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สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบประกอบดวย
1.1 หัวหนาโครงการ
พระราชวรเมธี, ดร. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 7305 00682 74 5 ตําแหนง รอง
อธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรักษาการผูอํานวยการ
ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมูที่ 1 ตําบลลําไทร
อํ า เภอวั ง น อ ย จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา13170 โทร.035-248022 ตอ 8022
โทรศัพทมือถื อ 081-8064700 E-mail: paramethi.59@gmail.com สัดสวนงานที่
รับผิดชอบ รอยละ 60 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ บริหารโครงการวิจัย
1.2 ผูรวมงานวิจัย
นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา
พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล หมายเลขบัตรประชาชน 3 349800040 41 4 ตําแหนงอาจารย
ประจําหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุ บ ลราชธานี ดงบั้ ง ไฟ หมู ที่ 1 บ า นหมากหมี่ ตํ า บลกระโสบ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี 43000 โทรศั พทมื อถื อ 080 – 4854462 E-mail: bob2529@gmail.com
สัดสวนงานที่รับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัย
กรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา

-2นายกวีพล ศรีหะมงคล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 1 480300101 99 1 ตําแหนง
อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ดงบั้งไฟ หมูที่ 1 บานหมากหมี่ ตําบลกระโสบ
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ดอุ บลราชธานี 43000 โทรศั พท มื อถื อ 090 - 6208018 E-mail:
kavipon.konrock@gmail.com สัดสวนงานที่รับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา
นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว
พระครูวิมลศิลปกิจ เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-5702-00654-74-8 วิทยาลัยสงฆเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย (หลัง เดิม) ดอยจําป
ถนนฤทธิประศาสน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท 053-717055
โทรศัพทมือถือ 08-1961-3345 อีเมล wcp48@hotmail.com สัดสวนงานที่รับผิดชอบ รอย
ละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว
ดร.ฤทธิชัย แกมนาค เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 3770300530950 สถานที่ติดตอ วิทยาลัย
สงฆเชี ยงราย มหาวิ ทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย ถนนฤทธิประศาสน ตําบลเวีย ง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท 053715876 โทรสาร 053715876
โทรศัพทมือถือ 083-5737683 อีเมล Kamnak2507@gmail.com สัดสวนงานที่รับผิดชอบ
รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว
นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 6402 00207 63 5 ตําแหนง ผูชวย
อธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การทั่ ว ไป และอาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร คณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมูที่ 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพทมือถือ 086-0486042 E-mail: ptoto@mcu.ac.th สัดสวนงานที่
รับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษา
วัฒนธรรมเมียนมาร
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 6401 00839 19 2
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย เลขที่ 79 หมู ที่ 1 ตํ า บลลํ า ไทร อํ า เภอวั ง น อ ย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธ ยา13170 โทร.035-24800-5 โทรศัพทมือถือ 086-7713638 E-mail:
raphind@yahoo.com สัดสวนงานที่รับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร
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ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3606 00346 98 8 ตําแหนง
อาจารยประจําสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ 123
หมูที่ 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 โทรศัพทมือถือ 089-4786077 E-mail:
jketcha@kku.ac.th สั ด ส ว นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร อ ยละ 5 ของโครงการวิ จั ย ลั ก ษณะงานที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม
