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บทคดัย่อ 
 ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ระบุใหก้ารเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Cross-Cultural Understanding)  เป็นทกัษะส าคญัของผูค้นในการสร้าง
ความเขา้ใจบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ การเรียนรู้วฒันธรรมทางภาษาของประเทศเพื่อนบา้นเป็นมิติท่ี
ส าคญัช่วยให้เกิดการส่ือสารกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ ศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมา
เพื่อการส่ือสารส าหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์  กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ท่ีมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตชายแดนไทย-เมียนมา  จ านวน 6 โรงเรียน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ออกแบบการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาบริบทเชิงพื้นท่ีและความตอ้งการจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 2  
การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร และขั้นตอนท่ี 3 การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน  
เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ หลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรเสริม (Enrichment Program) จ านวน 
13 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน 26  ชัว่โมง แบบประเมินทกัษะพื้นฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร จ านวน 
20 ขอ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร จ านวน 10 ขอ้  

ผลการวจิยั พบวา่ ผูเ้รียนร้อยละ 82 มีทกัษะพื้นฐานในการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกระยะ เม่ือจบหลกัสูตร
ผูเ้รียนมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 
 

ค าส าคญั : การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร  การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม  หลกัสูตรเสริม 
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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 
 
 

บทน า   
ประเทศไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนัประกอบดว้ยพลเมืองท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  มีความแตกต่างกนัไปในทุก

ภาคทั้งดา้นความเป็นอยู ่ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรม ในบางพ้ืนท่ีเป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยูด่ ั้งเดิม บางกลุ่มก็เกิดจากการอพยพเคล่ือนยา้ย
ถ่ินไปตั้ งหลกัแหล่ง  สภาพปัจจุบันท่ีมีการเปิดการคา้ในกลุ่มอาเซียน มีการเคล่ือนยา้ยคนเพ่ือประกอบอาชีพในหลาย ๆ พ้ืนท่ี  
ซ่ึงในการเคล่ือนยา้ยก าลงัคนจากหลายๆกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายประเทศเขา้มาในประเทศไทย ส่งผลให้นักเรียนในกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือ
ต่างประเทศท่ี เขา้มาพร้อมกบัผูป้กครองมีความแตกต่างทั้งเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิต มีอตัราเพ่ิมข้ึนดว้ยการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดก้ล่าวว่า “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ำงมคีวำมสุข” และ มาตรา 29 
กล่าววา่ “สถำนศึกษำส่งเสริมควำมเข้มแขง็ของชุมชนเลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำงๆเพ่ือพัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรรวมท้ังหำวิธีกำรสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์พัฒนำระหว่ำงชุมชน ”[1] ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดน้ ายทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายการบริหารจดัการศึกษา โดยก าหนด
นโยบายดา้นจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง เนน้การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ท่ีมีความยากล าบาก
ในการบริหารจดัการ การจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพประชากรวยัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกลทุรกนัดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเลเกาะแก่ง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่คงของประเทศในระยะยาว 

การเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นอุดมการณ์ส าคญัของการจดัการศึกษา
รวมถึงแสวงหาความรู้ ความใฝ่เรียนรู้ การรู้เรา รู้เขา เข้าใจผูอ่ื้น รวมทั้ งเข้าใจโลกกวา้งเพ่ือการปรับตัวให้อยู่ในท้องถ่ิน 
ประเทศชาติอาเซียน และระดบัโลกได ้โดยมี รากฐานของ 4 เสาหลกัแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to Know)  
เป็นการพฒันากระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง (Learning to Do) 
เป็นการบูรณาการระหวา่งความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัท่ีสามารถ ประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะอยูร่่วมกนัและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น (Learning to Live together) ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถด ารงอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมพหุวฒันธรรมได ้และการเรียนรู้เพ่ือ
ชีวิต (Learning to Be) เป็นการพฒันาผูเ้รียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ  การเขา้ใจตนเอง และผูอ่ื้นได ้[2][3]  
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การจดัการเรียนรู้จะตอ้งเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้น าความรู้สู่การปฏิบติัและด ารงตนอยูใ่นสังคม พหุวฒันธรรมไดอ้ยา่ง
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงการน าไปสู่เป้าหมายดงักล่าวนั้นจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาในทุกระดบัการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยทกัษะส าคญัประการหน่ึงท่ี
จะตอ้งพฒันาเพ่ือการด ารงอยูใ่นสังคมแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม คือ การท าความเขา้ใจต่างวฒันธรรม (Cross–cultural 
understanding) หรือทกัษะขา้มวฒันธรรม  (Cross–cultural skills) [4] เป็นทกัษะการด ารงชีวติของคนในสังคมภายใตค้วามแตกต่าง
ทางวฒันธรรม การส่ือสารมีความส าคญัและจ าเป็นยิง่ต่อการเช่ือมบริบทต่าง ๆ ทางสังคมใหเ้ช่ือมต่อ และประสานกนัอยา่งสมดุล) 
ทกัษะการส่ือสาร การเรียนรู้ในภาษาอ่ืน เป็นคุณลกัษณะประการหน่ึงของสมรรถนะขา้มวฒันธรรมอนัจะน าไปสู่การท าความ
เขา้ใจ ยอมรับ และเคารพในวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างกนั และสามารถพฒันาไดโ้ดยการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีเหมาะสม [5]  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัตกแบ่งการปกครองเป็น 8 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี 
อ  าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุยบุรี อ  าเภอเมือง อ  าเภอทบัสะแก อ าเภอเมือง อ  าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานนอ้ย เรียงรายจาก
เหนือสู่ทิศใต ้และทุกอ าเภอมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในอดีต  ท่ีผา่นมามีเส้นทางการเดินทางผา่นเขา้
ออกทั้ งสองประเทศตามชายแดนแห่งน้ีอยู่หลายช่องทางซ่ึงเป็นช่องทางตามธรรมชาติ มาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกช่องทางด่านสิงขร เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนทั้ งสองประเทศ  
ท าให้มีการเดินทางของชาวเมียนมาเขา้มาท างานในเมืองประจวบคีรีขนัธ์จ  านวนมาก ส่วนใหญ่เขา้มาใชแ้รงงานทัว่ไป ตั้งแต่เป็น
ลูกเรือประมง ลูกจา้งก่อสร้าง ร้านอาหาร ป้ัมน ้ามนั ร้านขายของท่ีระลึก และอ่ืนๆ ในการเขา้มาของแรงงานเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยั 
ใชชี้วิตอยู่ในแทบทุกชุมชนของทุกอ าเภอในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีจ านวน 21,723 คน[6] การเล่ือนไหลของแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นเขา้มาในประเทศไทยกจ็ะมีการอพยพครอบครัว บุตรหลานเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ยและส่งเขา้เรียนในโรงเรียนร่วมกบั
เด็กไทย สภาพดงักล่าวจึงน ามาสู่การเป็นสังคมพหุวฒันธรรมของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อยา่งชดัเจน จากฐานขอ้มูลนกัเรียนกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  มีกลุ่มชาติพนัธ์ุเช้ือสายหลกัอยู ่4 เช้ือชาติ คือ กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุพม่า มอญ กะเหร่ียง และไทยใหญ่ ซ่ึงพบว่ามีนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่ามากท่ีสุด จ านวนโรงเรียนในสังกดัท่ีมีนักเรียน
กลุ่มชาติพนัธ์ุพม่า 68 โรงเรียน รองลงมาคือ มอญ กระเหร่ียง และไทยใหญ่ นกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุพม่าส่วนมากจะพบในคนไทย
พลดัถ่ิน กลุ่มมุสลิม มะริด หรือท่ี เรียกว่า กลุ่มคนไทยพลดัถ่ินพม่าเช้ือสายไทย โดยการเขา้มาเพ่ือประกอบอาชีพรับจา้งทั่วไป  
อาทิ กรีดยาง ประมง เกษตรกร และอุตสาหกรรม [7] โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนชาวเมียนมาเขา้มาเรียน มีความจ าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจ
ในบริบทความแตกต่างทางวฒันธรรมในลกัษณะการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเขา้อกเขา้ใจ 
ท านองท่ีวา่ “รู้เขา รู้เรา” อนัจะน าไปสู่การปรับตวัเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเขา้อกเขา้ใจและช่วยป้องกนัความขดัแยง้ในท่ีสุด  

