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บทคัดย่อ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ระบุให้การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Cross-Cultural Understanding) เป็ นทักษะสาคัญของผูค้ นในการสร้าง
ความเข้าใจบริ บททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมทางภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเป็ นมิติที่
สาคัญช่วยให้เกิดการสื่ อสารกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมา
เพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ที่มีพ้นื ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตชายแดนไทย-เมียนมา จานวน 6 โรงเรี ยน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ออกแบบการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริ บทเชิ งพื้นที่และความต้องการจาเป็ น ขั้นตอนที่ 2
การสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร และขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้และการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ หลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรเสริ ม (Enrichment Program) จานวน
13 หน่วยการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาการจัดการเรี ยนการสอน 26 ชัว่ โมง แบบประเมินทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร จานวน
20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร จานวน 10 ข้อ
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนร้อยละ 82 มีทกั ษะพื้นฐานในการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกระยะ เมื่อจบหลักสู ตร
ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม หลักสู ตรเสริ ม
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Abstract
According to skills indicated for the 21st century, cross-cultural understanding is an important skill in order for people to create
a different cultural context for peaceful coexistence. Learning the cultural language of neighboring countries is an important dimension to
help with effective communication. This research aims to study the results of Burmese language teaching for communication for Thai
students on the Prachuap Khiri Khan Border. Target groups were 6 primary schools in Prachuap Khiri Khan primary educational service
area office 1 which are located on the Thai-Myanmar border. The target groups were selected by purposive sampling in three steps:studying
spatial context and need required for creating Burmese teaching courses for communication; applying the course; and evaluating teaching
management respectively. Research tools included the Burmese language teaching course for communication which is an Enrichment
Program with 13 units. Teaching duration was 26 hours with 20 itemsof Burmese language basic skills assessment for communication and
10 itemsof satisfaction survey of Burmese language teaching for communication.
The results showed that 82 percent of participants had basic skills in Burmese for communication in a high tendency at every
stage. At the end of the course, the participants’ learning outcome was at high satisfaction level.
Keywords : Burmese Language Teaching for Communication, Cross-Cultural Understanding, Enrichment Program

บทนา
ประเทศไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วยพลเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ มีความแตกต่างกันไปในทุก
ภาคทั้งด้านความเป็ นอยู่ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในบางพื้นที่เป็ นกลุ่มที่อาศัยอยูด่ ้ งั เดิม บางกลุ่มก็เกิดจากการอพยพเคลื่อนย้าย
ถิ่ นไปตั้งหลักแหล่ ง สภาพปั จจุ บ ันที่ มี การเปิ ดการค้าในกลุ่ มอาเซี ยน มี การเคลื่ อนย้ายคนเพื่ อประกอบอาชี พในหลาย ๆ พื้ นที่
ซึ่ งในการเคลื่อนย้ายกาลังคนจากหลายๆกลุ่มชาติพนั ธุ์หลายประเทศเข้ามาในประเทศไทย ส่ งผลให้นักเรี ยนในกลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อ
ต่างประเทศที่ เข้ามาพร้อมกับผูป้ กครองมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิต มีอตั ราเพิ่มขึ้นด้วยการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันจึ งเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ดังที่ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กล่าวว่า “กำรจัดกำรศึ กษำต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ ำงกำย จิ ตใจ
สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ ำงมีควำมสุข” และ มาตรา 29
กล่าวว่า “สถำนศึกษำส่ งเสริ มควำมเข้ มแข็งของชุมชนเลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ ำงๆเพื่อพัฒนำชุมชนให้ สอดคล้ องกับสภำพ