ดร.ลําพอง กลมกูล เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3104 00225 45 1 ศูนยอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมูที่ 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จัง หวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยา13170 โทร.035-24800-5 โทรศัพทมือถือ 092-2511212 E-mail:
lklomkul@yahoo.com สัดสวนงานที่รับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม
1.3 หนวยงานหลัก
ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท035-248000-5 โทรสาร035-248006
1.4 หนวยงานสนับสนุน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมูที่ 1 ตําบล
ลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13170 โทร.035-24800-5 โทรสาร 035-248-034,
02-675-0131
2. ประเภทการวิจัย

การวิจัยประยุกต (Applied Research)

3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัย
โครงการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับสาขาการศึกษา และกลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา หลักสูตร
และการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานที่มีการเชื่อมโยง
เนื้อหากับกลุมเรื่องประชาคมอาเซียน
4. มาตรฐานการวิจัย (ถามี)
5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู (Instructional Model)
การเรียนรูขามวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN Cross Cultural Learning )
วัฒนธรรมทางศาสนา (Religious Culture)
กลุมประเทศ CLMV (CLMV Countries)

-4รูปแบบการจัดการเรียนรู (Instructional Model) หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่
ออกแบบมาเพื่อใชจัดการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching)
ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรูเสริมความรู และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรูซึ่ง
รวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศนและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ รวมทั้งกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว
โดยที่แตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะใหแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ตามจุดประสงคดานตางๆ ที่กําหนดไว สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนนี้ เปน
รูปแบบที่กําหนดองคประกอบที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับนิสิตเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV โดยมี 6 องคประกอบ ไดแก 1) วัตถุประสงคเพื่อการอยู
รว มกั น อย างสั นติ (Peaceful Coexistence) 2) เนื้อหาเรื่ องวั ฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV
(Content) 3) วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based education) 4) เนนใหนิสิต
สรางนวัตกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน (Innovation) 5) การประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) และ 6) สื่อประกอบการเรียนรู คือ คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cross Cultural Learning) หมายถึง กระบวนการ
ในการทําความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรมความหลายหลายของวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
อาเซียนอันเปนเหตุใหตองเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกันโดยไมปดกั้นที่จะยอมรับเอาวัฒนธรรมที่ดีๆ
จากทองถิ่นอื่นใช โดยที่ผูเรียนใหมีความสามารถในการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรมมีเมื่อไดมีโอกาส
ในการเรียนรูวัฒนธรรมใหมในสังคมที่แตกตาง 5 ขั้นตอน ประกอบดวย เปดใจรับวัฒนธรรมใหม เตรียม
ใจเรียนรูสิ่งที่แตกตาง ปรับอารมณใหเขากับสถานการณ เขาใจพฤติกรรมของกลุมชน และปรับกระบวน
ทัศนในเรื่องวัฒนธรรม สําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการเรียนรูขามวัฒนธรรมในกลุมประเทศ CLMV ไดแก
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม โดยเนนกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
ศาสนาของนิสิตชาวไทยในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จาก 1) สวนกลาง (มจร
วังนอย) 2) วิทยาเขตอุบลราชธานี 3) วิทยาลัยสงฆราชบุรี และ 4) วิทยาลัยสงฆเชียงราย โดยเนนการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเพื่อใหนิสิตไดแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ และเสริมสราง
สมรรถนะขามวัฒนธรรมอาเซียนไดดวยการปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในประชาคมอาเซียนไดอยาง
เขาใจเมื่อตองดํารงชีวิตหรือทํากิจกรรมรวมกับประชาชนในประเทศอาเซียนที่มาจากพื้นฐานวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน
วัฒนธรรมทางศาสนา (Religious Culture) หมายถึง วัฒนธรรมวิถีปฏิบัติทางศาสนาของ
ศาสนาพุทธของนิสิตชาวตางชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ซึ่ง มีวิถีปฏิบัติบาง
ประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต มีความแตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดกันในวัตรปฏิบัติ
อาทิวาดวยเรื่องวัฒ นธรรมทางศาสนา การดําเนินชีวิต ความแตกตางในนิกายทางศาสนา ทัศนคติทาง
การเมือ งและการแสดงออก อัน มีผลตอความสัม พันธในการอยูรว มกันของนิสิตที่แ ตกตางกั นในดา น
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในมิติทางศาสนาของการอยูรวมกันในประชาคมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
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หรือใกลเคียง โดยตั้งอยูในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion) และมีประชากรของ
ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ไดแก ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม และเปน
ประเทศที่มีจํานวนนิสิตที่สนใจมาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยา ง
ตอเนื่อง และมีจํานวนของนิสิตที่ลงทะเบียนในปการศึกษา 2559 สูงสุดใน 4 อันดับแรก (สํานักงาน
ทะเบียนและวัดผล, 2559)
6. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรับการรับรองสถานะใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ตั้ง แต ป พ.ศ. 2540 และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒ นาทั้ง ในเชิง กายภาพ (Hardware) และเชิ ง
คุณภาพ (Software) อีกทั้งเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูการเปนศูนยกลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีเปาหมายหลักดานการจัดการศึกษา
ของประเทศที่สอดคลองกับจุดประสงคหลักขอที่ 5 ของประชาคมอาเซียน คือ การจัดการศึกษาเพื่อให
ความชวยเหลือซึ่ง กัน และกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิ จัย และสง เสริมการศึกษาดานเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งสรางความตระหนักรูและความเขาใจที่ดีระหวางประชาชนประเทศตาง ๆ โดย
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ซึ่ง สอดคลองกับเสาหลักที่ 3 ที่เกี่ยวกับประชาคมสัง คมและวัฒนธรรม
อาเซียนที่ไดกําหนดจุดมุงหมายในการกอตั้งประชาคมอาเซียน คือ การสรางความเปนเอกภาพในภูมิภาค
ความรวมมือ การแบง ปน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (ประดาป พิ บูลสงคราม, 2554; สํานั ก
ยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556) โดยผูสอนควรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูของนิสิตดวยการเนนกิจกรรมที่มีความหลากหลายและครอบคลุม 5 หมวด ไดแก 1)
การพัฒนาดานพุทธิพิสัย 2) การพัฒนาดานจิตพิสัย 3) การพัฒนาดานทักษะพิสัย 4) การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ และ 5) เนนการบูรณาการ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนสากล (ทิศนา
แขมมณี, 2550 อางถึงใน กองบรรณาธิการ, 2554)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไ ทยที่มีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนและเยาวชน
ทั้งชาวไทยและตางชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ดาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการผลิต
บัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
องคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา
แกชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่มีนิสิตจากประเทศเพื่อนบาน
อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม ใหความสนใจเขารับการศึกษาจํานวนมากที่สุด ในจํานวนทั้ง 4
ประเทศนี้ รวมทั้งสิ้น 1,303 รูป/คน ในจํานวนนิสิตเหลานี้ เมื่อรวมจากยอดทั้งหมด 15 ประเทศ จัดเปน
อันดับหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย จํานวนนิสิตรวมกวา 1,448 รูป/คน (หัฏฐกรณ แกนทาว,
2557; สํานักงานทะเบียนและวัดผล, 2559) โดยสวนใหญนิสิตที่มาจากตางประเทศจะพักที่หอพักของ
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การมีปฏิสัมพันธระหวางกันจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งในดานความแตกตางทางวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติทาง
ศาสนาของนิสิตจากประเทศเพื่อนบาน ที่มีวิถีปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับวัฒ นธรรมทางศาสนาและวิถี
ชีวิตที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดกันในวัตรปฏิบัติ อาทิวาดวยเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนา การดําเนิน