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ตระหนกัและมองเห็นความส าคญัดงักล่าวในการพฒันา
เด็กไทยให้มีความรู้ เขา้ใจ ส่ือสารกบัเพ่ือนบา้นต่างเช้ือชาติ  จึงท าการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาทกัษะการส่ือสาร
พ้ืนฐานภาษาเมียนมาให้กบันกัเรียนเพ่ือให้สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารและแลกเปล่ียนวฒันธรรมซ่ึงกนัละกนัอยา่งเขา้ใจ  และ 
ไดจ้ดัท าหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์ข้ึนโดยใชก้ระบวนการมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรเสริม (Enrichment Program) โดยใชเ้วลาเรียนในช่วง ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียน 
ซ่ึงสถานศึกษาได้ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาโดยค านึงถึงความสนใจ ความต้องการของผูเ้รียน  ได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิต  
 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ไดป้ระสบการณ์ตรง ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะความสามารถในการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 [8] (ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน.2558 :บทคดัยอ่) ก าหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนโดยครูเจา้ของภาษา (Native Speaker) 
เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงดา้นทกัษะทางภาษา ส าเนียงภาษาท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมของ 
ชาวเมียนมาดว้ยการซึมซับผ่านกิจกรรม ในหลากหลายมิติไปพร้อมกนั อาทิ การด ารงชีวิต  การแต่งกาย และวฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ  
ท าให้เราเขา้ใจเขามากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน าหลกัสูตรไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
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เพ่ือใหส้ถานศึกษามีแนวทางการพฒันานกัเรียนของพ้ืนท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีจะส่ือสารกนักบัชาวเมียนมาในพ้ืนท่ีไดอ้นัจะท าใหส้ามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ มีความไวว้างใจกนัเอ้ือเฟ้ือต่อกนั และอาจพฒันาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสารส าหรับนกัเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์  

 

ขอบเขตของการวจิัย   

ประชากร  ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 4 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 120 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในโรงเรียนสังกดัส านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 4  อ  าเภอ จ านวนโรงเรียน 6 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 246 คน 
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เน้ือหา  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร แบ่งเป็น 13 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ค  าทกัทาย   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ร่างกาย    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ครอบครัว  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 จ านวนนบั  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 อาหาร /ผกั/ ผลไม ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สถานท่ี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  เวลา  หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 9  สภาพอากาศ /ฤดูกาล  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 สุขภาพ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11  เคร่ืองใชใ้นบา้น  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12  
สัตว ์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13  การเดินทาง/ยานพาหนะ 

ระยะเวลา  ด าเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ละ  
2 ชัว่โมง  รวมระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอ 26 ชัว่โมง 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ออกแบบขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 3 ขั้น 
 ขั้นตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการจ าเป็น 
 1.1 ศึกษาบริบทเชิงพ้ืนท่ี ดา้นสภาพทัว่ไป สภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียนและการประกอบอาชีพของผูป้กครอง
นกัเรียนชาวเมียนมาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบริการของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีส ารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก นายจา้งหรือบุคคลท่ีแรงงานชาวเมียนมาอาศยัในสถานท่ีใกลเ้คียง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูพบวา่ แรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท างานจ าท างานเป็นลูกจา้งทัว่ไป และส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนไทย  จะใชภ้าษาเมียนมาในการส่ือสารกนัในกลุ่ม แต่นายจา้งหรือคนท่ีท างานร่วมกนัท่ีเป็นชาวไทยไม่สามารถ
ท าความเขา้ใจการส่ือสารนั้น บางคร้ังท าให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ในการจดัการเรียนการสอนครูประสบปัญหาดา้นการ
ส่ือสารกบันกัเรียนชาวเมียนมา ตอ้งใชท้กัษะการถ่ายทอดความรู้เฉพาะกลุ่มและให้การดูแลเอาใจใส่ใหไ้ดรั้บการพฒันาเท่าเทียม
กบันักเรียนไทย นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนเมียนมา แต่ก็พบความพยายามของ
โรงเรียนในการจัดการกับสภาพการณ์เช่นน้ีในหลากหลายมิติ อาทิ การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน  
การจดักิจกรรมต่าง ๆ และการสอนซ่อมเสริม 