ปั ญ หำและควำมต้ องกำรรวมทั้ งหำวิ ธี กำรสนั บสนุ นให้ มี กำรแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ พั ฒนำระหว่ ำงชุ มชน ”[1] ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลกาหนดเป็ นนโยบายการบริ หารจัดการศึกษา โดยกาหนด
นโยบายด้านจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลาบาก
ในการบริ หารจัดการ การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพประชากรวัยเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มที่ ดอ้ ยโอกาส กลุ่มที่ อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมัน่ คงของประเทศในระยะยาว
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตซึ่ งเป็ นอุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึ กษา
รวมถึ ง แสวงหาความรู ้ ความใฝ่ เรี ย นรู ้ การรู ้ เ รา รู ้ เ ขา เข้า ใจผูอ้ ื่ น รวมทั้ง เข้า ใจโลกกว้า งเพื่ อ การปรั บ ตัว ให้อ ยู่ใ นท้อ งถิ่ น
ประเทศชาติอาเซี ยน และระดับโลกได้ โดยมี รากฐานของ 4 เสาหลักแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to Know)
เป็ นการพัฒนากระบวนการคิดและการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง (Learning to Do)
เป็ นการบูรณาการระหว่างความรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิที่สามารถ ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ การเรี ยนรู ้เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกันและอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น (Learning to Live together) ผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถดารงอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้ และการเรี ยนรู ้ เพื่อ
ชีวิต (Learning to Be) เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และ การเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่นได้ [2][3]
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การจัดการเรี ยนรู ้จะต้องเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้นาความรู ้สู่การปฏิบตั ิและดารงตนอยูใ่ นสังคม พหุ วฒั นธรรมได้อย่าง
เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งการนาไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
จะต้องได้รับการพัฒนาในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยทักษะสาคัญประการหนึ่ งที่
จะต้องพัฒนาเพื่อการดารงอยูใ่ นสังคมแห่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การทาความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross–cultural
understanding) หรื อทักษะข้ามวัฒนธรรม (Cross–cultural skills) [4] เป็ นทักษะการดารงชีวติ ของคนในสังคมภายใต้ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การสื่ อสารมีความสาคัญและจาเป็ นยิง่ ต่อการเชื่อมบริ บทต่าง ๆ ทางสังคมให้เชื่อมต่อ และประสานกันอย่างสมดุล)
ทักษะการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ในภาษาอื่น เป็ นคุณลักษณะประการหนึ่ งของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมอันจะนาไปสู่ การทาความ
เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน และสามารถพัฒนาได้โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสม [5]
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นจังหวัดในภาคตะวันตกแบ่งการปกครองเป็ น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหัวหิ น อาเภอปราณบุรี
อาเภอสามร้อยยอด อาเภอกุยบุรี อาเภอเมือง อาเภอทับสะแก อาเภอเมือง อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย เรี ยงรายจาก
เหนือสู่ ทิศใต้ และทุกอาเภอมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา ในอดีต ที่ผา่ นมามีเส้นทางการเดินทางผ่านเข้า
ออกทั้ง สองประเทศตามชายแดนแห่ ง นี้ อยู่ห ลายช่ อ งทางซึ่ งเป็ นช่ อ งทางตามธรรมชาติ มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในปี พ.ศ. 2558
คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ ให้ยกช่ องทางด่ านสิ งขร เป็ นจุ ดผ่อนปรนพิ เศษด่ านสิ งขร เพื่ อส่ งเสริ มการค้าชายแดนทั้งสองประเทศ
ทาให้มีการเดินทางของชาวเมียนมาเข้ามาทางานในเมืองประจวบคีรีขนั ธ์จานวนมาก ส่ วนใหญ่เข้ามาใช้แรงงานทัว่ ไป ตั้งแต่เป็ น
ลูกเรื อประมง ลูกจ้างก่อสร้าง ร้านอาหาร ปั้ มน้ ามัน ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆ ในการเข้ามาของแรงงานเหล่านี้ ได้เข้ามาอยูอ่ าศัย
ใช้ชีวิตอยู่ในแทบทุ กชุ มชนของทุ กอาเภอในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งมี จานวน 21,723 คน[6] การเลื่อนไหลของแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีการอพยพครอบครัว บุตรหลานเข้ามาอาศัยอยูด่ ว้ ยและส่ งเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนร่ วมกับ