ชีวิต ความแตกตางในนิกายทางศาสนา ทัศนคติทางการเมืองและการแสดงออก รวมทั้งวัตรปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย ซึ่งแมแตนิสิตชาวตางชาติก็เห็นสอดคลองกับแนวคิดวาดวยเรื่องพระธรรมวินัย ภาษาใน
การสื่อสารเพื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน และการแสดงออกตอความรับผิดชอบในความเปนมหาวิทยาลัย
สงฆ (พุทธศาสนา) ในบุคลิกภาพและทาทีที่แตกตางกัน (สมหมาย ศรีโย, 2548; Mae Chee Huynh
Kim Lan, 2010; พระมหาไพรสณฑ โขตะ และคณะ, 2554; เมธาพันธ โพธิธีรโรจน, 2557; Ashin
Pannasiri, 2014) อันมีผลตอความสัมพันธในการอยูรวมกันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
ในประชาคมที่ มีก ารอาศัยอยูร วมกัน ของนิสิ ตที่ มีค วามแตกต างทั้ง ทางดา นเชื้อชาติ ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน การทํากิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากนิสิต การ
อาศัยอยูรวมกันอยางสงบและสันติ เปนสิ่งที่คณาจารยและหนวยงานที่ดูแลนิสิตยอมปรารถนาใหเกิดขึ้น
ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดสังคมที่รวมมือกันเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกันอยางสรางสรรคและเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ไมแบง เปนกลุมๆ ตามชาติพันธุหรือประเทศของตน เมื่อความเขาใจเกิดขึ้น ความเปนอยูและการ
ประสานรวมมือกันในการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยยอมดําเนินไปไดโดยงายทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียนซึ่งเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งสราง
ความตระหนักรูและความเขาใจที่ดีระหวางประชาชนประเทศตาง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปน
เอกภาพในภูมิภาค สง เสริมความรวมมือ เกิ ดสัง คมแห ง การแบง ป น และการชวยเหลือซึ่ งกันและกั น
สามัคคีกันเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองในประชาคมอาเซียน
จากสภาพการอยูรวมกันของนิสิตที่แตกตางกันในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในมิติทาง
ศาสนาของการอยูรวมกัน รวมทั้งนิกายทางศาสนา (Mae Chee Huynh Kim Lan, 2010) ของนิสิต
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจากความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและของประชาคมอาเซียน ยังปรากฏใหเห็นภาพของการจัดการศึกษาหรือการอยูอาศัยและ
ทํากิจกรรมรวมกันแบบแยกกันอยู แยกกันทํากิจกรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียน ครูผูสอนหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการดูแลนิสิต ควรแสวงหาแนวทางหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปนตัวกลางในการประสาน
ใหเกิดความรวมมือกันในการทํากิจกรรมของนิสิตชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารยในชั้นเรียนที่ผานมายังขาดการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ขาดการมีสวนรวม
ของนิสิตในการเรียนรูรวมกัน อยางไรก็ตามปจจัยพื้นฐานที่จะนําไปสูความเขาใจซึ่งกันและกันระหวาง
นิสิตชาวไทยและนิสิตตางชาติ คือความเขาใจในวัฒนธรรมของกันและกันเปนเบื้องตน โดยเฉพาะนิสิต
ชาวไทยที่เ ป น เจ า ของประเทศควรมี ความเข าใจในความแตกต า งในวัฒ นธรรมทางศาสนาของนิ สิ ต
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แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) อั น นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นายุ ท ธศาสตร ช าติ ร ว มกั บ แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่สงเสริมให “รักษาความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2555) เหตุนั้นเมื่อใดก็ตามที่นิสิตสามารถอยูรวมกันไดภายในสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ยอม
สงผลใหเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนและประสานความรวมมือในดานตางๆ ไดงายยิ่งขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองแสวงหาแนวทางหรือวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อสง เสริมการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมใหกับนิสิตชาวไทยที่เปนเจาบานเพื่อใหมีความเขาใจในวัฒนธรรมของนิสิตที่มาจาก
ประเทศอาเซียน เพื่อใหเกิดการปรับตัวในการดําเนินชีวิตและสรางความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
เพื่ อ หลี ก เลี่ย งอุป สรรคในการอยู ร วมกั น ที่อ าจจะเกิด ขึ้ น ได โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในช วงของการเข า สู