1.2 ศึกษาความตอ้งการจ าเป็น  โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัประชุมระดมความคิดเห็นของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการปูพ้ืนฐานทกัษะการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร ความพร้อมในการจดัการเรียน
การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร พบว่า การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมา เป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใชอ้ย่าง
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ไดผ้ล ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเบ้ืองตน้ เพ่ือให้สามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารกนัให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีดีข้ึน และมีขอ้เสนอแนะให้สอนโดยครูชาวเมียนมา เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงทางภาษาจากเจา้ของ
ภาษา และบูรณาการการเรียนรู้วฒันธรรมในมิติอ่ืนร่วมดว้ย 
 ขั้นตอนที ่2 การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 
 2.1 ก าหนดขอบเขตเน้ือหา ด าเนินการโดยการระดมความคิดของผูท้รงคุณวฒิุและผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวกบัการส่ือสาร
ภาษาเมียนมาในพ้ืนท่ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 13 หน่วยการเรียนรู้ 
 2.2 ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน เป็นการน าเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้มาจดัท าเป็นแผนการจดัการเรียนการ
สอน จ านวน 13 แผน ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนแผนละ 2 ชัว่โมง องคป์ระกอบหลกัของแผน ประกอบดว้ย สาระส าคญั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรม  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  การวดัและประเมินผล และผลการ
จดัการเรียนการสอน 
 2.3 ออกแบบระบบการวดัและประเมินผลก าหนดขอบข่ายการวดัและประเมินผล ดังน้ี 1) กระบวนการวดัและ
ประเมินผล ก าหนดระยะการประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อน ระหวา่ง และหลงัการจดัการเรียนการสอน  2)  บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีในการวดัและประเมินผล 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์
และผูท้รงคุณวฒิุ และ 3) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล ไดแ้ก่  แบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.4 วิพากษห์ลกัสูตร จดัประชุมวิพากษห์ลกัสูตร เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสูตร ความสอดคลอ้ง
ขององคป์ระกอบหลกัสูตร ผูว้ิพากษห์ลกัสูตรไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน  1 คน ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 6 คน และ ครูผูส้อนในโรงเรียน จ านวน 6 คน ผูว้ิพากษ์หลกัสูตรให้ความเห็น
สอดคลอ้งกนัในดา้นความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียน และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการประเมินผลท่ีควร
ด าเนินการประเมินเป็นระยะ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ของนกัเรียน นอกจากน้ียงัเสนอแนะเร่ืองการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม ของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการพฒันา และช่วยใหก้ารด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค ์
2.5 ปรับปรุงหลกัสูตร น าผลการวิพากษห์ลกัสูตรและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม  มากยิง่ข้ึน  

ขั้นตอนที ่3 การน าหลกัสูตรไปใช้และการประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 
3.1 สร้างความเขา้ใจร่วมกนั จดัประชุมช้ีแจง และท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์ เน้ือหา การจดัการเรียนการสอน การวดั

และประเมินผล ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็น ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1 จ านวน 6 โรงเรียน จ านวนทั้งหมด 12 คน 

3.2 น าหลกัสูตรไปใช้  น าหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนไปใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีจุดเน้นให้สถานศึกษา
ออกแบบและการวางแผนการใชห้ลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยสถานศึกษาสามารถก าหนด
ตารางการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบับริบทความพร้อมของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการ
น าหลกัสูตรไปใช ้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จ านวน 4 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 6  โรงเรียน จ านวนนกัเรียน 246 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.3 ก ากบั ติดตาม ประเมินผล  ท าการศึกษาผลการน าหลกัสูตรไปใช้ ตามกระบวนการวดัและประเมินผล ก าหนดระยะ
การประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อนจัดการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน  และหลังการจัดการเรียนการสอน  
ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการวดัและประเมินผลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ศึกษานิเทศก ์และผูท้รงคุณวุฒิ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่  แบบประเมินการใชภ้าษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร 
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และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงผ่านการหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการหาค่า ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการหา
คุณภาพพบวา่ เคร่ืองมือมีคุณภาพตามเกณฑ ์คือ 0.5 ข้ึนไป 

 

ผลการวจิัย 
ผลการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์  ดงัน้ี 
1. ทกัษะพ้ืนฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่นกัเรียนท่ี

ไดรั้บการพฒันาร้อยละ 82 มีทกัษะพ้ืนฐานในการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกระยะ เม่ือจบหลกัสูตรผูเ้รียน
มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

2. ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัเรียนไทยใน
เขตชายแดนประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียของผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนไทยในเขตชายแดน
ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เตม็ 

ผลการประเมิน  
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 หลงัจบเน้ือหา 