เด็กไทย สภาพดังกล่าวจึ งนามาสู่ การเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์อย่างชัดเจน จากฐานข้อมูลนักเรี ยนกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีกลุ่มชาติพนั ธุ์เชื้อสายหลักอยู่ 4 เชื้อชาติ คือ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่า มอญ กะเหรี่ ยง และไทยใหญ่ ซึ่ งพบว่ามีนกั เรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่ามากที่สุด จานวนโรงเรี ยนในสังกัดที่มีนักเรี ยน
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า 68 โรงเรี ยน รองลงมาคือ มอญ กระเหรี่ ยง และไทยใหญ่ นักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าส่ วนมากจะพบในคนไทย
พลัดถิ่ น กลุ่มมุ สลิ ม มะริ ด หรื อที่ เรี ยกว่า กลุ่มคนไทยพลัดถิ่ นพม่าเชื้ อสายไทย โดยการเข้ามาเพื่อประกอบอาชี พรั บจ้างทั่วไป
อาทิ กรี ดยาง ประมง เกษตรกร และอุตสาหกรรม [7] โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนชาวเมียนมาเข้ามาเรี ยน มีความจาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจ
ในบริ บทความแตกต่างทางวัฒนธรรมในลักษณะการแลกเปลี่ ยนทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ
ทานองที่วา่ “รู ้เขา รู ้เรา” อันจะนาไปสู่ การปรับตัวเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจและช่วยป้องกันความขัดแย้งในที่สุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ตระหนักและมองเห็นความสาคัญดังกล่าวในการพัฒนา
เด็กไทยให้มีความรู ้ เข้าใจ สื่ อสารกับเพื่อนบ้านต่างเชื้ อชาติ จึ งทาการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
พื้นฐานภาษาเมียนมาให้กบั นักเรี ยนเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่ งกันละกันอย่างเข้าใจ และ
ได้จดั ทาหลักสู ตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ข้ ึนโดยใช้กระบวนการมี ส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรเสริ ม (Enrichment Program) โดยใช้เวลาเรี ยนในช่วง ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยน
ซึ่ งสถานศึ กษาได้ก าหนดกิ จ กรรมขึ้ นมาโดยค านึ งถึ งความสนใจ ความต้องการของผู เ้ รี ย น ได้เผชิ ญกับสภาพจริ งของชี วิ ต
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม ได้ประสบการณ์ ตรง ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะความสามารถในการสื่ อสาร เพื่อให้เกิ ดสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 [8] (ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ สู งเนิ น.2558 :บทคัดย่อ) กาหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยครู เจ้าของภาษา (Native Speaker)
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงด้านทักษะทางภาษา สาเนี ยงภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยงั ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมของ
ชาวเมียนมาด้วยการซึ มซับผ่านกิจกรรม ในหลากหลายมิติไปพร้อมกัน อาทิ การดารงชี วิต การแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ
ทาให้เราเข้าใจเขามากยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายนาหลักสู ตรไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึ กษา
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เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนานักเรี ยนของพื้นที่ได้เรี ยนรู ้ที่จะสื่ อสารกันกับชาวเมียนมาในพื้นที่ได้อนั จะทาให้สามารถอยู่
ร่ วมกันได้อย่างสันติ มีความไว้วางใจกันเอื้อเฟื้ อต่อกัน และอาจพัฒนาต่อยอดสู่ การประกอบอาชีพในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ จานวนโรงเรี ยน 120 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ จานวนโรงเรี ยน 6 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน 246 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร แบ่งเป็ น 13 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คาทักทาย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ร่ างกาย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ครอบครัว หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวนนับ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 สี หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 อาหาร /ผัก/ ผลไม้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 สถานที่ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 เวลา หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 9 สภาพอากาศ /ฤดูกาล หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 10 สุ ขภาพ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 11 เครื่ องใช้ในบ้าน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 12
สัตว์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 13 การเดินทาง/ยานพาหนะ
ระยะเวลา ดาเนิ นการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนหน่วยการเรี ยนรู ้ละ
2 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอ 26 ชัว่ โมง

วิธีดาเนินการวิจัย
ออกแบบขั้นตอนการดาเนินการวิจยั 3 ขั้น
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานและความต้ องการจาเป็ น
