนไทยเป็น
หมวดหมู่เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงส าคัญของควายไทย  ทัง้มีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม  
ประเพณี ภาพสะท้อนสังคม วิถีชีวิตความเป็นไทยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับควายไทย  จัดเป็น
หมวดหมู่ได้ดงันี ้

ควายไทยกับวิถีชีวิตไทย  มี 5 หัวข้อ คือ ความหมายของควายไทย  ลกัษณะ
ของควายไทยและการใช้ประโยชน์จากควาย ควายไทยกับประเพณี ไทย ควายไทยกับ
ประวติัศาสตร์ไทย  และสถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบัควายในประเทศไทย 

ควายไทยกับภาษาและวรรณคดี มี 5 หัวข้อ ได้แก่ ควายไทยกับส านวนไทย   
ควายไทยกบัเพลงไทย   ควายไทยกับนิทาน  ควายไทยกบัต านาน  และควายไทยกบัวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย 

หลังจากจัดเนือ้หาเป็นหมวดหมู่  ผู้วิจัยสร้างบทอ่านแต่ละชุด  จัดล าดับตามความ
ยากง่ายของเนือ้หา มีทัง้หมด 10 ชดุ  ดงัหวัข้อต่อไปนี ้

ชุดท่ี 1 ลักษณะและประโยชน์ของควายไทย  มีเนือ้หากล่าวถึง  ลักษณะของ
ควายไทย  ชนิดของควายไทย  และการใช้ประโยชน์จากควายของคนไทย   

ชดุท่ี 2 ควายในส านวนไทย กล่าวถึงสุภาษิตท่ีพูดถึงควาย  เช่น  โง่เหมือนควาย  
ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก  เสีย้มเขาควาย  เป็นต้น   

ชุดท่ี 3 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีควายในเมืองไทย   มีเนือ้หากล่าวถึง สถานท่ี
ท่องเท่ียวเกี่ยวควายในประเทศไทย  2 แห่ง  คือ หมู่บ้านอนรุักษ์ควายไทย จงัหวดัสพุรรณบุรี และ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จงัหวดัสระแก้ว 

ชดุท่ี 4 ควายในประเพณีไทย  มีเนือ้หากล่าวถึง ประเพณีวิ่งควาย จังหวดัชลบุรี  
และกีฬาชนควาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา  จุดประสงค์และ
กระบวนการในการจดังาน   

ชดุท่ี 5 ควายในพิธีกรรม มีเนือ้หากล่าวถึงพิธีสู่ขวัญควาย  ว่ามีความเชื่อ  และ
ขัน้ตอนในการจดัพิธีอย่างไรบ้าง   
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ชดุท่ี 6 ควายในเพลงไทย มีเนือ้หากล่าวถึง เพลงไทยท่ีกล่าวถึงควาย  คือ “เพลง
เขมรไล่ควาย”   

ชดุท่ี 7 ควายในประวัติศาสตร์ไทย มีเนือ้หากล่าวถึง  ควายในศึกบางระจัน  ซึ่ง
ควายเป็นพาหนะในการรบของชาวบ้านบางระจนัท่ีรวมตวักนัสู้กบัพม่าจนตวัตาย  

ชุดท่ี 8 ควายในต านาน มีเนือ้หาเล่าถึงต านานควายให้ก าเนิดคน  เหตุท่ีควาย
ต้องลากไถนา และสาเหตท่ีุควายไม่มีฟันบน 

ชดุท่ี 9 ควายในวรรณกรรมไทย เนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึง  วรรณกรรมของไทย 
เร่ืองกระบือบาล 

ชุดท่ี 10 ควายในวรรณคดีไทย กล่าวถึงวรรณคดีท่ีเกี่ยวกับควายคือเร่ือง 
รามเกียรต์ิตอนศึก ทรพี ทรพา   

3.8 ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญ เร่ือง
ควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน   มีขัน้ตอนดงันี ้

3.8.1 ตัง้วตัถปุระสงค์ของการเรียนในแต่ละกิจกรรม 
วัตถุประสงค์การเรียน รู้คือ   ผู้ เรียนพัฒนาความ รู้ความ เข้าใจและ

ความสามารถทางการอ่านหลงัจากใช้ชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาการอ่านด้วยตนเอง  คือสามารถท า
แบบทดสอบหลงัเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือร้อยละ  75 

3.8.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกบัวัตถปุระสงค์การเรียนรู้  กิจกรรม
ท่ีประกอบในแต่ละชดุการเรียน  ได้แก่    

1.) กิจกรรมการอ่านในใจ  คือบทท่ีใช้อ่านสร้างขึน้โดยมีเนือ้หาหลักจากเร่ือง
ควายท่ีปรากฏในวิถีชีวิตของคนไทย  และในภาษาและวฒันธรรมไทย 

2.) กิจกรรมเรียนรู้ค าศัพท์  คือค าศัพท์ยากท่ีปรากฏในตัวบท  โดยมีการ
อธิบายค าศพัท์ให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายมากยิ่งขึน้ 

3.) กิจกรรมการอ่านเอาเร่ือง  คือการตอบค าถามหลงัจากท่ีอ่านบทอ่านจบ 
4.) กิจกรรมสรุปความคิด คือการเรียบเรียงความคิด สรุปสาระท่ีได้จากการ

อ่าน 
5.) แบบทดสอบระหว่างเรียน คือการทดสอบความรู้หลงัจากการอ่านและท า

กิจกรรมต่าง ๆ 
3.8.3 จดัท าชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ืองควาย

ไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน   ได้แก ่
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1.) คู่มือการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ประกอบด้วยค าแนะน าชดุการเรียนรู้  ส่วนประกอบชดุการ
เรียนรู้  ส่วนประกอบในชุดการเรียนรู้แต่ละชดุ  จุดประสงค์การเรียนรู้  ค าชีแ้จง  และวิธีการใช้ชุด
การเรียนรู้ 

2.) ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ประกอบด้วยเอกสารบทอ่าน  ใบกิจกรรมเรียนรู้ค าศัพท์  ใบกิจกรรมการ
อ่านเอาเร่ือง  ใบกิจกรรมสรุปความคิด บทอ่านเสริมและเฉลย    

3.) แบบทดสอบระหว่างเรียนแบบปรนัย  4 ตวัเลือก  ทัง้หมด 100 ข้อ   และ
เฉลยเพื่อวดัผลการเรียนรู้แต่ละชดุและประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้ 

4.) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบปรนยั  4  ตัวเลือก ทัง้หมด  50  
ข้อ   เพื่อวดัผลการเรียนรู้แต่ละชดุและประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้ 

3.8.4 น าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ตรวจความถกูต้อง 

4. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้ วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

ส าคญั เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ดงันี ้
4.1 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือจากผู้เชี่ยวชาญ 

4.1.1 น าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน   ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  ตรวจแก้แล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ  3  ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือ้หา  ความถูกต้องด้านภาษา  และความเหมาะสมของรูปแบบ
กิจกรรมในชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ผู้ เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  ได้แก่ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา  สังกัด สาขาวิชาภาษาไทย   
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์  สงักดั สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย์  ดร. ฉัตรศิริ    ปิยะพิมลสิทธ์ิ  สงักดั  สาขาวิชาการวิจยัและประเมินผล  
ภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ก่อนจะด าเนินการส่งผู้ เชี่ยวชาญ  ผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพส าหรับ
ผู้ เชี่ยวชาญของชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้แบบประเมินท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั1  คือ  5,4,3,2,1  ความหมายของคะแนน  ดงันี ้

5   หมายถึง  มีคณุภาพดีมาก 
4   หมายถึง  มีคณุภาพดี 
3   หมายถึง  มีคณุภาพพอใช้ 
2   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
1  หมายถึง  ไม่มีคณุภาพ 

หลังจากนัน้น าผลมาประเมินหาค่าเฉล่ีย  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
คณุภาพของชดุการเรียนรู้  โดยประเมินดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย   4.51 – 5.00   หมายถึง   มีคณุภาพดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง   มีคณุภาพดี 
คะแนนเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง   มีคณุภาพพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง   ต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย   0.51 – 1.50   หมายถึง   ไม่มีคณุภาพ 

ส าหรับคะแนนค่าเฉล่ียของผู้ เชี่ยวชาญท่ียอมรับได้ว่าชุดการเรียนรู้มีคุณภาพ   
ต้องมีค่าเฉล่ียตัง้แต่  3.51  ขึน้ไป  เมื่อผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้วจะน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบแก้ไข  จากนัน้จึงส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินคณุภาพของชดุการเรียนรู้ 

4.1.2 น าผลการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3  ท่านมาประมวลผล  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 ประสาท  เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หน้า 213. 
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคณุภาพชดุการเรียนรู้โดยผู้ เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินคุณภาพ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1. ด้านเนือ้หา 
     

     1.1 เนือ้หามีประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     1.2 ปริมาณของเนือ้หามี
ความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     1.3 ระดบัความยากง่าย
ของเนือ้หาเหมาะสมกบัผู้ เรียน 

4 4 5 4.33 ดี 

     1.4 มีการเรียงล าดบั
ขัน้ตอนของการเรียนรู้ 

4 4 5 4.33 ดี 

2. ด้านภาษา 
     

     2.1 ภาษาท่ีใช้อา่นเข้าใจ
ง่าย ส่ือความหมายได้ชดัเจน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     2.2 ภาษาท่ีใช้เหมาะสมกบั
ระดบัของผู้ เรียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     2.3 ภาษาท่ีใช้ถกูต้องตาม
ลกัษณะของภาษา 

4 5 5 4.67 ดีมาก 
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ตาราง  1  (ต่อ) 

รายการประเมินคุณภาพ 
 

คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

3. ด้านรูปเล่ม ภาพประกอบ 
และการน าเสนอ 

     

     3.1 ขนาดตวัอกัษรมีความ
เหมาะสม 

3 5 5 4.33 ดี 

     3.2 ภาพประกอบ
สอดคล้องกบัเนือ้หา 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     3.3 ภาพประกอบท่ีใช้ส่ือ
ความหมายได้ชดัเจน 

3 4 5 4.00 ดี 

     3.4 รูปเล่มสวยงามและ
น่าสนใจ 

3 5 5 4.33 ดี 

4. กิจกรรม 
     

     4.1 กิจกรรมช่วยให้เข้าใจ
บทเรียนได้ดีขึน้ 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     4.2 กิจกรรมเหมาะสมกบั
ระดบัของผู้ เรียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

     4.3 กิจกรรมเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

3 5 5 4.33 ดี 

     4.4 กิจกรรมมีความ
หลากหลายและเร้าความสนใจ
ผู้ เรียน 

4 5 5 4.67 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 3.73 4.80 5.00 4.51 ดีมาก  
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จากตาราง 1  คะแนนเฉล่ียของผู้ เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  ในการประเมินคณุภาพคือ   
4.51  ซึ่งอยู่ระหว่างค่าเฉล่ียตัง้แต่  4.51 – 5.00  แสดงว่าชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
จบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก  ผู้วิจัยได้น า
ค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญทัง้  3  ท่านไปปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้วแก้ไขและ
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญทัง้  3  ท่าน  โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

ตาราง 2 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิรัช  วงศ์ภินนัท์
วฒันา   

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
4 

ค าแนะน าใน
การใช้ชดุ
การเรียน 

ชื่อตวัละครในบทเรียน
เด็กผู้ชายชาวไทยชือ่ 
“ขวญั”  เด็กผู้หญิงชาว
ไทยชื่อ  “เรียม” 

การตัง้ชื่อ “ขวญั”  ของ
เด็กชายในชดุการเรียนรู้นี ้
อาจท าให้สบัสนกบัค าว่า 
“ขวญั”  ในบท “บายศรีสู่
ขวญั”  ดงันัน้อาจตัง้ชือ่
อื่นเพื่อบอกวา่เป็นชือ่คน  
และอาจระบไุว้ในหมาย
เหตวุ่าเป็นชื่อคน  หรือ
นิยมใช้ในการตัง้ชื่อ
เด็กชาย เป็นต้น 

ชื่อตวัละครในบทเรียน
เด็กผู้ชายชาวไทยชือ่    
“ปิติ”  เด็กผู้หญิงชาว
ไทยชื่อ  “แก้ว” 
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ตาราง  2  (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
 การเรียงล าดบับทเรียนใน

ชดุการเรียน  เรียงดงันี ้
ชดุท่ี 1 ลกัษณะและ
ประโยชน์ของควายไทย 
ชดุท่ี 2 ควายในส านวน
ไทย 
ชดุท่ี 3 สถานท่ีท่องเท่ียว
เกี่ยวกบัควายในประเทศ
ไทย 
ชดุท่ี 4 ควายในประเพณี
ไทย 
ชดุท่ี 5 ควายในพิธีกรรม 
ชดุท่ี 6 ควายในเพลงไทย 
ชดุท่ี 7 ควายใน
ประวติัศาสตร์ไทย 

ควรมีการเรียงล าดบั
ความยากง่ายของ
ค าศพัท์  เนือ้หา  จะช่วย
ให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะ
การอ่าน  ตามล าดบัการ
เรียนรู้จากง่ายไปยาก  
เช่น  เนือ้หาในบทส านวน
ไทยยากกว่าบทอื่น 
เพราะอาจต้องใช้การ
วิเคราะห์  และตีความ  
เชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตและ  
วฒันธรรมของไทยหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 

การเรียงล าดบับทเรียน
ในชดุการเรียน  เรียง
ดงันี ้
ชดุท่ี 1 ลกัษณะและ
ประโยชน์ของควายไทย 
ชดุท่ี 2 สถานท่ีท่องเท่ียว
เกี่ยวกบัควายในประเทศ
ไทย 
ชดุท่ี 3 ควายในประเพณี
ไทย 
ชดุท่ี 4 ควายในพิธีกรรม 
ชดุท่ี 5 ควายในเพลง
ไทย 
ชดุท่ี 6 ควายใน
ประวติัศาสตร์ไทย 
ชดุท่ี 7 ควายในต านาน 

 ชดุท่ี 8 ควายในต านาน 
ชดุท่ี 9 ควายใน
วรรณกรรมไทย 
ชดุท่ี 10 ควายในวรรณคดี
ไทย 

 ชดุท่ี 8 ควายใน
วรรณกรรมไทย 
ชดุท่ี 9 ควายในวรรณคดี
ไทย 
ชดุท่ี 10 ควายในส านวน
ไทย 
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ตาราง  2  (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
32 