คะแนนท่ีไดเ้ฉล่ีย ระดบั คะแนนท่ีไดเ้ฉล่ีย ระดบั คะแนนท่ีไดเ้ฉล่ีย ระดบั 
246 20 12 พอใช ้ 15 ดี 15 ดี 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียของผลการสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเมียนมา 
เพื่อการส่ือสาร  

ท่ี รายการประเมิน 
 

S.D. สรุปผล 
1 เน้ือหาท่ีเรียนมีประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 4.35 .71 ระดบัมาก 
2 เน้ือหาท่ีเรียนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.44 .75 ระดบัมาก 
3 กิจกรรมการเรียนรู้เนน้การฝึกปฏิบติัจริง 4.57 .69 ระดบัมากท่ีสุด 
4 กิจกรรมการเรียนมีความหลากหลาย น่าสนใจ 4.20 .80 ระดบัมาก 
5 ครูใชส่ื้อการสอนช่วยใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 4.22 .89 ระดบัมาก 
6 ครูมีการถ่ายทอดเน้ือหามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.45 .76 ระดบัมาก 
7 ครูสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรในการเรียน 4.58 .98 ระดบัมากท่ีสุด 
8 ครูมีการสอดแทรกวฒันธรรมเมียนมาในการสอน 4.38 .84 ระดบัมาก 
9 มีการประเมินผลการเรียนเป็นระยะ 4.22 .86 ระดบัมาก 

10 การมีผูช่้วยครู และนกัเรียนชาวเมียนมา เป็นพ่ีเล้ียงในการเรียน  
ส่งผลต่อการฝึกภาษาเมียนมาอยา่งไดผ้ล 

4.48 .96 ระดบัมาก 

เฉลีย่รวม 4.38 .98 ระดบัมาก 
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการประชุมสะทอ้นผลของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบวา่ นกัเรียนมีความสนใจในการเรียน
ภาษาเมียนมาจากครูเจา้ของภาษา มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการฝึกพูด ผูป้กครองนกัเรียนสะทอ้นคิดในแง่ท่ีเห็นความส าคญัของการรู้
ภาษาเมียนมาของบุตรหลาน อยากให้บุตรหลานเรียนหนังสือและอยู่ร่วมกับเพ่ือนต่างชาติได้อย่างเข้าใจกัน โรงเรียนเห็น
ความส าคญัของการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม การจดัหลกัสูตรและสอนภาษาเมียนมาใหก้บันกัเรียน และอยากต่อยอดขยายผลใหค้รูใน

X
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โรงเรียนและนักเรียนระดบัชั้นอ่ืนในโรงเรียนไดเ้รียนรู้ โดยการจดัท าหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียนนอกจากน้ียงัมีผูป้กครองท่ีสนใจเขา้มาเรียนดว้ย ทั้งยงัไดเ้สนอใหโ้รงเรียนมีกิจกรรมน้ีตลอดไป  
 

อภิปรายผล  
ผลการวจิยัคร้ังน้ี มีประเดน็ส าคญัท่ีน ามาสู่การอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. กระบวนการพัฒนาการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักเรียนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขันธ์   