1.1 ศึ กษาบริ บทเชิ งพื้นที่ ด้านสภาพทัว่ ไป สภาพความเป็ นอยู่ ของนักเรี ยนและการประกอบอาชี พของผูป้ กครอง
นักเรี ยนชาวเมียนมาที่อาศัยอยูใ่ นเขตบริ การของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่สารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก นายจ้างหรื อบุคคลที่แรงงานชาวเมียนมาอาศัยในสถานที่ใกล้เคียง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู พบว่า แรงงานชาวเมียนมาส่ วนใหญ่ที่เข้ามาทางานจาทางานเป็ นลูกจ้างทัว่ ไป และส่ งบุตรหลานเข้า
เรี ยนในโรงเรี ยนไทย จะใช้ภาษาเมียนมาในการสื่ อสารกันในกลุ่ม แต่นายจ้างหรื อคนที่ทางานร่ วมกันที่เป็ นชาวไทยไม่สามารถ
ทาความเข้าใจการสื่ อสารนั้น บางครั้งทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการจัดการเรี ยนการสอนครู ประสบปั ญหาด้านการ
สื่ อสารกับนักเรี ยนชาวเมียนมา ต้องใช้ทกั ษะการถ่ายทอดความรู ้เฉพาะกลุ่มและให้การดูแลเอาใจใส่ ให้ได้รับการพัฒนาเท่าเทียม
กับนักเรี ยนไทย นอกจากนี้ ยงั มี ปัญหาเรื่ องการสื่ อสารระหว่างนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนเมี ยนมา แต่ก็พบความพยายามของ
โรงเรี ย นในการจัดการกับ สภาพการณ์ เ ช่ น นี้ ใ นหลากหลายมิ ติ อาทิ การจัดกิ จ กรรมดู แ ลช่ วยเหลื อ นักเรี ย น การเยี่ยมบ้า น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการสอนซ่อมเสริ ม
1.2 ศึกษาความต้องการจาเป็ น โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ นในการปูพ้ืนฐานทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร ความพร้อมในการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาเมียนมาเพื่ อการสื่ อสาร พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมา เป็ นแนวทางที่ สามารถนาไปใช้อย่าง
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ได้ผล ผูเ้ กี่ยวข้องต้องการให้มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการสื่ อสารกันให้เกิ ด
ความเข้าใจที่ดีข้ ึน และมีขอ้ เสนอแนะให้สอนโดยครู ชาวเมียนมา เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงทางภาษาจากเจ้าของ
ภาษา และบูรณาการการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมในมิติอื่นร่ วมด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร
2.1 กาหนดขอบเขตเนื้อหา ดาเนินการโดยการระดมความคิดของผูท้ รงคุณวุฒิและผูท้ ี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่ อสาร
ภาษาเมียนมาในพื้นที่ ประกอบด้วยเนื้อหา 13 หน่วยการเรี ยนรู ้
2.2 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการนาเนื้ อหาของหน่วยการเรี ยนรู ้มาจัดทาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนการ
สอน จานวน 13 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนแผนละ 2 ชัว่ โมง องค์ประกอบหลักของแผน ประกอบด้วย สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา/สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดกิ จกรรม สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และผลการ
จัดการเรี ยนการสอน
2.3 ออกแบบระบบการวัด และประเมิ น ผลก าหนดขอบข่ า ยการวัด และประเมิ น ผล ดัง นี้ 1) กระบวนการวัด และ
ประเมินผล กาหนดระยะการประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรี ยนการสอน 2) บทบาทหน้าที่ของผูท้ ี่ทา
หน้าที่ในการวัดและประเมินผล 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ศึกษานิ เทศก์
และผูท้ รงคุณวุฒิ และ 3) เครื่ องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.4 วิพากษ์หลักสู ตร จัดประชุมวิพากษ์หลักสู ตร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหาหลักสู ตร ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบหลักสู ตร ผูว้ ิพากษ์หลักสู ตรได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์และ
ความเชี่ ยวชาญในการใช้ภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสาร จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่ การศึกษา จานวน 1 คน ศึกษานิ เทศก์
จานวน 3 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 6 คน และ ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยน จานวน 6 คน ผูว้ ิพากษ์หลักสู ตรให้ความเห็ น
สอดคล้องกันในด้านความเหมาะสมของเนื้ อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยน และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในการประเมินผลที่ควร
ดาเนิ นการประเมินเป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรี ยน นอกจากนี้ ยงั เสนอแนะเรื่ องการนิ เทศ กากับ
ติดตาม ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการพัฒนา และช่วยให้การดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
2.5 ปรับปรุ งหลักสู ตร นาผลการวิพากษ์หลักสู ตรและข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม มากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้ และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