บทท่ี  1 
ในกิจกรรมสรุปความคิด 
หวัข้อใหญ่  คือ  ควายไทย 
หวัข้อย่อย  คือ  สายพนัธุ์
ควายไทย  อวยัวะ
ภายนอกควายไทย   สีของ
ควายไทย ประโยชน์ของ
ควายไทย 

หวัข้อย่อยไมจ่ าเป็นต้องมี
ค าว่าไทยอีก 

ในกิจกรรมสรุปความคิด 
หวัข้อใหญ่  คือ  ควาย
ไทย 
หวัข้อย่อย  คือ  สาย
พนัธุ์ควาย อวยัวะ
ภายนอกควาย  สีของ
ควาย ประโยชน์ของ
ควาย  

 

ตาราง 3 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. บุษบา  บวัสมบูรณ์ 

 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
17 

บทท่ี  1 
ไม่มีอ้างอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้าย
เนือ้หา  

เพิ่มการอ้างอิงว่า เรียบ
เรียงจาก ควายในระบบ
ไร่ไถนา ของ จรัญ   จนัท
ลกัขณา  (2524 : 20) 

26 
บทท่ี  1 

ไม่มีอ้างอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้าย
เนือ้หา  

เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก  คน ข้าว นา 
ควาย ในวฒันธรรม
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ของพจนก กาญจน
จนัทร (2556 : 43) 
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ตาราง  3  (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
44 

บทท่ี  2 
ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า       
เรียบเรียงจาก การ
เปรียบเทียบภาษิต –ค า
พงัเพยจีนกบัส านวน - 
ภาษิตไทย ของ กรรณิการ์ 
โกวิทกุล (2544 : 30) 

53 
บทท่ี  3 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  
ความหมายของส านวน
ปรับปรุงจาก  พจนานกุรม  
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2554 

74 
บทท่ี  4 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า เรียบ
เรียงจาก  "หมู่บ้านอนรุักษ์
ควายไทย" สืบสานต านาน 
"คน" และ "ควาย" ให้
ลูกหลาน ในวารสาร
การศึกษาไทย ปีที่ 2, ฉบบั
ที่ 13 (ต.ค. 2548), หน้า 
64-68. 

85 
บทท่ี  4 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า เรียบ
เรียงจาก จดังานแข่งขนั
ชนววัท่ีเมืองคุนหมิง 
(ออนไลน์) ของ CRI 
online  (2561) 

 

 

 

 

 



  54 

ตาราง  3  (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
94 

บทท่ี  5 
ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก “ควายกบัคน”  
ความสมัพนัธ์ใน
สงัคมไทย:ศึกษาผ่าน
ต านานเร่ืองเล่า  ประเพณี 
พิธีกรรมและวิถีชีวิตควาย
ท่ีเปล่ียนไป.  ของนนัท
นิตย์   อนศุาสนะนนัท์.
(2549:53-54) 

105 
บทท่ี  5 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก  คติชนคนไทใน
วฒันธรรมข้าว ของ 
ประคอง  นิมมานเหมินท์.    
(2560: 213-214) 

114 
บทท่ี 6 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก  สารานกุรม
เพลงไทย  ของ ณรงค์ชยั 
ปิฎกรัชต์  (2557 : 20 - 
28) 

125 
บทท่ี  6 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า เรียบ
เรียงจาก  เพลงจีนสอน

เด็ก 读书郎 ไม่เป็นววั
ไม่เป็นควาย (ออนไลน์) 
ของ สวุรรณา สนเที่ยง 
(2556) 
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ตาราง  3  (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
134 

บทท่ี  7 
ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก  ศึกบางระจนั : 
ฉบบัปรับปรุงใหม่ ของ 
สมควร สกุลทอง  (2552: 
2 - 18) 

144 
บทท่ี  7 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า เรียบ
เรียงจาก  แซ่ควาย 
(ออนไลน์)  ของ baidu. 

153 
บทท่ี  8 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  
ปรับปรุงจาก  ควายให้
ก าเนิดคน  ของ สจุิตต์   
วงศ์เทศ  (2548: 12) 

164 
บทท่ี  8 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่านเสริม 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า เรียบ
เรียงจาก  เทศกาลจีนและ
การเซ่นไหว้  ของ ถาวร   
สิกขโกศล  (2555: 31) 

173 
บทท่ี  9 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก  กระบือบาล  
ของ ด ารง   อารีกุล  
(2548: 13-282) 

193 
บทท่ี  10 

ไม่มอ้ีางอิงท้ายเนือ้หาใน
ส่วนของบทอ่าน 

เพิ่มการอ้างอิงท้ายเนือ้หา  เพิ่มการอ้างอิงว่า  เรียบ
เรียงจาก  บทละครเร่ือง
รามเกียรต์ิ  พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (2510 : 59-85) 
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ตาราง  3  (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
131  

บทท่ี  6 
“เมื่อไหร่”  
 

ปรับภาษาในเนือ้หาท่ีมี
การใช้ภาษาพดูให้เป็น
ภาษาทางการ   

เปลี่ยนเป็น  “เมื่อไร” 

153 
บทท่ี 8 

เร่ืองเล่าท่ีเป็นต านานของ
ไทยท่ีมีควายเข้าไป
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

ควรใช้ค าว่า “ดงันี”้  แทน
ค าว่า  “ได้แก่” 

เร่ืองเล่าท่ีเป็นต านาน
ของไทยท่ีมีควายเข้าไป
เกี่ยวข้อง  ดงันี ้

ตาราง 4 แสดงการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์  ดร. ฉัตรศิริ    ปิยะพิมลสิทธ์ิ   

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
47 

บทท่ี  2 
ภาพประกอบเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรขยายขนาดของ
ภาพประกอบให้มีขนาด
ใหญ่ขึน้  

ปรับขยายขนาดของ
ภาพประกอบ  

68 
บทท่ี  3 

๙ . ข้อใดเป็นค าราชา
ศัพ ท์ที่ หมายถึ ง “คิด , 
ไตร่ตรอง”   
    ก. พระราชาด าริ 
    ข. พระราชด ารัส 
    ค. พระราชด าเนิน 
    ง. ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ 

ตวัเลือกข้อ ง. ไม่เข้าพวก ๙. ข้อใดเป็นค าราชา
ศัพท์ที่หมายถึง “คิด , 
ไตร่ตรอง”   
    ก. พระราชาด าริ 
    ข. พระราชด ารัส 
    ค. พระราชด าเนิน 
    ง. พระราชปรารภ 
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ตาราง  4  (ต่อ)   

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ สิ่งที่แก้ไข 
87 

บทท่ี  4 
ภาพประกอบไม่ชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 

ควรใช้ภาพประกอบท่ี
สว่างและเห็นชดัเจน 

เปลี่ยนภาพประกอบ  

 

4.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือจากการทดลองกับผู้เรียนชาวจีน  
หลักจากผ่านการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน  ผู้ วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ วิจัยน าชุดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ไปทดลอง 1 ครัง้
กบัผู้ เรียนชาวจีนท่ีมาเรียนวิชาเอกภาษาไทย  ระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจัยก าหนดระดับคุณภาพของแบบทดสอบก่อนทดลองกับผู้ เรียนชาวจีน  โดย
ก าหนดคะแนนดงันี ้     

คะแนน   0 – 49  หมายถึง ระดบัผลการเรียนต ่า 
คะแนน   50 – 59 หมายถึง ระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า 
                                                             ท่ีก าหนด 
คะแนน   60 – 69 หมายถึง ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
คะแนน   70 – 79 หมายถึง ระดบัผลการเรียนดี 
คะแนน   80 – 100 หมายถึง ระดบัผลการเรียนดีมาก1 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลอง  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
4.2.1 ผู้ทดลอง 

นักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มณฑลยูนนาน (Yunnan 
agricultural university) ระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย  ท่ีมาเรียนแลกเปล่ียนท่ี

 
1
 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. (2537).  การบริหารและการจดัการวดัและประเมินผล

การศึกษา. หน้า 66. 



  58 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน  3  คน   สถานท่ีเก็บข้อมลูคือ  ห้องเรียนวิชา
ภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 

 

ภาพประกอบ 1 บรรยากาศการทดลอง1 

4.2.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
ผู้ วิจัยน าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ือง

ควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนจ านวน  10  ชุด  รวมทัง้แบบทดสอบก่อนเรียน  1  ชุด  และ
แบบทดสอบหลังเรียนจ านวน  1  ชุด  ไปทดลองกับผู้ทดลองกลุ่มท่ี 1 จ านวน  7  ครัง้  ตัง้แต่วันท่ี  
4  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี  7   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   ซึ่งการใช้เวลาอ่านและท า
แบบทดสอบของแต่ละบทมีรายละเอียดดงันี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 รูปภาพถ่ายโดย Loo  ping  เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องเรียนวิชาภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
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ตาราง 5 แสดงระยะเวลาในการทดลอง 

 
ครัง้ 

 
วันเดือนปี 

 
เนือ้หา 

การใช้เวลา เวลา
เฉลี่ย 
 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

1 4  ต.ค. พ.ศ.2562 แบบทดสอบก่อนเรียน 50 45 54 50 
2 9 ต.ค. พ.ศ.2562 ชดุท่ี 1 ลกัษณะและประโยชน์ของ

ควายไทย 
49 55 58 54 

ชดุท่ี 2 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบั
ควายในประเทศไทย 

82 75 77 78 

3 16 ต.ค. พ.ศ.2562 ชดุท่ี 3 ควายในประเพณีไทย 68 64 60 64 
ชดุท่ี 4 ควายในพิธีกรรม 65 63 70 66 

4 22 ต.ค. พ.ศ.2562 ชดุท่ี 5 ควายในเพลงไทย 55 60 59 58 
ชดุท่ี 6 ควายในประวติัศาสตร์ไทย 61 54 68 61 

5 30 ต.ค. พ.ศ.2562 ชดุท่ี 7 ควายในต านาน 54 60 62 59 

ชดุท่ี 8 ควายในวรรณกรรมไทย 77 78 71 75 

6 6 พ.ย. พ.ศ.2562 ชดุท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย 66 70 75 70 
ชดุท่ี 10 ควายในส านวนไทย 62 63 68 64 

7 7 พ.ย. พ.ศ.2562 แบบทดสอบหลงัเรียน 45 50 52 49 

 

จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลองจะเห็นได้ว่าชุดการเรียนท่ีใช้เวลา
อ่านและท ากิจกรรมนานท่ีสุดคือชุดท่ี 2 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกับควายในประเทศไทย  ซึ่งมี
เนือ้หาบรรยายสถานท่ี  2  แห่งท่ีเกี่ยวกับควาย  คือ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี  และ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  จ.สระแก้ว   ผู้ ทดลองใช้เวลาอ่านเฉล่ีย   78  นาที   จากการสังเกต
พฤติกรรมการอ่านและท ากิจกรรมของผู้ทดลอง  ผู้ วิจัยพบว่าผู้ทดลองไม่รู้ค าแปลของค าศัพท์
หลายค าในชุดการเรียนท่ี  2  อีกทัง้จากการสัมภาษณ์ผู้ ทดลองทัง้  3  คนพบว่าผู้ทดลองไม่รู้
ความหมายของค าราชาศัพท์  ดังนัน้เมื่ออ่านชุดการเรียนรู้ท่ี   2  ในตอนท่ีกล่าวถึงโรงเรียนกาสร
กสิวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา  จึงมีค าราชาศัพท์ปรากฏอยู่เป็นจ านวน
มาก   ผู้ทดลองต้องการเวลาในการค้นหาความหมายของค าศพัท์จึงใช้เวลานานในการอ่านและท า
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กิจกรรม   ผู้วิจยัจึงได้จดค าศัพท์ยากท่ีผู้ทดลองไม่รู้ความหมายเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ชุด
การเรียนเข้ากบัระดบัความรู้ของนกัศึกษามากขึน้ 

ชุดการเรียนรู้ท่ีใช้เวลามากในการอ่านและท ากิจกรรมรองลงมาคือชุดท่ี 8 
ควายในวรรณกรรมไทย  และชุดท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย   ใช้เวลาในการท ากิจกรรมเฉล่ีย  75  
นาที  และ  70  นาที   ซึ่งชุดท่ี  8   เป็นชุดการเรียนท่ีมีเนือ้หาเล่าเร่ืองย่อจากวรรณกรรมเร่ือง  
“กระบือบาล”  ซึ่งมีเนือ้หาค่อนข้างยาว  มีตัวละครและเหตุการณ์มาก  ส่วนชุดท่ี 9  เป็นชุดการ
เรียนท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงวรรณคดีไทยคือเร่ือง  “รามเกียรต์ิ  ตอนศึกทรพี  ทรพา”   ซึ่งมีค าศพัท์ยาก
และมีตัวละครจ านวนมาก   ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทดลองว่าทัง้  2  ชุดการเรียนรู้นีใ้ช้เวลานาน
เพราะมีเนือ้หาในการอ่านมาก  มีตวัละครเยอะ  และตวัละครในวรรณคดีมีชื่ออ่านยาก  ท าให้การ
จดจ าและท าความเข้าใจใช้เวลานาน  ผู้วิจยัจึงจดชื่อตัวละครท่ีอ่านยากเพื่อเพิ่มค าอ่านแทรกไว้ใน
เนือ้หาเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนอ่านได้ง่ายและเข้าใจมากขึน้ 

ชุดการเรียนรู้ท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสุดคือชุดท่ี 1 ลักษณะและประโยชน์ของควาย
ไทย  ผู้ เรียนใช้เวลาในการอ่านและท ากิจกรรมเฉล่ียแล้ว   54  นาที   ซึ่งในชดุการเรียนชุดท่ี 1  มี
เนือ้หาไม่มาก  และมีค าศัพท์ง่าย  ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์พืน้ฐาน  จึงท าให้ผู้ เรียนใช้เวลาในการ
อ่านและท ากิจกรรมไม่นาน  ผู้ทดลองให้สัมภาษณ์ว่า  “ชุดท่ี 1 ง่ายท่ีสุด  เพราะมีเนือ้หาน้อย  
ส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบ  และค าศัพท์ในเร่ืองเป็นค าศัพท์พืน้ฐานท่ีใช้เรียกควายจึงเข้าใจง่าย”1  
ดงันัน้ผู้ทดลองจึงใช้เวลาในการอ่านและท ากิจกรรมในชดุการเรียนนีน้้อยท่ีสดุ 