กระบวนการท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research & Development)  ออกแบบการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการ
ส่ือสาร และขั้นตอนท่ี 3  การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน แต่ละขั้นตอนมีความชดัเจนและ
ต่อเน่ืองกนั ผลจากการออกแบบกระบวนการวิจยัท าให้การด าเนินการวิจยับรรลุตามวตัถุประสงค์   ดงัน้ี ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ขอ้มูลพ้ืนฐานและความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดข้อ้มูลพ้ืนฐานความตอ้งการจ าเป็นท่ีเหมาะสมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีประสบปัญหา
เร่ืองการส่ือสารกบันกัเรียนชาวเมียนมา หรือกบัชาวเมียนมาท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีปัญหาหลกัคือไม่เขา้ใจภาษาท่ีส่ือสารกนั ส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตร่วมกนัในมิติต่าง ๆ ดงันั้นจากการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีและความตอ้งการจ าเป็น พบขอ้สรุปว่า การปูพ้ืนฐานทกัษะการ
ส่ือสารใหก้บันกัเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการเพ่ือใหน้กัเรียนทั้งสองฝ่ายและ   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการส่ือสาร และ
การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมในมิติอ่ืนๆ ในล าดบัต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ท่ีศึกษาเก่ียวกบักลไก
สู่การเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมไทย-เมียนมาดา้นไทยศึกษา พม่าศึกษา และศาสนศึกษาท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเรียนรู้ขา้ม
วฒันธรรมระหวา่งไทยกบัเมียนมา  ผลการศึกษาพบวา่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารระหวา่งกนัและกนั โดยภาษาไทย 
ภาษาพม่า ภาษาศาสนา และ วฒันธรรม เป็นลกัษณะร่วมท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สู่ความเขา้ใจ เขา้ถึง และปรับตวัใน
สถานการณ์อย่างใหม่ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมไทย-เมียนมา และน าไปสู่ความเขา้ใจ ความใส่ใจและการปรับตวั 
รวมทั้งเป็นกลไกในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลกัสูตรการ
สอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร เป็นกระบวนการสร้างหลกัสูตรท่ีเนน้การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการระดม
ความคิดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามกระบวนการทั้งน้ีครูผูส้อนภาษาเมียนมา ผูบ้ริหาร ครูท่ีรับผดิชอบ ผูท้รงคุณวฒิุไดใ้หค้วามคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ส่งผลให้การจดัเน้ือหาให้หลกัสูตรมีความเหมาะสมกบับริบทพ้ืนท่ีและผูเ้รียน ท าให้ไดห้ลกัสูตรท่ีมีลกัษณะ
หลกัสูตรเสริม (Enrichment Program) จ านวน 13 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ละ 2 
ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 26 ชัว่โมง  การเปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเมียนมา
เพ่ือการส่ือสารคร้ังน้ี  สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  มาตรา 8(2) ระบุว่า ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for Education) และมาตรา 9(6) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถานประกอบการ สถาบนัทางศาสนาตอ้ง เขา้มามีหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อ
กระบวนการจดัการศึกษา[10]  และสอดคลอ้งกบั ประเวศ  วะสี [11] ท่ีกล่าววา่ การศึกษาเป็นเร่ืองของทุกคนไม่ใช่แค่นกัการศึกษา
หรือโรงเรียนเท่านั้น เพราะการจะท าใหเ้ยาวชนทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพได ้(Quality Education for All)  ทุกภาคส่วนตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมทางการศึกษา สอดคลอ้งกบั ธีรศกัด์ิ สุขสันติกมล[12] ท่ีท าการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้พหุ
วฒันธรรมดว้ยวิธีการเชิงชาติพนัธ์ุวรรณาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขา้มวฒันธรรม เสนอแนวคิดวา่ การเล่ือนไหลของคนต่างกลุ่ม
ต่างวฒันธรรมในสังคมไทยท่ีมีมากข้ึน ท าใหก้ารเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมกลายเป็นประเดน็ส าคญัประการหน่ึงของคนในสังคม ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาบนัทางการศึกษา ซ่ึงเป็นสถาบนัทางสังคมประเภทหน่ึงท่ีเป็นแหล่งบ่มเพาะองคค์วามรู้ และ
ทักษะการด ารงชีวิตให้กับคนในสังคม จะตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ในวฒันธรรมของคนต่างกลุ่มให้เกิดข้ึน กลายเป็น
สมรรถนะทางวฒันธรรมหรือขา้มวฒันธรรมของผูเ้รียนได้ ขั้นตอนที่ 3 การน าหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนในขั้นน้ีกระบวนการน าหลกัสูตรไปใช ้มีการจดัประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย แนวด าเนินการ ขอบข่าย



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  140  - 149  (2020)      Vol. 10, No. 2 

147 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เน้ือหา การวดัและประเมินผล ให้มีความเขา้ใจชดัเจนตรงกนั  การน าหลกัสูตรไปใชเ้นน้การออกแบบแนวทางให้เหมาะสมกบั
บริบทของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการใชห้ลกัสูตรไดค้รบถว้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนปกติ
ของโรงเรียน นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูท่ีไดรั้บมอบหมาย และผูป้กครองใน
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้ง 6 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการ
ส่ือสารบรรลุตามวตัถุประสงค์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ท่ีระบุวา่แนวทางการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นประการหน่ึง ท่ีตอ้งมีการกระตุน้ให้เกิดการปรับตวัจนกระทัง่น าไปสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ใน
วิธีการท่ีหลากหลาย ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ ชัด ตรง เหมาะสมภายใตค้วามเป็นไปได้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการออกแบบการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมเป็นส าคญั  