3.1 สร้างความเข้าใจร่ วมกัน จัดประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ เนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และประเมินผล ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เป็ น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 จานวน 6 โรงเรี ยน จานวนทั้งหมด 12 คน
3.2 นาหลักสู ตรไปใช้ นาหลักสู ตรที่ สร้ างขึ้ นไปใช้จัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน โดยมี จุดเน้นให้สถานศึ กษา
ออกแบบและการวางแผนการใช้หลักสู ตรให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาแต่ละแห่ ง โดยสถานศึกษาสามารถกาหนด
ตารางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารที่เหมาะสมกับบริ บทความพร้อมของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการ
นาหลักสู ตรไปใช้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ จานวนโรงเรี ยน 6 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน 246 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.3 กากับ ติดตาม ประเมินผล ทาการศึกษาผลการนาหลักสู ตรไปใช้ ตามกระบวนการวัดและประเมินผล กาหนดระยะ
การประเมิ น 3 ระยะ คื อ ก่ อ นจัด การเรี ย นการสอน ระหว่า งการจัด การเรี ย นการสอน และหลัง การจัด การเรี ย นการสอน
ผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการวัดและประเมินผลแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
ศึกษานิ เทศก์ และผูท้ รงคุณวุฒิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร
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และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่ งผ่านการหาคุ ณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยการหาค่า ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ผลการหา
คุณภาพพบว่า เครื่ องมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ 0.5 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
ผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ ดังนี้
1. ทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่านักเรี ยนที่
ได้รับการพัฒนาร้อยละ 82 มีทกั ษะพื้นฐานในการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกระยะ เมื่อจบหลักสู ตรผูเ้ รี ยน
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 1
2. ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยใน
เขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมิ นทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนไทยในเขตชายแดน
ประจวบคีรีขนั ธ์
จานวน
นักเรี ยน

คะแนน
เต็ม

246

20

ระยะที่ 1
คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับ
12
พอใช้

ผลการประเมิน
ระยะที่ 2
คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับ
15
ดี

หลังจบเนื้อหา
คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับ
15
ดี

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ ยของผลการสอบถามความพึ งพอใจของผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งต่อ การจัดการเรี ย นการสอนภาษาเมี ย นมา
เพื่อการสื่ อสาร
ที่
รายการประเมิน
S.D.
สรุ ปผล
X
1 เนื้อหาที่เรี ยนมีประโยชน์ต่อชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน
4.35
.71
ระดับมาก
2 เนื้อหาที่เรี ยนสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
4.44
.75
ระดับมาก
3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4.57
.69
ระดับมากที่สุด
4 กิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลาย น่าสนใจ
4.20
.80
ระดับมาก
5 ครู ใช้สื่อการสอนช่วยให้เข้าใจได้ชดั เจน
4.22
.89
ระดับมาก
6 ครู มีการถ่ายทอดเนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4.45
.76
ระดับมาก
7 ครู สร้างบรรยากาศที่เป็ นมิตรในการเรี ยน
4.58
.98
ระดับมากที่สุด
8 ครู มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเมียนมาในการสอน
4.38
.84
ระดับมาก
9 มีการประเมินผลการเรี ยนเป็ นระยะ
4.22
.86
ระดับมาก
10 การมีผชู ้ ่วยครู และนักเรี ยนชาวเมียนมา เป็ นพี่เลี้ยงในการเรี ยน
4.48
.96
ระดับมาก
ส่ งผลต่อการฝึ กภาษาเมียนมาอย่างได้ผล
เฉลีย่ รวม
4.38
.98
ระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการประชุมสะท้อนผลของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน
ภาษาเมียนมาจากครู เจ้าของภาษา มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการฝึ กพูด ผูป้ กครองนักเรี ยนสะท้อนคิดในแง่ที่เห็นความสาคัญของการรู ้
ภาษาเมี ย นมาของบุ ตรหลาน อยากให้บุ ตรหลานเรี ย นหนังสื อ และอยู่ร่ วมกับ เพื่ อ นต่ างชาติ ไ ด้อ ย่างเข้าใจกัน โรงเรี ย นเห็ น
ความสาคัญของการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม การจัดหลักสู ตรและสอนภาษาเมียนมาให้กบั นักเรี ยน และอยากต่อยอดขยายผลให้ครู ใน