จากตารางแสดงระยะเวลาในการทดลอง  ทุกชุดการเรียนรู้ใช้เวลาในการ
อ่านและท ากิจกรรมเฉล่ียแล้วไม่เกิน  90  นาทีตามท่ีตัง้ไว้   แสดงว่าชดุการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ความยาวและความยากเหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน 

4.2.3 ผลการทดลอง 
ในการทดลองครัง้นี ้  ผู้วิจยัเก็บคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบ

หลงัเรียน  และแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้  10  ชดุ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
4.2.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีทัง้หมด  50  ข้อ  คะแนนเต็ม  

100  คะแนน   ข้อละ  2  คะแนน 
 

 

 

 
1 Zhang  Xuemei. (2562, พฤศจิกายน 7).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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ตาราง 6 แสดงคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลอง 

 
ผู้ทดลอง 

คะแนนแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

คะแนนแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

ผลต่าง 
 

คนท่ี 1 26 80 54 
คนท่ี 2 32 82 50 
คนท่ี 3 44 90 46 

คะแนนเฉลี่ย 34 84 50 

 

จากตาราง  6  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่า  ผู้ทดลองมีความรู้ความเข้าใจ  และมีทกัษะการอ่าน  เพราะผู้ทดลองทัง้   3  
คน  มีคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนเรียนคือ  34  คะแนน   แสดงให้เห็นว่าก่อนใช้ชุดการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเร่ืองควายน้อย    

คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียน   84  คะแนน    หมายถึงว่าผลการ
เรียนอยู่ในระดับดีมาก   ผลต่างคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนคือ  50  
คะแนน  แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมหลงัจากการใช้ชดุการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึน้ 

4.2.3.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนของแต่ละชดุมีทัง้หมด  10  ข้อ  คะแนน 
เต็ม  100  คะแนน   ข้อละ  10  คะแนน 
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ตาราง 7 แสดงคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนในการทดลอง 

ชุดที่ ชื่อชุดการเรียน คนที่ 1 คนที่2 คนที่ 3 คะแนน
เฉลี่ย 

1 ลกัษณะและประโยชน์ของควายไทย 100 100 90 97 
2 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบัควายในประเทศไทย 80 90 70 80 
3 ควายในประเพณีไทย 100 100 80 93 
4 ควายในพิธีกรรม 90 80 90 87 
5 ควายในเพลงไทย 100 100 90 97 
6 ควายในประวติัศาสตร์ไทย 80 90 90 87 
7 ควายในต านาน 90 90 70 83 
8 ควายในวรรณกรรมไทย 90 70 70 77 
9 ควายในวรรณคดีไทย 90 90 70 83 
10 ควายในส านวนไทย 100 90 90 93 

คะแนนเฉลี่ย 92 90 81 88 

 

จากตาราง  7  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียนในการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างเรียนอยู่ในช่วง  80-100  คะแนน  หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ชุดท่ีได้คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือชุดท่ี  1  และ  5  คือ  97  คะแนน  
เพราะชุดท่ี  1  เป็นเร่ืองลักษณะและประโยชน์ของควายไทย   ซึ่งเป็นชุดการการเรียนชุดแรก  มี
เนือ้หาไม่มาก  กล่าวถึงลักษณะและประโยชน์ของควายซึ่งส่วนใหญ่มีภาพประกอบในเนือ้หา  ท า
ให้ผู้ เรียนอ่านเนือ้หาแล้วเข้าใจได้ง่าย  นอกจากนีใ้นชดุนีม้ีผู้ทดลอง  1  คนกล่าวว่า  “หนูชอบชุด
การเรียนชุดท่ี 1  เพราะท าให้นึกถึงท่ีบ้านยาย  ท่ีบ้านยายมีควาย  หนูเรียนชุดการเรียนชุดนีแ้ล้ว
คิดถึงบ้าน  แต่ไม่เคยรู้ว่าควายนอกจากมีสีด าแล้วยงัมีสีอื่นด้วย”1    

ชุดการเรียนชุดท่ี  5  ควายในเพลงไทย  ได้คะแนนเฉล่ียสูงสุดเช่นกัน  
เน่ืองจากในชดุการเรียนนีม้ีเนือ้หาเกี่ยวกับเพลงซึ่งมีผู้ทดลอง  1  คนชอบเรียนรู้ภาษาผ่านเพลงจึง
มีความสนใจชุดการเรียนชุดนีม้าก “หนูชอบเรียนภาษาไทยจากการฟังเพลง  ชุดการเรียนนีส้อน

 
1 Zhang  Xuemei. (2562, พฤศจิกายน 7).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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ความรู้ภาษาไทยจากเพลงท่ีมีควาย  ท าให้หนูชอบเพราะได้รู้ค าศัพท์เพิ่มเติม  และได้ฝึกอ่าน
ภาษาไทยด้วย”1 

จากการประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียนในขณะอ่านและท ากิจกรรมของผู้
ทดลองทัง้  3  คน  ปรากฏว่าผู้ทดลองมีความคุ้นเคยกับควายมาก่อนอีกทัง้เนือ้หาในชดุการเรียน
ยงัอยู่ในความสนใจและความชอบของผู้ทดลอง   ส่งผลให้ผู้ทดลองมีคะแนนสงูในชุดการเรียน 2 
ชดุนี ้  

ชุดการเรียนท่ีได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือชุดการเรียนท่ี  7  ควายใน
วรรณกรรมไทย   ผู้ทดลองได้คะแนนเฉล่ีย  77  คะแนน   โดยในชุดการเรียนนีม้ีเนือ้หาเกี่ยวกับ
วรรณกรรมไทยเร่ืองกระบือบาล   ซึ่งมีเนือ้หาค่อนข้างมาก  อีกทัง้ตวัละครมีหลายตัว  ในเนือ้หามี
ทัง้ชื่อตัวละครและอาชีพของตัวละคร  ซึ่งบางอาชีพเป็นค าศัพท์ใหม่ท่ีผู้ ทดลองเพิ่งเคยพบ ผู้
ทดลองจึงต้องใช้เวลามากในการจ าชื่อตัวละครและท าความเข้าใจเหตุการณ์ในเร่ือง   จึงเกิดการ
สบัสนในขณะท ากิจกรรมและท าแบบทดสอบระหว่างเรียน   ผลคะแนนเฉล่ียจึงออกมาน้อยกว่า
ชดุการเรียนชดุอื่น 

จากการสอบถามผู้ทดลองทัง้  3  คน พบว่าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  มีประโยชน์ต่อผู้ เรียน  ท าให้
นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน  และได้รู้ค าศัพท์ใหม่ท่ีเคยพบครัง้แรกเป็นจ านวนมาก   
ผู้วิจัยสงัเกตว่าผู้ทดลองจะจดค าศพัท์พร้อมความหมายลงในกระดาษโน๊ตของตนเองและกล่าวว่า  
“ในชุดการเรียนแต่ละชุดมีเนื้อหาให้อ่านมากพอสมควร  และยงัมีค าศพัท์ ท่ีผมไม่รู้จัก  ซ่ึงโชคดี
มากท่ีท้ายบทอ่านจะมีอธิบายค าศพัท์ซ่ึงผมชอบมากท่ีจะได้รู้ค าศพัท์” 2  อีกทัง้ภายในชดุการเรียน
ยังมีกิจกรรมให้ได้ฝึกทักษะการอ่านและการคิดอีกด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านีช้่วยให้ผู้ทดลองได้ฝึก
พัฒนาทักษะทางภาษาไทย  “หนูชอบท ากิจกรรมหลังจากท่ีอ่านเสร็จ  เพราะช่วยฝึกให้เรารู้
ภาษาไทยมากข้ึน  และในเล่มชุดการเรียนยงัมีสีสนัสวยงาม  ท าให้น่าอ่านและน่าท ากิจกรรม”3 
นอกจากนีผู้้ เรียนยงัได้เห็นว่าควายมีความสัมพันธ์กบัหลายเร่ือง เช่น  ประเพณี  พิธีกรรรม  เพลง  
ต านาน  ประวติัศาสตร์  วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  เป็นต้น  ซึ่งผู้ทดลองบอกว่า  “การวิเคราะห์

 
1 Zuo  Jianqian. (2562, พฤศจิกายน 7).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
2 Zhao  Yiyang. (2562, พฤศจิกายน 7).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
3 Zhang  Xuemei. (2562, พฤศจิกายน 7).  สัมภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงสามารถมองได้หลายเร่ือง  เหมือนเร่ืองควายท่ีท าให้เราได้เห็นวฒันธรรมประเพณี  
สถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท่ีเกี่ยวกบัควาย  ซึ่งดีมาก ๆ”1 

หลังจากท่ีผู้ทดลองเรียนรู้ชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านจับใจความ
ส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองมีความรู้เร่ืองควายไทยและมี
พัฒนาการด้านการอ่านดีขึน้จากคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียนคือ  88   คะแนน  
หมายถึงผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก  แสดงให้เห็นว่าชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  สามารถเพิ่มพูนทักษะการอ่านของ
นกัศึกษาให้มีการพัฒนาท่ีดี  เพราะผู้ เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่านจากบทอ่านและท ากิจกรรม
ในชดุการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีผลคะแนนในแบบทดสอบระหว่างเรียนดีขึน้ 

หลังจากการทดลองเสร็จแล้ว  ผู้วิจัยได้รับค าแนะน าของกลุ่มผู้ทดลองแล้ว
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเนือ้หาหลงัจากการทดลองดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 8 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัการทดลอง  

 หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทดลอง 

สิ่งที่แก้ไข 

35 ยงัไม่ได้อธิบาย
ความหมายของค าว่า 
“อนรุักษ์” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์  อนรุักษ์  
คือ ก. รักษาให้คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zuo  Jianqian. (2562, พฤศจิกายน 7).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทดลอง 

สิ่งที่แก้ไข 

36 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “คู่ทกุข์คู่ยาก” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์  คู่ทกุข์ 
คู่ยาก คือ น. ผู้ที่ใช้ชีวิต
ร่วมกนัไม่ทอดทิง้กนัทัง้ใน
ยามสขุและยามทกุข์, ผู้ที่
ร่วมทกุข์ร่วมสขุกันมาเป็น
เวลานานปี 

37 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “แสนรู้” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์  แสนรู้  คือ 
ว. ฉลาดช่างรู้ 

40 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “คอก” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์ คอก คือ น. 
ที่ล้อมขงัสตัว์บางชนิด 

46 กิจกรรมสรุปความรู้  เขียน
แผนผงัความคิด  หวัข้อย่อย 
“ความเป็นมา”  ของหมู่บ้าน
อนรุักษ์ควายไทย  และ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 

ผู้เรียนตอบไม่ได้ว่าความ
เป็นมาคืออะไร  ไม่เข้าใจว่า
ความเป็นมาคือส่วนใดใน
เนือ้เร่ือง 

กิจกรรมสรุปความรู้  เขียน
แผนผงัความคิด  หวัข้อย่อย
เปล่ียนเป็น “วตัถปุระสงค์ใน
การจดัตัง้”  ของหมู่บ้าน
อนรุักษ์ควายไทย  และ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 

116 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “แก่งแย่ง” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์ แก่งแย่ง คือ 
ก. พยายามเอารัดเอา
เปรียบกนัหรือจะเอาแต่ได้
ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกนั 

117 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “รัดกุม” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์ รัดกุม คือ ว. 
ไม่รุ่มร่าม, กระชบั, ไม่ยาว
เยิ่นเย้อ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทดลอง 

สิ่งที่แก้ไข 

118 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “กลดักลุ้ม” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์ กลดักลุ้ม 
คือ ก. ขดัข้องกลุ้มอยู่ใน
อก 

138 ยงัไม่ได้อธิบายความหมาย
ของค าว่า “ฟ้อง” 

ควรมีอธิบายค าศพัท์ อธิบายค าศพัท์ ฟ้อง คือ 
ก.กล่าวหาหรือกล่าวโทษ
ต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล 

156 เพิ่มค าอ่านชื่อตวัละครใน
เนือ้หา 

ควรมีค าอ่านของชื่อตวั
ละคร 

เพิ่มค าอ่าน สมพล   
(สม – พน) 

156 เพิ่มค าอ่านชื่อตวัละครใน
เนือ้หา 

ควรมีค าอ่านของชือ่ตวั
ละคร 

เพิ่มค าอ่าน  สรนชุ  
(สอ- ระ - นดุ) 

156 เพิ่มค าอ่านชื่อตวัละครใน
เนือ้หา 

ควรมีค าอ่านของชือ่ตวั
ละคร 

เพิ่มค าอ่าน อรอนงค์
(ออน - อะ – นง) 

175 เพิ่มค าอ่านชื่อตวัละครใน
เนือ้หา 

ควรมีค าอ่านของชือ่ตวั
ละคร 

เพิ่มค าอ่าน ทรพี  
(ทอ – ระ – พี) 

175 เพิ่มค าอ่านชื่อตวัละครใน
เนือ้หา 

ควรมีค าอ่านของชือ่ตวั
ละคร 

เพิ่มค าอ่าน ทรพา  
(ทอ – ระ – พา) 

175 เพิ่มค าอ่านชื่อตวัละครใน
เนือ้หา 

ควรมีค าอ่านของชือ่ตวั
ละคร 

เพิ่มค าอ่าน  นิลาสร  
(นิ – ลา – กา – สอน) 

    

หลังจากทดลองใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนกบัผู้ทดลองชาวจีนแล้ว   ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  ผู้ทดลองมีความรู้
เกี่ยวกับควายไทยและมีพัฒนาการทางความสามารถด้านการอ่านดีขึน้  ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะ
ของผู้ ทดลองไปปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  หลังจากนัน้ก็ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  เน่ืองจากในการประเมินเคร่ืองมือของผู้ เชี่ยวชาญ
ทัง้  3  ท่าน  ในการประเมินคุณภาพมีคะแนนเฉล่ียคือ  4.51  ซึ่งแสดงว่าชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก    
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และเมื่อน าไปทดลอง 1 ครัง้กับผู้ทดลอง 3  คน  พบว่าผู้ทดลองมีคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนคือ 88  คะแนน  หมายถึงผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   อีกทัง้คะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบหลังเรียนของผู้ทดลองคือ   84  คะแนน    หมายถึงว่าผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก   
แสดงว่าผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีดีขึน้หลังจากใช้เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  ผู้ วิจัยจึงน า
เคร่ืองมือไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้น าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ือง
ควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนไปทดลอง  1  ครัง้กบัผู้ทดลอง  3  คน  เพื่อหาคณุภาพของชดุการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนแล้ว  
ผู้วิจัยได้น าเคร่ืองมือไปพัฒนาและปรับเปล่ียนให้ดีขึน้ตามค าชีแ้นะของทุกคน  จากนัน้จึงน าไป
ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชาวจีน  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มณฑลยูนนาน 
(Yunnan agricultural university) ระดับปริญญาตรีชัน้ปี ท่ี  3 วิชาเอกภาษาไทย  ท่ีมาเรียน
แลกเปลีย่นท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   จ านวน  10  คน  