2.  ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร ในการวิจัยคร้ังน้ี จัดการเรียนการสอน โดยครูผูส้อน 
ชาวเมียนมา ซ่ึงเป็นเจ้าของภาษา และมีครูผูรั้บผิดชอบเป็นพ่ีเล้ียงคอยดูแล ทั้ งยงัมีนักเรียนชาวเมียนมา คอยช่วยเหลือด้วย  
ท าให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ครูผูส้อนจะเนน้สร้างความเขา้ใจกบัค าศพัท์ตามหลกัสูตรเพื่อให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัโดยตรง ไม่เนน้การท่องจ า แต่จะเนน้ให้ฝึกพูดโดยตรง อธิบายดว้ยท่าทาง ใชส่ื้อใกลต้วั จนนกัเรียนเขา้ใจ
ความหมายนั้นๆ สอนในเร่ืองท่ีใกลต้วัและน าไปใชบ่้อยๆ ซ่ึงส่งผลให้นกัเรียนสามารถจดจ าค  าศพัท์และประโยคส่ือสารไดง่้าย 
นอกจากน้ีการท่ีครูชาวเมียนมาเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน ท าให้สามารถออกแบบ
กิจกรรมและส่ือสาร ถ่ายทอดเน้ือหาการเรียนให้นกัเรียนเขา้ใจไดง่้าย  ผลการจดัการเรียนการสอนพบวา่ นกัเรียนมีความกา้วหนา้
ในการเรียนแนวโน้มสูงข้ึนจากการประเมิน 3 ระยะ และเม่ือเรียนจบเน้ือหาตามหลกัสูตร พบว่า นักเรียนร้อยละ 82 มีทกัษะ
พ้ืนฐานในการใชภ้าษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร อยูใ่นระดบั ดี และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน
อยูใ่นระดบั ดี ผลจากการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร ส่งผลใหน้กัเรียนไทยมีทกัษะพ้ืนฐานในการ
ส่ือสารภาษาเมียนมาในชีวิตประจ าวนั ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั สร้างความเขา้อกเขา้ใจกนั และน าไปสู่การปรับตวัเพ่ือ
การอยูร่่วมกนัอยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลอ้งกบัขอ้มูลภาคสนามของโครงการวิจยั
ของ นงเยาว ์เนาวรัตน์ และคณะ [13] ท่ีพบวา่การสอนภาษาและวฒันธรรมพม่าโดยครูชาวพม่ามีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ซ่ึงสะทอ้นถึงการ
ให้ความส าคญัต่อผูเ้รียนท่ีมีรากเหงา้หลากหลายและการเรียนรู้แบบขา้มวฒันธรรมในบริบทเชิงพ้ืนท่ีและสังคมท่ีโรงเรียนตั้งอยู่
เป็นตวับ่งช้ีถึงความกา้วหนา้ในการริเร่ิมจดัการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมพหุวฒันธรรมในเขตพ้ืนท่ีชายขอบของเมืองใหญ่และเมือง
ชายแดนของภาคเหนือ และสอดคลอ้งกบัสมสกุล เบาเนิด และ วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ [14] ท่ีน าเสนอขอ้สรุปแนวคิดจากการวิจยัวา่ 
ในการศึกษาพม่าศึกษาในมิติของภาษาท าให้เกิดอาชีพ รวมทั้งความเขา้ใจเก่ียวกบัพม่ามากข้ึนดว้ยเช่นกนั  และท่ีส าคญัท าให้เกิด
ความเขา้ใจในเชิงวฒันธรรมและการด าเนินชีวิตระหวา่งกนัมากข้ึนดว้ย  