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โรงเรี ยนและนักเรี ยนระดับชั้นอื่ นในโรงเรี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยการจัดทาหลักสู ตรภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสารที่ เหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของผูเ้ รี ยนนอกจากนี้ยงั มีผปู ้ กครองที่สนใจเข้ามาเรี ยนด้วย ทั้งยังได้เสนอให้โรงเรี ยนมีกิจกรรมนี้ตลอดไป

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่นามาสู่ การอภิปรายผล ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาการสอนภาษาเมียนมาเพื่ อการสื่ อสารสาหรั บนั กเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขันธ์
กระบวนการที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) ออกแบบการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจาเป็ น ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่ อสาร และขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้และการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน แต่ละขั้นตอนมี ความชัดเจนและ
ต่อเนื่ องกัน ผลจากการออกแบบกระบวนการวิจยั ทาให้การดาเนิ นการวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจาเป็ นทาให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานความต้องการจาเป็ นที่เหมาะสมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ประสบปั ญหา
เรื่ องการสื่ อสารกับนักเรี ยนชาวเมียนมา หรื อกับชาวเมียนมาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ปัญหาหลักคือไม่เข้าใจภาษาที่สื่อสารกัน ส่ งผลต่อ
การดารงชี วิตร่ วมกันในมิติต่าง ๆ ดังนั้นจากการศึกษาเชิ งพื้นที่และความต้องการจาเป็ น พบข้อสรุ ปว่า การปูพ้ืนฐานทักษะการ
สื่ อสารให้กบั นักเรี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้นกั เรี ยนทั้งสองฝ่ ายและ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องนาไปใช้ในการสื่ อสาร และ
การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมในมิติอื่นๆ ในลาดับต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไก
สู่ การเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมไทย-เมียนมาด้านไทยศึกษา พม่าศึกษา และศาสนศึกษาที่จะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเรี ยนรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมา ผลการศึกษาพบว่า ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่ อสารระหว่างกันและกัน โดยภาษาไทย
ภาษาพม่า ภาษาศาสนา และ วัฒนธรรม เป็ นลักษณะร่ วมที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน สู่ ความเข้าใจ เข้าถึง และปรับตัวใน
สถานการณ์ อย่างใหม่ที่ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมไทย-เมี ยนมา และนาไปสู่ ความเข้าใจ ความใส่ ใจและการปรั บ ตัว
รวมทั้งเป็ นกลไกในการดาเนิ นชีวิต การประกอบอาชีพและการอยูร่ ่ วมกัน ได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสู ตรการ
สอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร เป็ นกระบวนการสร้างหลักสู ตรที่เน้นการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยการระดม
ความคิดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทั้งนี้ครู ผสู ้ อนภาษาเมียนมา ผูบ้ ริ หาร ครู ที่รับผิดชอบ ผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลให้การจัดเนื้ อหาให้หลักสู ตรมีความเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่และผูเ้ รี ยน ทาให้ได้หลักสู ตรที่มีลกั ษณะ
หลักสู ตรเสริ ม (Enrichment Program) จานวน 13 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนหน่ วยการเรี ยนรู ้ ละ 2
ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 26 ชัว่ โมง การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมา
เพื่อการสื่ อสารครั้งนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 8(2) ระบุว่า ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา (All for Education) และมาตรา 9(6) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่ วมของบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์กรชุ มชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนาต้อง เข้ามามี หน้าที่ และรั บผิดชอบต่อ
กระบวนการจัดการศึกษา[10] และสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี [11] ที่กล่าวว่า การศึกษาเป็ นเรื่ องของทุกคนไม่ใช่แค่นกั การศึกษา
หรื อโรงเรี ยนเท่านั้น เพราะการจะทาให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ (Quality Education for All) ทุกภาคส่ วนต้อง
เข้ามามีส่วนร่ วมทางการศึกษา สอดคล้องกับ ธี รศักดิ์ สุ ขสันติกมล[12] ที่ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ
วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เสนอแนวคิดว่า การเลื่อนไหลของคนต่างกลุ่ม
ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีมากขึ้น ทาให้การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมกลายเป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่งของคนในสังคม ผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันทางการศึกษา ซึ่ งเป็ นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่ งที่เป็ นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู ้ และ