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 บรรยากาศการทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย1 

ผู้ วิจัยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จ านวน 10 ชุดการเรียน  และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนจ านวน  2  ชดุ   ไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย   ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองคือ  ตัง้แต่วนัท่ี   8   
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ถึงวนัท่ี   4   ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ผู้วิจยัน าเสนอดงันี  ้

 
 

 
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยัเมื่อวนัที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา    

 



  69 

1. การวิเคราะห์ข้อมลู 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู      

ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในงานวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ส าหรับหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ   
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  มีดงันี ้

N     แทน  จ านวนผู้ เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

�̅�     แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนน 

  x แทน  คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 F   แทน คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
  E1    แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งเป็นแบบทดสอบในบทเรียนคิดเป็นร้อย

ละจากการท าแบบทดสอบท้ายบท 
  E2    แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คดัเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบวดั 

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 
E.I.    แทน  ดชันีประสิทธิผล 

1. การวิเคราะห์ข้อมลู 
1.1 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยมี 3 ขัน้ตอนดงันี ้
1.วิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนท่ีผู้ เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 10 ชุด

การเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพตวัแรก (E1) 
2. วิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนท่ีผู้ เรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเพ่ือ

หาประสิทธิภาพตวัท่ีสอง (E2) 
3. วิเคราะห์ผลความก้าวหน้าของผู้ เรียนท่ีใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ

อ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนโดยใช้ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I) 
1.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครัง้นี  ้ ใช้ค่าสถิติ  ซึ่งเป็นคะแนนท่ีได้มาจาก
แบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้  10  ชดุการเรียน  ทัง้หมด  100  ข้อ  และแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนทัง้หมด  50  ข้อ  สถิติท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้
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ค่าเฉลี่ย    ใช้ส าหรับการวิเคราะห์คะแนนท่ีต้องการค านวณ  ในการพิจารณา
ภาพรวมของระดบัความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีสตูรดงันี ้
 

�̅�    =    
∑ 𝑥

𝑁
 

 เมื่อ �̅�  = ค่าเฉล่ีย 

          ∑ x   = คะแนนรวม 
 N = จ านวนผู้ เรียน 
 
ค่าประสิทธิภาพ   ในการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องก าหนดเกณฑ์

ประสิทธิภาพเพื่อหาคณุภาพของชดุการเรียนก่อน 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ ระดับประสิทธิภาพของชุดการเรียนท่ีจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นระดับท่ีพึงพอใจว่าชุดการเรียนนัน้มีประสิทธิภาพถึง
ระดบัท่ีจะน าไปใช้ได้ โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพประกอบด้วย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ก าหนด
ว่าเป็น E1 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ก าหนดว่าเป็น  E21  

ในการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง การก าหนดอัตราส่วนร้อยละ
ระหว่าง E1/E2  สามารถก าหนดได้สงูสดุแล้วลดต ่าลงคือ 90/90 85/85 80/80 ส าหรับเนือ้หาท่ีเป็น
ความรู้ความจ าส่วนเนือ้หาท่ีต้องใช้เวลาฝึกฝนและพฒันาไม่สามารถก าหนดเกณฑ์ระดบัสูงได้จึง
ควรก าหนดเป็น 80/80 75/75 แต่ไม่ต ่ากว่า 75/752 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์ E1/E2 = 75/75 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ืองควายไทย ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน เพราะชุด
การเรียนนีม้ีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย ของผู้ เรียน
ชาวจีน  โดยมีสตูรในการหาประสิทธิภาพดงันี ้

 
 
 

 
1 ชยัยงค์ พรหมวศ์.  (2556, มิถุนายน).  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน ใน วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์

วิจยั.   5(1):7-20.  หน้า 9. 
2 แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
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สตูรท่ี 1                            

                            E1    =    
∑ x

N

A
 × 100 

เมื่อ  E1  = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

            ∑ x   = คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 
  A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 

  N = จ านวนผู้ เรียน 
สตูรท่ี 2 

          E2    =    
∑ f

B

A
 × 100 

เมื่อ        E2 = ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

             ∑ f  = คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
         B  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
         N  = จ านวนผู้ เรียน1 
 
ถ้าผลคะแนนค่าสถิติท่ีค านวณจากสูตรสรุปแล้วถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  คือ

แสดงว่าชดุการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้  แต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด
แสดงว่าต้องปรับปรุงแก้ไข 

ค่าดัชนีประสิทธิผล   การวัดพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายหลังจากท่ีใช้ชุดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ในการ
หาค่าดชันีประสิทธิผล   มีสตูรดงันี ้

    E.I.  =    P2 − P1

Total – P1
 

 เมื่อ  E.I.     =  ค่าดชันีประสิทธิผล 
   P1      =  ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
   P2      =  ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนทกุคน 
   Total   = ผลคณูของจ านวนนกัเรียนกบัคะแนนเต็ม2 

 
1 ชัยยงค์ พรหมวงศ์.  (2556, มิถุนายน).  การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน .  ใน วารสารศิลปากร

ศึกษาศาสตร์วิจยั. หน้า 10. 
2 ประสาท  เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน. หน้า 214. 
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ค่าดชันีประสิทธิผล คือ  อตัราส่วนของผลต่างจะมีค่าสงูสดุ  1.00   แสดงว่า
คะแนนหลังเรียนของผู้ เรียนทุกคนเป็นคะแนนเต็ม  และค่าต ่าสุดไม่สามารถก าหนดได้  เมื่อค่า
ประสิทธิผลเป็นค่าลบ  แสดงว่าคะแนนสอบก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียน  หมายถึงชุดการเรียนท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้ 10 ชุดการเรียน

เพื่อหาประสิทธิภาพ E1  ของ  ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 

ค่าประสิทธิภาพ E1 เป็นค่าเฉล่ียท่ีได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน  ชุดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนจ านวน 10  ชุดการเรียน  แต่ละชดุการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 
10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีรายละเอียดดงันี ้

ตาราง 9 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของกลุ่มเป้าหมายทัง้  10  คน 

คนที่ คะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 

ชุด
ที่ 1 

ชุดที่ 
2 

ชุดที่ 
3 

ชุดที่ 
4 

ชุดที่ 
5 

ชุดที่ 
6 

ชุดที่ 
7 

ชุดที่ 
8 

ชุดที่ 
9 

ชุดที่ 
10 

1 90 90 70 100 100 70 80 70 90 90 

2 90 90 70 70 70 80 70 70 80 90 
3 100 80 70 100 90 80 70 70 70 90 
4 90 80 90 90 90 80 90 90 90 100 
5 90 80 70 80 90 70 90 90 100 100 
6 90 80 100 80 90 90 90 90 100 100 

7 100 70 80 70 90 90 90 90 90 100 
8 90 80 90 80 90 90 90 90 90 100 
9 100 100 90 70 90 90 90 90 100 90 
10 100 100 90 70 90 90 90 90 90 100 

∑ 𝐱 940 850 820 810 890 830 850 840 900 960 

�̅� 94 85 82 81 89 83 85 84 90 96 
E1 86.9 
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จากตารางท่ี 9  แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของกลุ่มเป้าหมายทัง้  
10  คนจะเห็นได้ว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนของชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ   เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน มี ค่าเฉล่ียของ
ประสิทธิภาพชดุการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  81 - 96   มีค่าประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ตวัแรกท่ีก าหนดไว้ (E1 = 75)  โดยมีประสิทธิภาพร้อยละตามล าดบัดงันี ้

ชดุท่ี 1 ลกัษณะและประโยชน์ของควายไทย ประสิทธิภาพ ร้อยละ 94  
ชดุท่ี 2 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบัควายในประเทศไทยประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
ชดุท่ี 3 ควายในประเพณีไทย   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 82 
ชดุท่ี 4 ควายในพิธีกรรม    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 81  
ชดุท่ี 5 ควายในเพลงไทย   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 89 
ชดุท่ี 6 ควายในประวติัศาสตร์ไทย  ประสิทธิภาพ ร้อยละ 83 
ชดุท่ี 7 ควายในต านาน    ประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
ชดุท่ี 8 ควายในวรรณกรรมไทย   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 84 
ชดุท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
ชดุท่ี 10 ควายในส านวนไทย   ประสิทธิภาพ ร้อยละ 96 
 

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ   
เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  คือ 86.9 (E1 = 86.9)  แสดงว่าชุดการเรียนรู้ทัง้  10  ชุด
ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรกท่ีก าหนด  (E1 = 75)  แสดงให้เห็นว่าชดุการเรียนรู้ช่วยให้ผู้ เรียนได้
ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  และมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเนือ้หาท่ีเป็นเร่ือง
วฒันธรรม   ประเพณี  ประวติัศาสตร์  วรรณคดีและวรรณกรรมไทยมากขึน้  

ชุดการเรียนรู้ชุดท่ีกลุ่มเป้าหมายท าคะแนนเฉล่ียได้สูงสุดคือ  ชุดท่ี 10 ควายใน
ส านวนไทยคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  96  ในชุดการเรียนนีม้ีผู้ เรียนได้คะแนน 100  คะแนน  
จ านวน  6  คน  และได้คะแนน  90  คะแนน  จ านวน  4  คน  โดยมีคะแนนเต็มคือ  100 คะแนน  
ชุดการเรียนรู้นีเ้ป็นชุดการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับส านวนสุภาษิตไทยท่ีเกี่ยวกับควาย  ซึ่งจาก
การสมัภาษณ์ผู้ทดลองพบว่าผู้ทดลองมีความรู้เกี่ยวกบัส านวนไทย  และรู้จกัส านวนไทยท่ีเกี่ยวกับ
ควายบางส านวน  นอกจากนีผู้้ทดลองยังชอบการน าเสนอเนือ้หาในชดุการเรียนนีท่ี้มีการอธิบาย
ความหมาย ตัวอย่างสถานการณ์การใช้ส านวนนัน้ในเหตุการณ์จริงอีกทัง้ในกิจกรรมการเรียนรู้มี
การใช้รูปภาพประกอบท่ีส่ือความหมายอย่างชดัเจนถึงส านวนต่าง ๆ  ประกอบด้วยจึงท าให้ในชุด
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การเรียนนีผู้้ เรียนค่อนข้างชอบ  อีกทัง้ส านวนต่าง ๆ ก็มีความคล้ายกบัส านวนจีน  เช่น ส านวนไทย
คือสีซอให้ควายฟัง  ส านวนจีนก็มีดีดพิณให้ควายฟัง  ซึ่งมีความหมายเหมือนกนั  คือ สัง่สอนหรือ
แนะน าคนโง่มักไม่ได้ผล เสียเวลาเปล่า  เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสุภาษิต
ไทยและส านวนจีน เมื่อเรียนรู้ชุดการเรียนชุดนีผู้้ เรียนจึงสามารถท าคะแนนได้ดี  เห็นได้จาก
ตวัอย่างดงันี ้

เช่น  การอธิบายความหมายของส านวนไทยท่ีเกี่ยวกับควาย และตัวอย่าง
สถานการณ์การใช้ในชีวิตจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัอยา่งการอธิบายความหมายของส านวนไทยในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 101 

 

 
1 คดัจากชุดที่ 10 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย   

ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
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การใช้รูปภาพท่ีเกี่ยวกบัส านวนเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ผู้ เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ตวัอยา่งการใช้รูปภาพท่ีเกี่ยวกบัส านวนในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 101 

 

 
1 คดัจากชุดที่ 10 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย   

ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
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บทอ่านเสริมท่ีมีเนือ้หาเปรียบเทียบทางวฒันธรรมไทยกบัจีนท่ีมีความเหมือนหรือคล้ายกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ตวัอยา่งบทอ่านเสริมในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 101 

 
 

1 คดัจากชุดที่ 10 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย   
ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
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คะแนนเฉล่ียท่ีสงูล าดบัรองลงมาคือ ชุดการเรียนรู้ชุดท่ี 1 ลกัษณะและประโยชน์ของ
ควายไทย  ผู้ เรียนได้คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  94  ในชดุการเรียนนีม้ีผู้ เรียนได้คะแนนเต็ม 100  
คะแนน  จ านวน  4  คน  และได้คะแนน  90  คะแนน  จ านวน  6  คน   ซึ่งชดุการเรียนรู้นีเ้ป็นชุด
การเรียนรู้ชดุแรก  ค าศัพท์ท่ีปรากฏในเนือ้หาบทอ่านจึงเป็นค าศพัท์พืน้ฐานท่ีผู้ เรียนเข้าใจได้ง่าย  
อีกทัง้ตลอดทัง้เร่ืองยังมีรูปภาพประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ  ผู้ เรียนจึงเรียนรู้ชดุการเรียนชดุนีไ้ด้
ง่าย  และท าคะแนนได้ดี   เห็นได้จากตวัอย่างดงันี ้

เช่น  ในชดุการเรียนชดุท่ี 1 ในบทอ่านจะมีการบรรยายเนือ้หากล่าวถึงควายไทย
แต่ละชนิด  พร้อมทัง้มีภาพประกอบช่วยให้ผู้ เรียนเห็นภาพชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัอยา่งบทอ่านในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 11 

 
1 คดัจากชุดที่ 1 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน  
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 การกล่าวถึงประโยชน์ของควายไทยในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 1 พร้อมทัง้มีภาพประกอบเพื่อ

เพิ่มความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 7 ตวัอยา่งการใช้ภาพประกอบในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 11 