3.  ปัจจยัสนบัสนุนให้การวิจยับรรลุวตัถุประสงค์ คร้ังน้ี ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการ
ส่ือสารของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอ้งให้การสนับสนุนทุกปัจจยั ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเห็น
ความส าคญัในการพฒันาภาษาส่ือสารของนกัเรียนในโรงเรียน ตอ้งมีส่วนในการก ากบัดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
ราบร่ืน ทั้งยงัตอ้งติดตามประเมินผลเป็นระยะ ครูท่ีรับผิดชอบตอ้งใหค้วามสนใจอยา่งต่อเน่ืองคอยช่วยเหลือครูเจา้ของภาษา ทั้งน้ี
ทุกฝ่ายจะตอ้งมีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการพฒันาต่อไป ในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาภาษา
เมียนมาในคร้ังน้ีทุกฝ่ายได้ให้ความส าคญัในภารกิจคร้ังน้ีอย่างเขม้แข็ง โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบได้ติดการการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีการเก็บขอ้มูลทุกระยะ มีการประสานทุกฝ่ายตลอดเวลา  เพื่อให้ไดข้อ้มูลสะทอ้นผลการปฏิบติังาน 
สอดคล้องกับ Michael W. Galbraith [15]  กล่าวว่า แนวคิดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community – based education)  
เป็นการศึกษาท่ีเติมเตม็ชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกดา้น พร้อมทั้งเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ของสมาชิกชุมชน ภาพของการ
จดัการศึกษาในอนาคตจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในรูปแบบของการสร้างการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวิต ท่ีมีความยืดหยุน่
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และสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและชุมชน เป็นเน้ือหาท่ีมีความทนัสมยัซ่ึงหมายถึงเท่าทนักบัสถานการณ์ท่ี
ชุมชนเผชิญอยู ่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง มีกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เนน้กระบวนการคิดและปฏิบติัจากการประยกุตใ์ชค้วามรู้จากประสบการณ์จริง 

4. ขอ้จ ากดัท่ีพบในการวจิยัคร้ังน้ี คือ การติดต่อประสานงานท่ีใชเ้วลามากเพ่ือใหไ้ดค้รูชาวเมียนมาเจา้ของภาษาท่ีแทจ้ริง
มาสอนในโรงเรียน เน่ืองจากในพ้ืนท่ีไม่มีครูชาวเมียนมาท่ีมีประสบการณ์ในการสอน มีความรู้ความเขา้ใจการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีจึงจ าเป็นตอ้งประสานหาขอ้มูลจากเครือข่ายชาวเมียนมา แต่กย็งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของโรงเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจิัยไปใช้  
ภาษาท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสารระหว่างคนต่างชาติกบัคนไทยนั้นจ าเป็นตอ้งฝึกให้เกิดเป็นทกัษะซ่ึงตอ้งใชเ้วลาและฝึกอยา่ง

ต่อเน่ือง ทั้งยงัตอ้งให้นกัเรียนไดน้ าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั จะเกิดความเคยชินจนรู้สึกว่าเป็นเร่ืองปกติ เม่ือเจอคนชาวเมียนมาก็
สามารถทกัทายเป็นภาษาของเขาได ้และสามารถรับฟังกลุ่มคนชาวเมียนมาส่ือสารดว้ยกนัรู้เร่ืองเขา้ใจได ้  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) ควรขยายผลในการวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารให้กบันกัเรียนทุกระดบัทั้งน้ีดว้ย

เหตุผลท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทุกอ าเภอ ทั้งยงัมีช่องทางเขา้ออกท่ีเป็น
จุดผอ่นปรนพิเศษท่ีด่านสิงขร อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ มีชาวเมียนมาเขา้มาประกอบอาชีพมากมาย  ทั้งท่ีไปกลบัและอยูป่ระจ า 

2) ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสารในเขตจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบั
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

3) ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพ่ือนบา้นให้กบันกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
ชายแดน 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานทุกระดบัตอ้งให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั  การพฒันาการส่ือสารภาษาของ

ประเทศเพื่อนบา้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของคนไทยท่ีสามารถส่ือสารกบัเขาไดแ้ละเขา้ใจในส่ิงท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นส่ือสารดว้ยกนั  
เป็นการสร้างวิถีการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสงบสุข ไม่มีความรู้สึกวา่เขาเป็นชนกลุ่มนอ้ยเกิดความไม่ไวว้างใจต่อกนัทั้งยงัให้เพ่ือน
บ้านของเรามีความอบอุ่นคุน้เคยกับการอยู่ร่วมกัน อนัส่งผลส่งความสงบสุขในสังคมได้เช่นกัน  โดยเฉพาะโรงเรียนควร 
จะมีกิจกรรมการเรียนภาษาเมียนมาอยา่งต่อเน่ือง และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองหรือชาวบา้นท่ีสนใจ มาเรียน เป็นการสานสัมพนั
ระหวา่งชาวบา้นกบัโรงเรียนอีกทางหน่ึงดว้ย 
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