ทักษะการดารงชี วิต ให้กับ คนในสั งคม จะต้อ งสร้ างกระบวนการเรี ย นรู ้ ในวัฒ นธรรมของคนต่ า งกลุ่ ม ให้เ กิ ดขึ้ น กลายเป็ น
สมรรถนะทางวัฒนธรรมหรื อข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนได้ ขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้และการประเมินผลการจัด การเรี ยน
การสอนในขั้นนี้ กระบวนการนาหลักสู ตรไปใช้ มีการจัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมาย แนวดาเนิ นการ ขอบข่าย
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เนื้ อหา การวัดและประเมินผล ให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน การนาหลักสู ตรไปใช้เน้นการออกแบบแนวทางให้เหมาะสมกับ
บริ บทของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนิ นการใช้หลักสู ตรได้ครบถ้วนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนปกติ
ของโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครู ที่ได้รับมอบหมาย และผูป้ กครองใน
โรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 โรงเรี ยน ส่ งผลให้โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่ อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ที่ระบุวา่ แนวทางการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นประการหนึ่ ง ที่ ตอ้ งมี การกระตุน้ ให้เกิ ดการปรั บตัวจนกระทัง่ นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสม ใน
วิธีการที่ หลากหลาย ผ่านการออกแบบการเรี ยนรู ้ ชัด ตรง เหมาะสมภายใต้ความเป็ นไปได้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการออกแบบการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมเป็ นสาคัญ
2. ผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสาร ในการวิจัยครั้ งนี้ จัดการเรี ยนการสอน โดยครู ผูส้ อน
ชาวเมี ยนมา ซึ่ งเป็ นเจ้าของภาษา และมี ค รู ผูร้ ั บ ผิดชอบเป็ นพี่ เลี้ ย งคอยดู แ ล ทั้งยังมี นักเรี ย นชาวเมี ย นมา คอยช่ วยเหลื อ ด้วย
ทาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไปได้อย่างราบรื่ น ครู ผูส้ อนจะเน้นสร้างความเข้าใจกับคาศัพท์ตามหลักสู ตรเพื่อให้
นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิโดยตรง ไม่เน้นการท่องจา แต่จะเน้นให้ฝึกพูดโดยตรง อธิ บายด้วยท่าทาง ใช้สื่อใกล้ตวั จนนักเรี ยนเข้าใจ
ความหมายนั้นๆ สอนในเรื่ องที่ใกล้ตวั และนาไปใช้บ่อยๆ ซึ่ งส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถจดจาคาศัพท์และประโยคสื่ อสารได้ง่าย
นอกจากนี้ การที่ ครู ชาวเมี ยนมาเป็ นผูท้ ี่ มีความเข้าใจและมี ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้สามารถออกแบบ
กิจกรรมและสื่ อสาร ถ่ายทอดเนื้ อหาการเรี ยนให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่าย ผลการจัดการเรี ยนการสอนพบว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้า
ในการเรี ยนแนวโน้มสู งขึ้ นจากการประเมิ น 3 ระยะ และเมื่ อเรี ยนจบเนื้ อหาตามหลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนร้ อยละ 82 มี ทกั ษะ
พื้นฐานในการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร อยูใ่ นระดับ ดี และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับ ดี ผลจากการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร ส่ งผลให้นกั เรี ยนไทยมีทกั ษะพื้นฐานในการ
สื่ อสารภาษาเมียนมาในชีวิตประจาวัน ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมซึ่ งกันและกัน สร้างความเข้าอกเข้าใจกัน และนาไปสู่ การปรับตัวเพื่อ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังอาจนาไปสู่ การประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจยั
ของ นงเยาว์ เนาวรัตน์ และคณะ [13] ที่พบว่าการสอนภาษาและวัฒนธรรมพม่าโดยครู ชาวพม่ามีผลสัมฤทธิ์ ที่ดี ซึ่ งสะท้อนถึงการ
ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนที่มีรากเหง้าหลากหลายและการเรี ยนรู ้แบบข้ามวัฒนธรรมในบริ บทเชิงพื้นที่และสังคมที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
เป็ นตัวบ่งชี้ ถึงความก้าวหน้าในการริ เริ่ มจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมพหุ วฒั นธรรมในเขตพื้นที่ชายขอบของเมืองใหญ่และเมือง
ชายแดนของภาคเหนือ และสอดคล้องกับสมสกุล เบาเนิด และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [14] ที่นาเสนอข้อสรุ ปแนวคิดจากการวิจยั ว่า
ในการศึกษาพม่าศึกษาในมิติของภาษาทาให้เกิดอาชีพ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับพม่ามากขึ้นด้วยเช่นกัน และที่สาคัญทาให้เกิด
ความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตระหว่างกันมากขึ้นด้วย
3. ปั จจัยสนับสนุ นให้การวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ ครั้งนี้ ในการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่ อการ