 
1 คดัจากชุดที่ 1 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
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ล าดบัถดัมาท่ีผู้ เรียนท าคะแนนได้ดีคือ  ชดุท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย  ซึ่งมีเนือ้หาพูด
ถึงเร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอนศึกทรพีและทรพา  ผู้ เรียนท าคะแนนคิดเป็นร้อยละ  90  ในชดุการเรียนนีม้ี
ผู้ เรียนได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน  จ านวน  3  คน  ซึ่งผู้ เรียนทัง้  3  คนท่ีได้คะแนนเต็มกล่าวว่า
พวกเขาชอบเรียนวรรณคดีมาก  และสนใจทางด้านวรรณคดีของไทย  อีกทัง้ในขณะนีภ้าคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562  วิชาท่ีก าลังเรียนคือวิชาวรรณคดี  ท าให้เขาพอมีพืน้ฐานความรู้ทางด้าน
วรรณคดีไทย  จึงส่งผลให้ท าคะแนนในชุดการเรียนนีไ้ด้ดี   แม้ว่าในชุดการเรียนนีจ้ะมีค าศัพท์ท่ี
เป็นค าศัพท์ยากหลายค า  แต่เน่ืองจากตอนท้ายในทุกบทอ่านจะมีการอธิบายความหมายของ
ค าศพัท์และค าอ่านของศพัท์นัน้ ๆ จะท าให้สะดวกและเรียนรู้ได้ดีขึน้    

เช่น  ตวัอย่างค าศพัท์ท้ายบทอ่านของชดุการเรียนรู้ท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ตวัอยา่งค าศพัท์ในชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 91 

 
1 คดัจากชุดที่ 9 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน  
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ชุดการเรียนรู้ชุดท่ีกลุ่มเป้าหมายท าคะแนนได้ต ่ามากท่ีสุดคือ  ชุดท่ี 4 ควายใน
พิธีกรรม  มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  81  ในชุดท่ี 4 ควายในพิธีกรรม  กล่าวถึง  พิธีสู่ขวญัควาย  
โดยเล่าถึงความเป็นมา  ความเชื่อในการจดัพิธี  ความส าคัญของพิธี  และขัน้ตอนในการจัดพิธีสู่
ขวัญควาย  ซึ่งผู้ เรียนส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าในชุดการเรียนรู้นีเ้ป็นเร่ืองเกี่ยวกับพิ ธีกรรมท่ีพวก
เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจึงเข้าใจเนือ้หาได้ไม่ดีเท่าบทอื่น ๆ  แต่กลุ่มเป้าหมายก็ท าคะแนนผ่านระดับ
คณุภาพท่ีตัง้ไว้  เพราะผู้ เรียนมีความสนใจชุดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้  กล่าวได้ว่าชุดการเรียน
ชดุท่ี 4 ควายในพิธีกรรม  ช่วยเสริมความรู้ในเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวกบัควายให้กบัผู้ เรียนเพิ่มมากขึน้ 
และนอกจากนีใ้นชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนนีจ้ะมีเนือ้หาท่ีเป็นบทอ่านและมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามี
ผลลพัธ์ทางการอ่านดีขึน้  ดงัตวัอย่าง 

เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีช่วยให้เข้าใจและจ าความหมายของค าศัพท์
จากบทอ่านได้ดียิ่งขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ตวัอยา่งกิจกรรมเรียนรู้ค าศพัท์1 

 
1 คดัจากชุดที่ 4 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน  
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กิจกรรมอ่านเอาเร่ืองท่ีช่วยให้เข้าใจเร่ืองราวในบทอ่านมากยิ่งขึน้  สามารถหาประเด็นส าคญัของ

เร่ืองท่ีอ่านและค้นหาค าตอบจากการอ่านได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างกจิกรรมอา่นเอาเร่ือง1 

 
1 คดัจากชุดที่ 4 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน  
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กิจกรรมสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน  ช่วยฝึกการสรุปส่ิงท่ีได้จากการอ่านและเพิ่มความเข้าใจเร่ืองท่ี

อ่านให้ผู้ เรียนมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างกจิกรรมสรุปความคิด1 

 
1 คดัจากชุดที่ 4 ของ ชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน  
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
เพื่ อหาประสิทธิภาพตัวที่สอง (E2) ของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 

ค่าประสิทธิภาพ  E2  หมายถึง  ประสิทธิภาพผลลัพธ์  ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนท่ี
ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน  ในแบบทดสอบหลังเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  
จ านวน  50  ข้อ ข้อละ  2  คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ผลคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบ
หลงัเรียนแสดงได้ดงันี ้

ตาราง 10 แสดงผลคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 

คนที่ แบบทดสอบหลังเรียน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

1 75 
2 70 
3 75 
4 86 
5 84 
6 94 
7 92 
8 88 
9 94 
10 96 

∑ 𝐅 852 
�̅� 85.2 
E2 85.2  

 

จากตาราง  10  แสดงผลคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจยัพบว่า คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  คือร้อยละ 85.2 ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพท่ีก าหนดไว้ (E2=75) จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ เรียน พบว่ามี
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ผู้ เรียนจ านวน 1 คนได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงถึง 96 คะแนน  เป็นคะแนนสูงท่ีสุดใน
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  10 คน  รองลงมามีผู้ เรียน 2 คน  ได้คะแนน 94  คะแนน และมีผู้ เรียน 1 คน
ได้คะแนน 92 คะแนน แสดงว่าผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาของชุดการเรียนรู้ทัง้  10  ชุดเป็นอย่างดี  
นอกจากนีม้ีผู้ เรียน  1  คนได้คะแนนต ่ากว่า  75 คะแนน  ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ เรียนคนนี ้ และสงัเกต
ว่าผู้ เรียนคนนีม้ีความรู้ทางภาษาไทยค่อนข้างน้อย ผู้ เรียนกล่าวว่าเขายังใช้ภาษาไทยได้ไม่ดี  เมื่อ
พบค าศัพท์ใหม่ท่ีไม่เคยเห็นจะใช้เวลาท าความเข้าใจและจดจ าค าศัพท์ค่อนข้างนาน  อีกทัง้จาก
การสงัเกตผู้ เรียนมักจะลืมค าศพัท์ใหม่ท่ีเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ของแต่ละชุดการเรียน   
และผู้ เรียนค่อนข้างละเลยในการเรียนเน่ืองจากผู้ เรียนไม่ได้ทบทวนค าศัพท์  รวมทัง้เนือ้หาใน
บทเรียนก่อนท าแบบทดสอบหลงัเรียน จึงท าให้ท าข้อสอบหลงัเรียนได้คะแนนน้อย 

สรุปได้ว่าชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 75/75 โดยมีประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ีย
แบบทดสอบระหว่างเรียนคือ E1= 86.9 และประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
หลังเรียน E2 = 85.2 คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลัง
เรียน เน่ืองจากผู้ เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนหลังจากการอ่านและท ากิจกรรมในชุดการ
เรียนรู้ทีละชุด ท าให้ผู้ เรียนยังมีความรู้ความเข้าใจในชุดการเรียนนัน้ ๆ เป็นอย่างดี  ในการท า
ข้อสอบระหว่างเรียนจึงได้คะแนนดี  ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนมีจ านวน 50 ข้อและครอบคลุม
เนือ้หาทัง้ 10 ชุดการเรียน เพิ่มความยากในการท าส าหรับผู้ เรียน ส่งผลให้คะแนนการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนต ่ากว่าคะแนนการท าข้อสอบระหว่างเรียน 

2.3 วิเคราะห์ผลความก้าวหน้าของผู้เรียนที่ใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนโดยใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I) 

ผู้ วิจัยหาค่าดัชนีประสิทธิผลเพื่อเป็นการวัดผลความก้าวหน้าทางการเรียนของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   ซึ่งในแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก   จ านวน  50  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แสดงรายละเอียดได้ดงันี ้
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ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของการทดลอง  

 
คนที่ 

แบบทดสอบก่อนเรียน   
คะแนนเตม็ 100 คะแนน  

แบบทดสอบหลังเรียน   
คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 
ผลต่าง 

1 34 75 41 
2 32 70 38 
3 28 75 47 
4 44 86 42 
5 34 84 50 
6 53 94 41 
7 34 92 58 
8 30 88 60 
9 42 94 52 
10 60 96 36 

คะแนนรวม 401 854 462 
E.I. 0.76 

 

จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของการทดลองพบว่า  คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 401 คะแนน  
ส่วนคะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียนคือ  853  คะแนน  มีผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน  452  คะแนน  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลคือ  0.76  แสดงว่าผู้ เรียนชาวจีนมีการพัฒนาขึน้
หลังจากใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีน    

จากผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนท่ีพัฒนามากท่ีสุดคือผู้ เรียนคนท่ี  8  ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้
คะแนน  30  คะแนน  และในการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน  90  คะแนน  มีผลต่างคือ  
60  คะแนน  การท่ีได้คะแนนต ่าในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายคนนีม้ี
ความรู้ทางภาษาไทยค่อนข้างน้อย  แต่ถ้าดูจากความก้าวหน้าท่ีมี เพิ่มมากขึน้แสดงว่ามี
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ความก้าวหน้าเพิ่มขึน้ค่อนข้างสงู   เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายคนนีม้ีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้มาก   
เช่น   ในการอ่านบทอ่านเมื่อมีค าศัพท์ท่ีสงสยัหรือไม่เข้าใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมหรือถามผู้วิจยั   ใน
บางครัง้ท่ีผู้วิจยัอธิบายแล้วกลุ่มเป้าหมายคนนีไ้ม่เข้าใจก็มีการใช้รูปภาพประกอบซึ่งท าให้เข้าใจได้
ดีขึน้  เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายคนนีก้ล่าวว่าเขาไม่มีความรู้เร่ืองควายเลย  
และไม่อยู่ในความสนใจ  ครัง้แรกท่ีท าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้สึกเครียดมาก  เพราะมีค าศพัท์ท่ีไม่
เคยพบจ านวนมาก  แต่เมื่อได้มาท าชุดการเรียนรู้นีท้ าให้เขาได้เรียนเกี่ยวกบัวัฒนธรรมไทยหลาย
เร่ืองซึ่งเขาสนใจและชอบมาก  โดยเฉพาะควายในวรรณคดีและสถานท่ีท่องเท่ียวไทย  อีกทัง้
กิจกรรมในชุดการเรียนรู้ยังช่วยให้เขารู้ค าศพัท์มากขึน้  และท าให้เขามีทักษะการอ่านภาษาไทยดี
ขึน้เมื่อเขาเข้าใจศพัท์ยาก 

ผู้ เรียนท่ีพัฒนาขึน้เป็นล าดับท่ี  2  คือผู้ เรียนคนท่ี  7  ในการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนได้คะแนน  34  คะแนน  และในการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน  92  คะแนน  มี
ผลต่างคือ  58  คะแนน  ซึ่งผู้ เรียนคนท่ี  7  ก็เป็นผู้ เรียนท่ีค่อนข้างมีทักษะการใช้ภาษาไทย
ค่อนข้างน้อย   และจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนผู้ เรียนเข้าใจว่าในชุดการเรียนจะเรียน
เกี่ยวกับควายซึ่งผู้ เรียนกล่าวว่าไม่น่าสนใจจึงไม่ตัง้ใจในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แต่เมื่อได้
ท าชุดการเรียนชุดๆ ต่อมา  ผู้ เรียนเห็นว่าเร่ืองท่ีเกี่ยวกับควาย  มีทั ง้ประเพณี   พิ ธีกรรม  
ประวติัศาสตร์  ส านวนไทย  วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเขาชอบมาก  อีกทัง้ผู้ เรียนยังกล่าวว่าเขา
ชอบท ากิจกรรมหลังจากการอ่านบทอ่านเสร็จเพราะเป็นการฝึกใช้ภาษาไทย  ท าให้เขารู้ค าศัพท์
และอ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่วขึน้ 

ผู้ทดลองท่ีมีพฒันาการน้อยท่ีสดุ  คือ  ผู้ทดลองคนท่ี  10  ในการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนได้คะแนน  60  คะแนน  และในการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน  96 คะแนน  มี
ผลต่างคือ  36  คะแนน  ซึ่งเป็นผู้ เรียนท่ีได้คะแนนหลงัเรียนสงูท่ีสุด  เห็นได้ว่าผู้ เรียนคนท่ี  10  เป็น
คนท่ีมีพืน้ฐานความรู้ทางภาษาไทยท่ีดี  จึงมีคะแนนก่อนเรียนท่ีสูงและเมื่อผ่านการเรียนรู้ชุดการ
เรียนท าให้คะแนนหลงัเรียนดีขึน้มาก 

ผู้ ทดลองท่ีมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากัน  คือ  คนท่ี  1  กับ  คนท่ี 7  ในการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนน  34  คะแนนเหมือนกนั  และในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนคนท่ี  
1  ได้คะแนน  75 คะแนน   มีผลต่าง   41   คะแนน   คนท่ี  7  ได้คะแนน  92 คะแนน   มีผลต่าง   
58   คะแนน   แสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีมีคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากัน  อาจได้คะแนน
แบบทดสอบหลงัเรียนแตกต่างกนั  เน่ืองจากมีความเข้าใจในเนือ้หาไม่เหมือนกนั  อีกทัง้ยงัมีความ
ตัง้ใจไม่เท่ากัน  แต่ผู้ ท่ีได้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่าก็สามารถได้คะแนนแบบทดสอบ
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หลังเรียนเท่ากับคนท่ีมีความรู้ดีกว่า  จากคะแนนของผู้ ทดลองคนท่ี   6  กับ  9  ในการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนน  94  คะแนนเหมือนกนั  และในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนคนท่ี  
6  ได้คะแนน  53 คะแนน   มีผลต่าง   41   คะแนน   คนท่ี  9  ได้คะแนน  42 คะแนน   มีผลต่าง   
52   คะแนน   กล่าวได้ว่าถึงแม้จะมีพืน้ฐานความรู้ไม่เหมือนกัน  แต่ถ้ามีความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ก็
สามารถพฒันาได้ดี 