ประชาคมอาเซีย นซึ่ง จํ าเป น จะต อ งอยู รว มกั น ภายใต ค วามเป นสั ง คมเดี ย วกั น ที่มี ค วามแตกต า งทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของนิสิต
ชาวไทยเพื่อ เขาใจในวั ฒนธรรมของนิสิตชาวตา งชาติ ที่มาจากประเทศอาเซีย น จึง จําเป นอยา งยิ่ง ใน
การศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ สริ ม สร า งสมรรถนะข า มวั ฒ นธรรมให กั บ ผู เ รี ย น
ซึ่งปจจุบัน ยังไมปรากฏกลไก องคความรู แนวปฏิบัติเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
จึงเปนประเด็นที่คณะผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประเทศที่อยูใกลเคียงประเทศไทย และหาแนวทางหรือวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมอื่นใน
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV
2. เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. เพื่อวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV
8. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เปนการวิจัย แบบผสมวิธี (Mixed methods research) โดยใชวิธีการเชิง
ปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative method to extend qualitative results) ซึ่ง
ในระยะที่ 1 ใชการศึกษาภาคสนาม (field study) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อ
ศึกษากรณีศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ระยะที่ 2
การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม
อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และในระยะที่ 3 ใชการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design)

-8เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่สนใจศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน โดยเนนวัฒนธรรม
ทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV ที่ประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลักปฏิบัติใน
การอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติที่แตกตางกัน)
ขอบเขตดานเนือ้ หา
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 1) แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม 2) วัฒนธรรมอาเซียน
ในกลุมประเทศ CLMV 3) วัฒนธรรมทางศาสนา 4) การเรียนรูขามวัฒนธรรม 5) การจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน และ 5) รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม
ขอบเขตดานกลุมเปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายและประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
กลุมเปาหมายในระยะที่ 1 แบง เปน กลุมที่ 1 นิสิตระดับปริญ ญาตรีจากประเทศกัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน
20 รูป/คน กลุมที่ 2 คือ บุคลากรที่สอนในมหาวิทยาลัยสงฆหรือวิทยาลัยสงฆในประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว เมียนมาร และเวียดนาม จํานวน 12 รูป/คน โดยที่ทั้ง 2 กลุมไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling)
กลุมเปาหมายในระยะที่ 2 คือ อาจารยมหาวิทยาลัยที่มาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย และ
นักวิชาการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรูในประชาคม
อาเซียน โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 - 15 รูป/คน
ประชากรที่ศึกษาในระยะที่ 3 คือ นิสิตชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย นิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะพุทธศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 เหตุผลเนื่องจากเปนกลุมของนิสิต
ชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันกับนิสิตในกลุมประเทศ CLMV มากที่สุด
ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 1 ป โดยกําหนดระยะเวลาจําแนกตามกิจกรรมหลัก
ของการดําเนินโครงการวิจัย

-99. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
9.1 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของคําวา วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษวา Culture ซึ่งคําเดิมในภาษาละตินคือ
Cultura มีความหมายหลายอยาง เชน การเพราะปลูก การปลูกฝง การปลูกพืช การทําใหดีกวาเดิมโดย
การอบรมหรือฝกหัด ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 คําวา วัฒนธรรม
หมายถึง สิ่ง ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ ดัง นั้น สิ่ง ใดก็ตามหากมีการเจริญ ขึ้นดวยการศึกษา
อบรมจะอยูในขอบขายความหมายของคําวาวัฒ นธรรมไดทั้ง สิ้น พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติไว โดยมาจากการรวมกัน 2 คํา คือ วฒน มาจาก วุฒน ในภาษาบาลี