สื่ อสารของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 นั้นต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากหลายภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับเขตพื้นที่ การศึกษาต้องให้การสนับสนุ นทุกปั จจัย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาภาษาสื่ อสารของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ต้องมีส่วนในการกากับดูแลให้การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความ
ราบรื่ น ทั้งยังต้องติดตามประเมินผลเป็ นระยะ ครู ที่รับผิดชอบต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่ องคอยช่วยเหลือครู เจ้าของภาษา ทั้งนี้
ทุกฝ่ ายจะต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ ได้ขอ้ มูลในการพัฒนาต่อไป ในการดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาภาษา
เมี ย นมาในครั้ งนี้ ทุ กฝ่ ายได้ให้ค วามส าคัญ ในภารกิ จ ครั้ งนี้ อ ย่างเข้ม แข็ง โดยเฉพาะศึ กษานิ เทศก์ที่ รั บ ผิดชอบได้ติดการการ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง มี การเก็บข้อมูลทุกระยะ มีการประสานทุกฝ่ ายตลอดเวลา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้อ งกับ Michael W. Galbraith [15] กล่ า วว่า แนวคิ ด การศึ ก ษาโดยใช้ชุ ม ชนเป็ นฐาน (community – based education)
เป็ นการศึกษาที่เติมเต็มชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน พร้อมทั้งเป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชน ภาพของการ
จัดการศึกษาในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะเป็ นไปในรู ปแบบของการสร้างการเรี ยนรู ้ที่สัมพันธ์กบั การดาเนิ นชีวิต ที่มีความยืดหยุน่
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และสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของบุคคลและชุมชน เป็ นเนื้ อหาที่มีความทันสมัยซึ่ งหมายถึงเท่าทันกับสถานการณ์ที่
ชุมชนเผชิ ญอยู่ สามารถนาไปใช้ได้ในการดาเนิ นชี วิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมที่เน้นกระบวนการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมของคนในชุมชน เน้นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจากการประยุกต์ใช้ความรู ้จากประสบการณ์จริ ง
4. ข้อจากัดที่พบในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การติดต่อประสานงานที่ใช้เวลามากเพื่อให้ได้ครู ชาวเมียนมาเจ้าของภาษาที่แท้จริ ง
มาสอนในโรงเรี ยน เนื่ องจากในพื้นที่ ไม่มีครู ชาวเมี ยนมาที่ มีประสบการณ์ในการสอน มีความรู ้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ที่จึงจาเป็ นต้องประสานหาข้อมูลจากเครื อข่ายชาวเมียนมา แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสารระหว่างคนต่างชาติกบั คนไทยนั้นจาเป็ นต้องฝึ กให้เกิดเป็ นทักษะซึ่ งต้องใช้เวลาและฝึ กอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งยังต้องให้นกั เรี ยนได้นาไปใช้ในชี วิตประจาวัน จะเกิดความเคยชิ นจนรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อเจอคนชาวเมียนมาก็
สามารถทักทายเป็ นภาษาของเขาได้ และสามารถรับฟังกลุ่มคนชาวเมียนมาสื่ อสารด้วยกันรู ้เรื่ องเข้าใจได้
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรขยายผลในการวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารให้กบั นักเรี ยนทุกระดับทั้งนี้ ดว้ ย
เหตุผลที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาทุกอาเภอ ทั้งยังมีช่องทางเข้าออกที่เป็ น
จุดผ่อนปรนพิเศษที่ด่านสิ งขร อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ มีชาวเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพมากมาย ทั้งที่ไปกลับและอยูป่ ระจา
2) ควรมี การศึกษาวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสารในเขตจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ ติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
3) ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้กบั นักเรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่
ชายแดน
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การพัฒนาการสื่ อสารภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคนไทยที่สามารถสื่ อสารกับเขาได้และเข้าใจในสิ่ งที่ กลุ่มคนเหล่านั้นสื่ อสารด้วยกัน
เป็ นการสร้างวิถีการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสงบสุ ข ไม่มีความรู ้สึกว่าเขาเป็ นชนกลุ่มน้อยเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันทั้งยังให้เพื่อน
บ้านของเรามี ค วามอบอุ่ น คุ น้ เคยกับ การอยู่ร่ วมกัน อันส่ งผลส่ งความสงบสุ ข ในสั งคมได้เ ช่ นกัน โดยเฉพาะโรงเรี ย นควร
จะมีกิจกรรมการเรี ยนภาษาเมียนมาอย่างต่อเนื่ อง และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองหรื อชาวบ้านที่สนใจ มาเรี ยน เป็ นการสานสัมพัน
ระหว่างชาวบ้านกับโรงเรี ยนอีกทางหนึ่งด้วย
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