จากข้อมูลทัง้หมด  ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
75/75 โดยประสิทธิภาพของคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียนคือ  E1 =  86.9 คะแนนเฉล่ีย
ของแบบทดสอบหลงัเรียน  E2 = 85.2   ซึ่งคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียนเป็นเพราะผู้ เรียนประมาทและมั่นใจในตนเองไม่ได้ทบทวนความรู้
ก่อนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  อีกทัง้ในแบบทดสอบระหว่างเรียนเป็นการทดสอบหลังจากท่ีเรียน
เสร็จในชุดการเรียนนัน้ ๆ  แต่แบบทดสอบหลังเรียนเป็นการประมวลความรู้หลงัจากได้เรียนรู้ชุด
การเรียนครบทัง้ 10 ชดุการเรียน  เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีความมัน่ใจไม่ทบทวนเนือ้หาก่อน  จึงส่งผล
ท าให้คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนต ่ากว่าคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน  นอกจากนี ้
ช่วงเวลาท่ีผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นสัปดาห์สอบกลางภาคของผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนมี
ความเครียดและกดดันจากการต้องเตรียมการสอบในการเรียนปกติจึงส่งผลต่อการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน  และจากการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน คือ  0.76  สรุปได้ว่าชุดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  ช่วยให้ผู้ เรียน
ชาวจีนมีทักษะการอ่านท่ีดีขึน้  ช่วยเพิ่มความเข้าใจค าศัพท์  สามารถตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 
จับใจความส าคัญจากเร่ืองท่ี อ่านได้  อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มพูนความ รู้ทางวัฒนธรรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายด้วย  ชดุการเรียนนีจ้ึงมีประโยชน์ต่อผู้ เรียนชาวจีน 

2.4 วิเคราะห์เนือ้หาของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 

งานวิจัยเร่ืองชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควาย
ไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  มีความส าคัญของงานวิจัยคือ “สร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูน
ทกัษะทางการอ่านภาษาไทย และเสริมสร้างความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยของผู้ เรียนชาว
จีน”  ผู้วิจยัจึงได้สร้างชดุการเรียนนีข้ึน้มา โดยได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ด้าน  ได้แก่  เนือ้หาด้านวิถี
ชีวิตไทยท่ีเกี่ยวกับควาย  และเนือ้หาด้านภาษาและวรรณคดีท่ีเกี่ยวกับควาย  ซึ่งผู้ วิจัยได้
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สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลงัจากท่ีใช้ชุดการเรียนรู้นี ้ กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลว่ามีความรู้มากขึน้
จากการอ่านและท าแบบฝึกหดัต่าง ๆ ในชุดการเรียนรู้นีใ้นเร่ืองความเป็นอยู่ของชาวไทยจากเร่ือง
ควาย  ผู้วิจยัน าข้อมลูมาสรุปได้ดงันี ้

2.4.1 ด้านวิถีชีวิตไทยจากเร่ืองควาย   มีเนือ้หาทัง้หมด  5  เร่ือง  ได้แก่  
ลักษณะและประโยชน์ของควายไทย   สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกับควายในประเทศไทย   ควายใน
ประเพณีไทย  ควายในพิธีกรรม  และควายในประวติัศาสตร์ไทย   ดงันี ้

เร่ืองลักษณะและประโยชน์ของควายไทย   จะเป็นชุดการเรียนรู้ชุดท่ี  1  
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ โดยมีเนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึง  ลกัษณะของความไทย  ชนิดของควายไทย  และ
การใช้ประโยชน์จากควายของคนไทย  รวมทัง้มีการกล่าวถึงควายในประเทศจีนว่ามีความส าคัญ
กบัการท าเกษตรกรรมเช่นเดียวกนั 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ชอบชุดการ
เรียนนีท่ี้สดุ  เน่ืองจากเนือ้หาและค าศพัท์ท่ีอ่านเข้าใจง่าย  มีภาพประกอบชดัเจน  “หนูชอบชดุการ
เรียนท่ี 1 ท่ีสุดเพราะว่าค าศัพท์เข้าใจง่าย  หนูอ่านได้ไว  มีภาพเยอะ และหนูชอบท ากิจกรรม
ค าศพัท์หลงัจากอ่านเสร็จ หนูรู้สึกว่ามนัท าให้หนูจ าค าศพัท์ได้ดีข้ึน1” นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายยัง
กล่าวว่า  ชุดการเรียนชุดนีท้ าให้พวกเขารู้จกัควายมากขึน้  เน่ืองจากในปัจจุบันไม่ค่อยเห็นควาย
แล้ว “ในประเทศจีนจะเห็นควายได้ในชนบท ซ่ึงหนูไม่ได้เห็นมานานแล้ว  หนูได้อ่านชุดการเรียนรู้
นี้ท าให้รู้สึกว่าในเมืองไทยมีควายหลายชนิด หนูไม่ทราบเลยว่าควายมีก่ีชนิด และควายยังเป็น
สตัว์ท่ีมีประโยชน์มาก”2   

ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเร่ืองควายเพิ่มมากขึน้จากการท า
กิจกรรมในชุดการเรียนรู้ชุดท่ี 1 และในด้านเนือ้หาของชุดการเรียนรู้ชุดท่ี 1 นี ช้่วยให้รู้เร่ืองควาย
ไทย  ทัง้ได้เห็นวิถีชีวิตความผกูพนัของคนไทยกบัควายมากขึน้ 

เร่ืองสถานที่ท่องเที่ยวเก่ียวกับควายในประเทศไทย  เป็นชุดการเรียนรู้
ชดุท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ โดยมีเนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึง สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวควายในเมืองไทย  
โดยจะกล่าวถึงสถานท่ีตัง้  ประวติัความเป็นมา  และกิจกรรมที่มีภายในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้  โดย
จะกล่าวถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีควาย 2 แห่ง  คือ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี และ
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว  นอกจากนีย้ังมีการกล่าวถึงสถานท่ีท่องเท่ียวของจีนท่ีเกี่ยวกับ
ควายและมีลกัษณะคล้ายกบัของไทย  

 
1 Hu Die. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์     ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
2 Liu Fei. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
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หลังจากได้อ่านชุดการเรียนรู้นีจ้ะท าให้รู้จักควายมากขึน้  และได้เห็นว่าควาย
ส าคัญต่อคนไทยมากจากกิจกรรมการสาธิตการใช้ควายในการช่วยงานต่าง ๆ ของคน ซึ่งเมื่อได้
สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า “หนูเคยไปเท่ียวท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี  แต่ไม่เคยรู้ว่ามีหมู่บ้านควาย  
และไม่คิดว่าควายสามารถแสดงได้  ในชดุการเรียนนีท้ าให้หนูเห็นว่าควายก็สวสัดี  และย้ิมได้ หนู
รู้สึกแปลกใจและคิดว่าควายเก่งมาก”1   
  “ผมไม่เคยรู้ว่ามีท่ีเท่ียวเก่ียวกบัควาย และไม่รู้วา่น่าสนใจ  ตอนอ่านชดุการเรียนนี้

รู้สึกว่าอยากไปเท่ียวมาก  คิดว่าถ้ามีโอกาสจะไปดูการแสดงควาย อยากไปไถนา และไปข่ีควาย

ด้วย”2 

  “หนูชอบไปเท่ียวค่ะ หนูชอบเรียนบทนีท่ี้สดุ เพราะเป็นเร่ืองท่องเท่ียว  ชดุการเรียนนี้

ท าให้หนูรู้ว่าท่ีไทยมีโรงเรียนควายด้วย รู้สึกแปลกมาก  และรู้วา่ควายเป็นสตัว์ท่ีส าคญัของคนไทย 

หนูจะไปเท่ียวท่ีโรงเรียนควายค่ะ” 

ผู้ วิจัยเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับ
ควายมากยิ่งขึน้  และเห็นภาพความผกูพนัระหว่างควายกบัคนไทยมากขึน้  อีกทัง้ในชุดการเรียนนี ้
ยงัท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกดีต่อควายและสนใจเร่ืองควายมากขึน้ 

เร่ืองควายในประเพณีไทย  คือชุดการเรียนรู้ชุดท่ี 3 ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมี
เนือ้หากล่าวถึง ประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี  และกีฬาชนควาย จ.สรุาษฎร์ธานี  โดยกล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมา  จุดประสงค์ในการจัดงาน  และขัน้ตอนในการจัดงาน  นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึง
ประเพณีชนววัของจีนท่ีมีความคล้ายกบักีฬาชนควายของไทยด้วย  จะได้เกิดการเปรียบเทียบทาง
วฒันธรรม     

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนหน่ึงพอจะรู้จัก
ประเพณีวิ่งควาย  จากการรายงานข่าวหรือจากในอินเทอร์เน็ต  แต่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เคย
ทราบมาก่อนถึงเร่ืองประเพณีวิ่งควาย  หรือกีฬาชนควายของไทย  เมื่อได้อ่านชดุการเรียนรู้ชดุนีจ้ึง
ท าให้ผู้อ่านมีความรู้เร่ืองประเพณีไทยมากขึน้  ซึ่งการเรียนในเร่ืองนีท้ าให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ
รูปแบบวิถีชีวิตของชนชาติไทยชัดเจนมากยิ่งขึน้  “หนูเคยได้ยินประเพณีว่ิงควายของไทย แต่ไม่

 
1 Liu Fei. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
2 Wang Hongjiang. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   



  90 

เคยทราบมาก่อนว่ามีจดัท่ีไหน เป็นอย่างไร เมื่ออ่านเนือ้หาในชุดการเรียนนีท้ าให้รู้ว่าท าไมต้องมี
ประเพณีว่ิงควาย”1 
  “ในประเทศจีนก็มีประเพณีชนววัเหมือนกบัของไทย  แต่ว่าไทยใช้ควาย ท่ีจีนใช้ววั  

จดัท่ียูนนาน”2   

สรุปได้ว่าในบทนีท้ าให้ผู้ เรียนได้รู้เร่ืองประเพณีไทยมากยิ่งขึน้ และท าให้ผู้ เรียน
บอกความแตกต่างระหว่างประเพณีของไทยกบัจีนว่ามีความใกล้เคียงหรือต่างกนัตรงไหนบ้าง 

เร่ืองควายในพิธีกรรม  จะเป็นชุดการเรียนรู้ชุดท่ี  4  ท่ีผู้ วิจัยจัดท าขึน้ โดยมี
เนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึงพิธีสู่ขวัญควาย  ว่ามีความเชื่อ  และขัน้ตอนในการจัดพิธีอย่างไรบ้าง  
รวมทัง้มีการกล่าวถึงพิธีสู่ขวญัควายท่ีจดัขึน้ในประเทศจีนว่าเป็นอย่างไร   

กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่าในบทนีม้ีเนือ้หาค่อนข้างเยอะ  ค าศัพท์
ค่อนข้างยาก และเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยสนใจ  อีกทัง้พิธีสู่
ขวัญควายในประเทศจีนไม่เป็นท่ีรู้จัก  จึงค่อนข้างอ่านยาก  “หนูใช้เวลาอ่านบทนี้นานมากท่ีสุด 
เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพิธีกรรม  แต่เมื่ออ่านจบท าให้หนูได้รู้ความหมายของพิธีกรรม  ความเชื่อ
ในพิธีกรรม  และขัน้ตอนในพิธีสู่ขวญัควาย”3 

 
  “ผมไม่รู้เก่ียวกบัพิธีกรรมแต่อ่านบทนีแ้ล้วรู้จกัพิธีกรรมสู่ขวญัควายของไทย  ซ่ึงบท

อ่านยากนิดหน่อยแต่โชคดีท่ีมีค าอธิบายศพัท์  ท าให้ช่วยอ่านได้ และได้รู้ค าศพัท์เพ่ิม”4 

สรุปได้ว่าในชุดการเรียนนีค้ าศัพท์และเนือ้หาค่อนข้างยาก เพราะเป็นเร่ือง
เกี่ยวกบัพิธีกรรม  แต่ผู้ เรียนก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้  ทัง้ยังท าให้รู้เร่ืองพิธีกรรมความเชื่อของ
ไทยเพิ่มยิ่งขึน้ 

เร่ืองควายในประวัติศาสตร์ไทย   คือชดุการเรียนรู้ชดุท่ี 6 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดย
มีเนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึง  ควายในศึกบางระจัน  ซึ่งควายเป็นพาหนะในการรบของชาวบ้าน
บางระจันท่ีรวมตัวกันสู้กับพม่าจนตัวตาย จึงมีอนุสาวรีย์เหล่าผู้ กล้าแห่งหมู่บ้านบางระจัน ซึ่ง
รวมถึงควายด้วย 

 
1 Xie Huimin. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
2 Hu Die. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
3 Li Lu. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
4 Wang Hongjiang. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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กลุ่ม เป้าหมายได้ รู้ในเร่ืองควายในประวัติศาสตร์ไทย“หนูชอบอ่านเร่ือง
ประวัติศาสตร์  อ่านชุดนีนี้แ้ล้วท าให้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รู้จักศึกบางระจัน และได้เห็นว่า
ควายส าคัญกับคนไทย”1 และได้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ท่ีส าคัญกับคนไทยนอกเหนือจากเร่ือง
การเกษตร  แต่เป็นในเร่ืองประวติัศาสตร์การท าสงคราม  “หนูไม่คิดว่านอกจากช่วยคนท างานใน
นา  แล้วควายยงัสามารถไปรบได้”2 

กล่าวได้ว่าเนือ้หาในชดุการเรียนนีท้ าให้ผู้อ่านมีความรู้ในเร่ืองประวติัศาสตร์ของ
ไทยมากขึน้  และได้เห็นความสามารถท่ีหลากหลายของควาย  

2.4.2 ด้านภาษาและวรรณคดีจากเร่ืองควาย  มีเนือ้หาทัง้หมด  5  เร่ือง  ได้แก่  
ควายในเพลงไทย ควายในต านาน ควายในวรรณกรรมไทย  ควายในวรรณคดีไทย  และควายใน
ส านวนไทย  ดงันี ้

เร่ืองควายในเพลงไทย คือชุดการเรียนรู้ชดุท่ี  5  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ โดยมีเนือ้หา
ในบทอ่านกล่าวถึง  เพลงไทยท่ีกล่าวถึงควาย  คือ “เพลงเขมรไล่ควาย”  ซึ่งในบทเพลงจะกล่าวถึง
ความผูกพันของคนกับควายในฐานะท่ีเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน โดยขับร้องผ่านบทเพลงท่ีมี
จงัหวะสนกุสนาน และได้กล่าวถึงเพลงจีนท่ีมีค าว่าควาย 

กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า “หนูรู้สึกว่าคนไทยสนิทกบัควายมาก ๆ จึง
ได้เอาควายไปแต่งเป็นเพลง  แต่พอได้อ่านบทอ่านเสริมแล้วก็นึกออกว่าท่ีจีนก็มีเพลงท่ีมีค าว่า
ควายเหมือนกนั  พวกเราสนิทกบัควายเหมือนกนัเลยค่ะ”3  นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายยังกล่าวถึง
ชุดการเรียนนีว้่า “หนูชอบร้องเพลง และคิดว่าการฝึกภาษาจากเพลงช่วยท าให้เราจดจ าได้นาน  
เช่น ในเนือ้เพลงนีท้ าให้หนูรู้จักเคร่ืองดนตรีไทยมากข้ึน หนูชอบบทนีม้ากท่ีสดุค่ะ และบทนี้ท าให้
หนูรู้จกัเพลงไทยเพ่ิมข้ึนค่ะ”4 

  ผู้วิจัยพบว่าในชุดการเรียนนีท้ าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
เกี่ยวกบัค าศพัท์ต่าง ๆ ในเพลง  และได้รู้จกัเพลงไทยมากยิ่งขึน้  

 
1 Hu Die. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
2 Zhang Weixi. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์    ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
3 Zhang Weixi. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์    ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
4 Jiang Jiali. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์    ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
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เร่ืองควายในต านาน จะเป็นชุดการเรียนรู้ชุดท่ี  7  ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยมี
เนือ้หาในบทอ่านเล่าถึงต านานควายให้ก าเนิดคน  เหตท่ีุควายต้องลากไถนา และสาเหตุท่ีควายไม่
มีฟันบน อีกทัง้ยงักล่าวถึงควายในต านานของจีนคือเร่ืองสาวทอผ้ากบัหนุ่มเลีย้งควาย 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า  “หนูสนใจเร่ืองต านาน และรู้สึกว่า
ต านานท าให้หนูเข้าใจเหตุผลของเร่ืองต่าง ๆ เช่น หนูไม่รู้ว่าท าไมควายถึงไม่มีฟันบน  พอได้อ่าน
บทนีก็้ท าให้รู้ว่าคนไทยมีความเชื่ออย่างไรบ้าง” 1   

สรุปได้ว่าในชดุการเรียนรู้ชุดนีช้่วยท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทางด้านต านาน
ไทยเพิ่มมากขึน้ 

เร่ืองควายในวรรณกรรมไทย  จะเป็นชุดการเรียนรู้ชุดท่ี  8  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 
โดยมีเนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึง  วรรณกรรมไทยเร่ืองกระบือบาล  ท่ีมีเร่ืองราวเล่าถึงกลุ่มคนท่ีรัก
ควายโดยแท้จริง ยอมละทิง้ทรัพย์สินความร ่ารวยมาใช้ชีวิตในท้องทุ่งกับควาย  แต่เมื่อเวลา
เปล่ียนไปความนิยมการใช้ควายลดลงเน่ืองจากมีบริษัทรถไถมาชักจูงและใช้เล่ห์เหล่ียมให้
ชาวบ้านใช้รถไถแทนควายในการไถนา  จึงเกิดการต่อสู้กนัระหว่างรถไถและควาย  ซึ่งสดุท้ายฝ่าย
ควายก็เป็นผู้ ชนะเน่ืองจากชาวบ้านเห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้ควายในวิถีชีวิตของตนเอง
มากกว่า ตอนท้ายของชุดการเรียนนีย้ังกล่าวถึงบทกวีจีนท่ีกล่าวถึงควายในการเป็นผู้ ช่วยของ
ชาวนาในการไถนาด้วย 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเนือ้หาในชุดการเรียนนีค่้อนข้างยาก
เพราะเป็นการเล่าเร่ืองย่อของวรรณกรรมไทย  เนือ้หาค่อนข้างยาว  และมีตัวละครเยอะ  แต่
กลุ่มเป้าหมายก็ยงัอยากท า “เนือ้หาในบทนีค่้อนข้างยาก เพราะมีตวัละครเยอะ  แต่ว่ารู้สึกท้าทาย
ตอนท ากิจกรรม  อยากรู้ว่าอ่านแล้วจะตอบค าถามและท าข้อสอบถูกไหม”2  และเมื่อเรียนจบใน
ชดุการเรียนรู้นีท้ าให้ “หลงัจากอ่านบทอ่านเสร็จ  ท าให้รู้ว่าคนไทยผูกพนัใกล้ชิดกบัควายมาก แม้
จะมีรถไถเข้ามา  แต่ก็ยงัอยากใช้ควายในการท านา  และบทนีท้ าให้ได้รู้จกัวรรณกรรมของไทย”3 

ผู้วิจัยพบว่าเมื่อเรียนเสร็จ  กลุ่มเป้าหมายจะมีความรู้ทางด้านวรรณกรรมไทย  
รวมทัง้ได้ฝึกทกัษะการอ่านจากการท ากิจกรรมหลงัการอ่านเพื่อพฒันาทกัษะต่าง ๆ ได้อย่างมาก 
 

 
1 Liu Fei. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
2 Zhang Weixi. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์    ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
3 Yang Tongqing. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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เร่ืองควายในวรรณคดีไทย  จะเป็นชุดการเรียนรู้ชุดท่ี  5  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดย
มีเนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึงวรรณคดีไทยว่ามีควายเป็นตัวละคร คือเร่ือง รามเกียรต์ิตอนศึก ทรพี 
ทรพา  ซึ่งในวรรณคดีเร่ืองนีม้ีตัวละครเป็นควายในการร่วมด าเนินเร่ือง  คือ ทรพี  กับทรพา 
นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึงวรรณคดีจีน เร่ืองไซอิ๋วตอนปีศาจควาย  ซึ่งมีตัวละครเป็นควาย  ร่วม
ด าเนินเร่ืองเช่นเดียวกนั 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมายชอบเรียนวรรณคดี  และได้
ความรู้จากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิเพ่ิมเติม “หนูก าลงัเรียนวิชาวรรณกรรมปัจจุบนั  อาจารย์พูด
ถึงเร่ืองรามเกียรต์ิ หนูดีใจมากท่ีตอบค าถามอาจารย์ได้  อาจารย์ถามว่าเคยรู้จักไหม หนูตอบได้
และเล่าเร่ืองตอนนีไ้ด้นิดหน่อย  อาจารย์ชมหนูว่าเก่งมาก หนูดีใจมากค่ะ”1  

 
  “หนูไม่ชอบเรียนวรรณคดีไทย  เพราะรู้สึกว่ามนัอ่านยาก ไม่ค่อยเข้าใจ  แต่ในบทนี้

เป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัวรรณคดี  ภาษาในบทอ่านไม่ยากมาก หนูพออา่นได้เข้าใจ  และรู้สึก

สนกุมากค่ะ”2 

สรุปได้ว่าเนือ้หาในบทนีไ้ม่ยากเกินไป  และท าให้ได้รู้จักวรรณคดีไทย  และ
สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ 

เร่ืองควายในส านวนไทย  จะเป็นชุดการเรียนรู้ชุดท่ี  5  ท่ีผู้ วิจัยท าขึน้ โดยมี
เนือ้หาในบทอ่านกล่าวถึงสุภาษิตส านวนไทยท่ีมี ควาย  เช่น  โง่เหมือนควาย  ฆ่าควายอย่า
เสียดายพริก  เสีย้มเขาควาย  เป็นต้น  นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึงส านวนจีนท่ีเกี่ ยวกับควายซึ่งมี
ความคล้ายกบัส านวนไทย   

กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นว่าส่วนมากจะมีความรู้ในเร่ืองสุภาษิตไทย 
แม้บางเร่ืองท่ีน ามาใช้ในชุดการเรียนรู้นีก้ลุ่มเป้าหมายจะไม่รู้จัก  แต่หลังจากท่ีอ่านบทอ่านแล้วก็
ท าให้มีความรู้มากขึน้ “ผมรู้จกัส านวนท่ีเก่ียวกบัควาย คือ โง่เหมือนควาย  แต่ไม่เคยรู้ว่าส านวนท่ี
เก่ียวกบัควายของไทยจะมีเยอะมาก”3 
  “หนูชอบเรียนเร่ืองส านวนมากท่ีสุดค่ะ และชอบบทนี้มากท่ีสุด บทนี้ท าให้หนูรู้จัก

ส านวนไทยเพ่ิมข้ึน  และหนูชอบท ากิจกรรมในบทนีม้ากค่ะ ท าให้หนูเข้าใจส านวนมากข้ึนค่ะ”4 

 
1 Li Lu. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
2 Xie Huimin. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
3 Guo Nan. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
4 Woo Jae. (2562, ธันวาคม 4).  สมัภาษณ์โดย จนัทิภา   กบิลโรจน์   ที่มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา.   
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  “หนูรู้ว่ามีสุภาษิตไทยและส านวนจีนท่ีคล้ายกนัหลายอนั  เช่น ไทยพูดสีซอให้ควาย

ฟัง  แต่ส านวนจีนคือ ดีดพิณให้ควายฟัง  แล้วความหมายเหมือนกนัคือ  เสียเวลาสอนคนโง่ หนู

เข้าใจเร่ืองส านวนมากข้ึนค่ะ และชอบชดุการเรียนนีม้ากท่ีสดุ”1 

ผู้ วิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองส านวนไทยท่ีเกี่ยวกับควายมากยิ่งขึน้  
สามารถน าส านวนไปใช้ได้อย่างถูกความหมายตามสถานการณ์  อีกทัง้ยังได้เปรียบเทียบความรู้
ระหว่างส านวนไทยและจีนจนเกิดความเข้าใจดียิ่งขึน้ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zhang Weixi. (2562, ธันวาคม 4).  สัมภาษณ์โดย จันทิภา   กบิลโรจน์     ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา.   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปริญญานิพนธ์เร่ือง “ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ือง
ควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน” นีม้ีจดุมุ่งหมายคือ “เพื่อสร้างชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน” และ “เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญ เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 75/75” ผู้วิจยัหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้ชดุนีโ้ดยใช้เกณฑ์  E1/E2  =  
75/75  และหาค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  เพื่อศึกษาผลความก้าวหน้าของกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ชุด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  
ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
จาการท่ีผู้วิจยัศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ  การ

สอนวฒันธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ  ควายในสังคมและวัฒนธรรมไทย  การสร้างชดุการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  หลังจากนัน้ได้จัดท าเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการทดลอง โดยสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  เมื่อน าชุดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมาท าการทดลอง
ตามกระบวนการในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์นัน้ปรากฏ
ผลการวิจยัดงันี ้  

1. ได้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  10  ชดุ ดงันี ้

ชุดท่ี 1 ลักษณะและประโยชน์ของควายไทย    เนือ้หากล่าวถึงลักษณะและ
ประโยชน์ของควายไทย    

ชุดท่ี 2 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกับควายในประเทศไทย  เนือ้หากล่าวถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีควาย  เช่น  หมู่ บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุ รี   โรงเรียนกาสรกสิวิทย์   
จ.สระแก้ว 

ชดุท่ี 3 ควายในประเพณีไทย  เนือ้หากล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมีควาย  
เช่น  ประเพณีวิ่งควาย  กีฬาชนควาย 
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ชดุท่ี 4 ควายในพิธีกรรม  เนือ้หากล่าวถึงพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกบัควายคือ  การสู่ขวัญ
ควาย 

ชุดท่ี 5 ควายในเพลงไทย  เนือ้หากล่าวถึงเพลงไทยท่ีเกี่ยวกับควาย  คือเพลง
เขมรไล่ควาย 

ชดุท่ี 6 ควายในประวัติศาสตร์ไทย  เนือ้หากล่าวถึงประวติัศาสตร์ไทยท่ีเกี่ยวกับ
ควาย  คือศึกบางระจนั 

ชุดท่ี 7 ควายในต านาน  เนือ้หากล่าวถึงต านานท่ีเกี่ยวกับควาย  เช่น  ควายให้
ก าเนินคน  เหตท่ีุควายลากไถนา  ท าไมควายจึงไม่มีฟันบน  เป็นต้น 

ชุดท่ี 8 ควายในวรรณกรรมไทย  บทอ่านกล่าวถึงวรรณกรรมไทยท่ีเล่าถึงเร่ือง
ของควาย  คือเร่ืองกระบือบาล 

ชุดท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย   บทอ่านกล่าวถึงวรรณคดีไทยท่ีมีควายเป็นตัว
ละครของเร่ือง  คือเร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอนศึกทรพี ทรพา 

ชดุท่ี 10 ควายในส านวนไทย เนือ้หากล่าวถึงความหมายของส านวนท่ีเกี่ยวข้อง
กบัควายและมีการยกตวัอย่างการใช้ส านวนไทยในสถานการณ์จริง 

จากนัน้ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 100 ข้อ 
แบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย 
4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ   ล าดับต่อไปผู้ วิจัยได้น าเคร่ืองมือไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนือ้หา รูปแบบ และภาษา แล้วจึงรวบรวมข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข เช่น 
แก้ไขภาษาให้ถูกต้อง  แก้ไขชื่อตัวละครผู้ด าเนินกิจกรรมภายในชุดการเรียนรู้   ปรับเปล่ียนการ
เรียงบท  เปลี่ยนภาพประกอบให้ส่ือความหมายชัดขึน้  แก้ไขข้อสอบในแบบทดสอบให้ชดัเจน เป็น
ต้น เมื่อแก้ไขแล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดคูวามถกูต้อง  แล้วจึงน าไปทดลองกบันักศึกษา
ชาวจีน 3 คนในการทดลองครัง้ท่ี 1  เพื่อปรับปรุงให้เคร่ืองมือมีคณุภาพดีขึน้ 

การทดลองครัง้ท่ี 1 ผู้ทดลองเป็นนักศึกษาชาวจีน  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มณฑลยูนนาน (Yunnan agricultural university) ระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย  
ท่ีมาเรียนแลกเปลี่ยนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน  3  คน  ผลการทดลอง
พบว่า คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบระหว่างเรียนของผู้ทดลองคือร้อยละ 88 คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู้ทดลองคือร้อยละ 84 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ทดลองพบว่าผู้
ทดลองมีพืน้ฐานภาษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเพิ่งเดินทางมาเรียนท่ีเมืองไทยเป็น
เวลาเพียง  2  เดือนเท่านัน้ แต่ผู้ทดลองสนใจพัฒนาทกัษะการอ่าน  และเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา
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และวัฒนธรรมไทย จึงยินดีร่วมมือในการทดลอง  ผู้ทดลองตัง้ใจท าชุดการเรียนมากและมีการ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย  เช่น  หาค าอธิบายศัพท์เพิ่ม  สอบถามจากผู้วิจัย  แลกเปล่ียนความคิด
กบัผู้วิจยั  เป็นต้น  เป็นผลท าให้ได้คะแนนดี 

อีกทัง้ผู้ทดลองยังได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มการอธิบายความหมายของค าศพัท์ท้ายบท
ในชุดการเรียนบางชุดท่ีในเนือ้หายังมีค าศัพท์ท่ียากเกินไป  และในส่วนของเนือ้เร่ืองท่ีมีตัวละคร  
แล้วชื่อตัวละครอ่านค่อนข้างยาก  จึงควรมีค าอ่านก ากบัไว้เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาอ่านแล้วจดจ า
ได้สบายขึน้   ผู้วิจยัจึงแก้ไขปรับเปล่ียนเนือ้หาตามค าชีแ้นะของผู้ทดลองโดยปรึกษากบัอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

หลังจากนัน้ผู้วิจัยจึงน าเคร่ืองมือไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชาวจีน  
จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มณฑลยูนนาน (Yunnan agricultural university) ระดับปริญญา
ตรีชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกภาษาไทย  ท่ีมาเรียนแลกเปล่ียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
จ านวน  10  คน  เพื่อหาประสิทธิภาพของชดุการเรียนรู้ 

2. ชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั เร่ือง ควายไทย  ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีนมีประสิทธิภาพ 86.9/85.2 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  75/75 โดย
ประสิทธิภาพแบบทดสอบระหว่างเรียนในชุดการเรียน (E1) ทัง้  10  ชุดการเรียนรู้อยู่ระหว่าง 
80.00 - 89.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตัวแรก (E1) เป็น 86.9 และประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิ (E2) เป็น 85.2   

ในการทดลองพบว่ากลุ่มเป้าหมายได้คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 
40.1 คะแนนและคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากนั 85.2 คะแนน แสดงว่ากลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้เพิ่มเติมหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ โดยชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.9/85.2 ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้คือ E1/E2 = 75/75 หมายถึงชดุการเรียนชดุนีม้ีคณุภาพ ช่วยให้ผู้ เรียนมีทกัษะการอ่านท่ี
ดีขึน้   

จากการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนซึ่งเป็นประสิทธิภาพตวัหลัง มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ 85.2 สังเกตได้ว่าคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหว่างเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
แบบทดสอบหลังเรียน เน่ืองจากผู้ เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนหลังจากการอ่านและท า
กิจกรรมในชดุการเรียนรู้ทีละชดุ ท าให้มีความรู้ในชดุการเรียนนัน้ ๆ เป็นอย่างดี  ในการท าข้อสอบ
ระหว่างเรียนจึงได้คะแนนดี  ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนมีจ านวน 50 ข้อและครอบคลุมเนือ้หาทัง้ 



  98 

10 ชุดการเรียน เพิ่มความยากในการท าส าหรับผู้ เรียน เป็นผลให้คะแนนการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนต ่ากว่าคะแนนการท าข้อสอบระหว่างเรียน 

นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายยังได้รับความรู้เพิ่มเติมอีก 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านสังคม
วฒันธรรมจากเร่ืองควาย  และด้านภาษาและวฒันธรรมจากเร่ืองควาย 

ด้านวิถีชีวิตไทยจากเร่ืองควาย  มีเนือ้หาทัง้หมด  5  ชดุการเรียนรู้  ได้แก่  ชดุการ
เรียนรู้ท่ี 1 ลักษณะและประโยชน์ของควายไทย   ชดุการเรียนรู้ท่ี 2 สถานท่ีท่องเท่ียวเกี่ยวกบัควาย
ในประเทศไทย   ชุดการเรียนรู้ท่ี 3 ควายในประเพณีไทย  ชดุการเรียนรู้ท่ี 4 ควายในพิธีกรรม  และ
ชุดการเรียนรู้ท่ี 6 ควายในประวัติศาสตร์ไทย   กลุ่มเป้าหมายท าคะแนนระหว่างเรียนได้  80  
คะแนนขึน้ไป  แสดงว่าคะแนนอยู่ ในระดับ ดีมาก1  จากการอ่านเนือ้หาในบทอ่านท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองเร่ืองควายในเมืองไทยท่ีมีความผกูพนักบัวิถีชีวิตของคนไทย
มาจนถึงปัจจุบัน  มีความรู้เพิ่มเติมจากการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ของคนไทยจากควาย  ได้รู้จัก
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีควายในประเทศไทย  มีความรู้เร่ืองประเพณีพิธีกรรมที่มีควายไทย  อีกทัง้ยงัมี
ความรู้เร่ืองควายในประวัติศาสตร์ไทย  นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายยังมีความรู้เพิ่มเติมจากการ
เปรียบเทียบทางด้านสงัคมและวฒันธรรมของตวัเองในด้านความใกล้ชิดระหว่างคนกับควายในวิถี
ชีวิตของคนจีน  ทัง้ในเร่ืองการใช้ควายในการท าเกษตรกรรม  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี เกี่ยวข้องกับ
ควายในประเทศจีน  ประเพณีพิธีกรรมของจีนท่ีคล้ายกับของไทย  และประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับ
ควายในประเทศจีน   

ด้านภาษาและวัฒนธรรมจากเร่ืองควาย   มีเนือ้หาทัง้หมด  5  ชุดการเรียนรู้  
ได้แก่  ชุดการเรียนรู้ท่ี 5 ควายในเพลงไทย ชุดการเรียนรู้ท่ี 7 ควายในต านาน  ชุดการเรียนรู้ท่ี 8 
ควายในวรรณกรรมไทย  ชดุการเรียนรู้ท่ี 9 ควายในวรรณคดีไทย  และชุดการเรียนรู้ท่ี 10 ควายใน
ส านวนไทย  กลุ่มเป้าหมายท าคะแนนระหว่างเรียนได้  80  คะแนนขึน้ไป  แสดงว่าคะแนนอยู่ใน
ระดับดีมาก2  จากการอ่านเนือ้หาในบทอ่านท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  ได้รู้จกัเพลงไทยเพิ่มขึน้  ซึ่งเป็นเพลงท่ีพูดถึงควาย  ได้รู้ต านานอธิบาย
เหตุของไทยท่ีเล่าเร่ืองควาย  เร่ืองก าเนิดคนท่ีเล่าถึงคนว่าเกิดมาจากจมูกของควาย   ต านาน
อธิบายสาเหตุของควายว่าท าไมต้องลากไถนา  ต านานท่ีบอกสาเหตุว่าท าไมควายถึงไม่มีฟันบน   
อีกทัง้ยังมีความรู้จากวรรณกรรมคือเร่ืองกระบือบาล  และมีความรู้เร่ืองวรรณคดีไทยเพิ่มเติมคือ

 
1
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาศึกศาสตร์. (2537).  การบริหารและการจัดการวดัและประเมินผล

การศึกษา. หน้า 66. 
2
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาศึกศาสตร์. (2537).  การบริหารและการจัดการวดัและประเมินผล

การศึกษา. หน้า 66. 
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เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนศึกทรพี ทรพา   นอกจากนีย้ังท าให้เข้าใจความหมายของสุภาษิตไทยท่ี
เกี่ยวกบัควายและน าสุภาษิตส านวนนัน้ ๆ ไปใช้ได้   ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทัง้  10  คน   
พบว่าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียน
ชาวจีนมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมาก  ช่วยให้ผู้ เรียนฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคญัจากการอ่านและท ากิจกรรมในชดุการเรียนรู้  ช่วยเพิ่มพูนค าศพัท์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นค ายาก  และ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเห็นคุณประโยชน์และความส าคัญของควายไทย  และเห็นว่าทัง้ในประเทศไทย
และจีนมีควายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหลายเร่ือง   ท าให้มีความรู้สึกท่ีดีกับควาย   จากการเรียนใน
ชุดการเรียนรู้นีผู้้ เรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ได้จึงกล่าวได้ว่าชุดการเรียนรู้นีม้ี
ประโยชน์ต่อผู้ เรียน    

ดังนัน้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2=75/75 แสดงว่าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนได้ช่วยพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความของผู้ เรียนและยังช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ผู้ เรี ยน
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัได้ 

การอภิปรายผล 
ชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการอ่านจบัใจความส าคญั  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียน

ชาวจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของผู้ เรียน  เน่ืองจากการอ่าน
เป็นทักษะทางภาษาท่ีส าคัญเป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในเร่ือง
ต่าง ๆ การอ่านเป็นรากฐานส าคญัในการศึกษาแต่ละสาขาวิชา เพราะวิชาการต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
อาศัยความสามารถในการอ่านเพื่อท าความเข้าใจเนือ้หาและจบัใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน  จากนัน้
จึงน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ดงันัน้การสอนการอ่านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาท่ีเรียนภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ จึงควรเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เพราะถ้าทักษะการ
อ่านดีจะช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่น  ๆ และท าให้ผู้ เรียนมีความ รู้และเข้าใจเร่ืองใหม่  ๆ 
ได้ดีขึน้   

การสอนการอ่านจบัใจความส าคญัให้ผู้ เรียนชาวจีนนัน้  ต้องสอนให้เข้าใจความรู้ในด้าน
ประเพณี  ด้านวรรณคดี ด้านวรรณกรรม ด้านประวติัศาสตร์ และด้านวฒันธรรม ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีมี
ประโยชน์แก่นักศึกษาชาวจีนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เพราะได้ความรู้เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการ
เรียนภาษาอย่างเดียว  การเรียนเนือ้หาท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมช่วยให้เรามองเห็นวิถีชีวิต  
ความคิด  คนในสังคม   ดังนัน้ในการเรียนภาษาต่างประเทศจึงต้องเรียนภาษาและวัฒนธรรม
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ควบคู่กนั  ดงัท่ี นวลทิพย์  เพิ่มเกษร (2547 : 269)  กล่าวว่า  “การสอดแทรกวฒันธรรมในการสอน
ภาษาไทย  มีประโยชน์แก่ผู้เรียนหลายประการ คือท าให้นักศึกษาใช้ภาษาส่ือความหมายได้
เหมาะสมเพราะเมื่อผู้เรียนเข้าใจวฒันธรรมไทย  เช่น  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  
ทศันคติ  ค่านิยมของคนไทยแล้ว  ก็จะเข้าใจวิธีคิด  การกระท า รวมทัง้ค าพูดท่ีใช้ในการส่ือสาร
ของคนไทยด้วย”1 กล่าวได้ว่า  ความรู้ทางวฒันธรรมของเจ้าของภาษามีความจ าเป็นต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้ เรียนเปิดใจกว้าง  ยอมรับส่ิงท่ีแปลกไปจากตน  และยังมีผลต่อ
ความเข้าใจภาษาดีกว่าการเรียนรู้ตวัภาษาเพียงอย่างเดียว   ดงันัน้การน าเร่ืองราวท่ีนักศึกษาชาว
จีนคุ้นเคยมาสร้างเป็นส่ือการเรียนการสอนทักษะการอ่านจึงเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนภาษาต่างประเทศได้ดี 

ควายเป็นสัตว์ท่ีช่วยเหลือชาวนาไทยมาโดยตลอด  เราใช้ควายเป็นแรงงานเพื่อ
การเกษตร  การเดินทางหรือการขนของสมัยก่อนก็ใช้ควาย แม้แต่ในการออกรบคนในอดีตยังใช้
ควายเป็นพาหนะในการรบ ควายจึงผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน  ควายปรากฏใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  รวมทัง้ในสังคมจีนควายก็มีส่วนเกี่ยวข้องในภาษาและวัฒนธรรมจีน
ด้วย   การน าเร่ืองราวเกี่ยวควายมาเป็นเนือ้หาในเคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จึงช่วยเร่ืองการเรียน
การสอนภาษาไทยอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้นักศึกษาชาวจีนได้เพิ่มทักษะการอ่านภาษาไทยและช่วย
เพิ่มความรู้ทางวฒันธรรมไทยพร้อมกันจากเร่ืองราวท่ีผู้ เรียนมีความคุ้นเคย  เมื่ออ่านเนือ้หาแล้ว
สามารถเปรียบเทียบกับความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของชาติตัวเองได้  ทัง้ช่วยส่งเสริมให้
เรียนรู้ได้ดีด้วย 

ดังนัน้การใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  จะเป็นประโยชน์ในการช่วยฝึกพฒันาทกัษะการอ่านของผู้ เรียนให้ดีขึน้  อีก
ทัง้ยังช่วยเสริมความรู้ทางเร่ืองวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน  นอกจากนีค้รูผู้ สอนภาษาไทยให้
นกัศึกษาชาวต่างชาติยงัสามารถน าแนวทางการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมาสร้าง ชดุการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะทาง
ภาษาไทยอีกเล่มหน่ึงได้  ชดุการเรียนนีจ้ึงมีประโยชน์ทัง้ส าหรับนกัศึกษาและครูผู้สอน 

 
1   นวลทิพย์ เพิ่มเกษร.  (2547, พฤศจิกายน).  การสอนภาษาและวฒันธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ ใน วรรณวิทศัน์, 

4 : 268-278. 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับ

ผู้ เรียนชาวจีนสามารถเป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะทางภาษาไทยด้าน
อื่น 

2. ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  เร่ืองควายไทย  ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีนสามารถน าไปใช้เป็นส่ือประกอบการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น วิชาภาษา
และวฒันธรรมไทย   วิชาวรรณคดีไทย  เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
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  112 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

รายนามผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพชดุการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั 
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ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของชุดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
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ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

เร่ืองควายไทย  ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  138 

 

 



  139 

 

 



  140 

 

 

 



  141 

 

 

 



  142 

 

 

 



  143 

 

 

 



  144 

 

 

 



  145 

 

 

 



  146 

 

 

 



  147 

 

 

 



  148 

 

 

 

๗) 



  149 

 

 

 



  150 

 

 

 



  151 

 

 

 



  152 

 

 

 



  153 

 

 

 



  154 

 

 

 



  155 

 

 

 



  156 

 

 

 



  157 

 

 

 



  158 

 

 

 



  159 

 

 

 



  160 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจนัทิภา  กบิลโรจน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 19  เมษายน 2534 
สถานที่เกิด สระบุรี 
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จาก มหาวิทยาลยับูรพา  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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