หมายถึง ความเจริญงอกงาม และคําวา ธรรม มาจาก ธรุม ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สภาพที่เปนอยู
จริง ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง สภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือความมีระเบียบวินัย
การกําหนดนิยามของคําวา วัฒนธรรมนั้น ยัง ปรากฏจากนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัด
ความไว แตกลาวโดยสรุปคือ วัฒนธรรม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคม
ในการดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความกลมเกลียว ความกาวหนาคนสวนใหญยอมรับวาเปนสิ่งดีงาม โดยสรางเปนกฎเกณฑ แบบแผน เพื่อ
นําไปปฏิบัติใหเปนไปตามรูปแบบเดียวกัน ถือเปน "มรดกแหง สัง คม" เพราะวัฒนธรรมเปนสิ่ง ที่มนุษย
ไดรับมาจากบรรพบุรุษหรือถายทอดใหแกอนุชนรุนหลังจนเปนวิถีของสังคม
ลักษณะของวัฒนธรรม
วัฒ นธรรมมี ลั ก ษณะสํ า คัญ ซึ่ ง อาจแยกได 4 ลั กษณะ ประกอบดว ย 1) วั ฒ นธรรมเป น
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (Learned Behavior) 2) วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of Life) 3)
วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม (Social Heritage) และ 4) วัฒนธรรมเปนลักษณะที่เหนืออินทรีย (The
Superorganic) ในแตลักษณะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (Learned Behavior) วัฒนธรรมไมใชสิ่งที่ติด
ตัวมนุษยมาแตกําเนิด และไมใชสิ่งที่อาจถายทอดทางพันธุกรรมได เชน กริยาทาทาง การพูด การเขียน
การแตงกาย มารยาทตาง ฯลฯ พฤติกรรมเหลานี้ตองอาศัยการเรียนรูเทานั้นจึง จะทําได การที่มนุษย
สามารถเรียนรูวัฒนธรรมได ก็เพราะมนุษยสามารถติดตอทําความเขาใจกัน โดยใชสัญลักษณที่สําคัญที่สุด
คือ ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแตถามนุษยถูกแยกออกจากเพื่อนมนุษยอื่น และไมไ ดรับการสั่ง
สอนก็ไมอาจทําสิ่งตาง ๆ ได ดังนั้น การที่เด็กขาดลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบรูณ ก็เพราะวาไมได
เรียนรูวัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเปนพฤติกรรมที่ตองเรียนรู
2) วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ในทางสังคมศาสตร กลาววา วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต
ของมนุษ ยในสัง คม เพราะวัฒ นธรรมเปน สิ่ง กําหนดพฤติก รรมของมนุษยตั้ ง แตเกิด จนตาย เปนแบบ
แผนการดําเนินชีวิต เปนตัวกําหนดรูปแบบที่จดจําสืบตอกันมา ทั้งดานครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง

- 10 การกิน การเขียน การทํางาน ลวนเปนเรื่องของวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น ซึ่งเปนแบบแผน
กันไปในแตละชาติ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน หรือวัฒนธรรมตะวันตก เปนตน
3) วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม (Social Heritage) วัฒนธรรมของมนุษยนั้นสามารถถายทอด
สืบสารตอกันได ซึ่งเกิดจากการเรียนรูสิ่งที่มีอยูแลว เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณตาง ๆ ชวย
ใหมนุษยสื่อสารและเขาใจกันได
4) วัฒนธรรมเปนลักษณะที่เหนืออินทรีย (The Superorganic) หมายถึงวัฒ นธรรมที่มีการ
เปลี่ย นแปลงไป เป นสิ่ง ไมคงที่นั้นคื อ การเปลี่ยนแปลงที่ไ ม เกี่ย วพันกั บ กระบวนการทางพันธุ กรรม
หรือไมเกี่ยวของ กับรางกายนั่นเอง มนุษยชาติทั้งมวล สามารถไดรับประโยชน จากสิ่งประดิษฐ ใหมๆให
เหมาะสมกับสถานการณ สภาพแวดลอมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นผลที่ตามมาคือมีการสรางทาอากาศยาน
ถนนหนทาง เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ผลตอสังคมในดานอื่น ๆ มากมาย
วัฒนธรรมที่กลาวมานี้ จะมีลักษณะของการเปนสิ่งที่ตองเรียนรู จากแบบแผนการดําเนินชีวิต ซึ่ง
สังคมแรกที่เปนสังคมแหงการเรียนรูคือ ครอบครัว วัฒนธรรมใดที่สังคมยอมรับวาดีก็จะถายทอดสูคนรุน
หลัง กลายเป น มรดกทางวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ วัฒ นธรรมยัง มีลั กษณะเป นการแสดงออกในรูป ของ
ความคิดการปฏิบัติโดยสมาชิกรับรูรวมกันและประพฤติ ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสังคมของตน อยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมมิใชเปนของผูใดโดยเฉพาะ แตเปนของสวนรวมจากการที่มนุษยอยูรวมกัน สรางรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่สังคมยอมรับและถือปฏิบัติรวมกัน ไมใชเปนของ
สมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งที่ยอมรับและถือปฏิบัติเทานั้น
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ไดมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา (Religious Culture)
ที่เปนวัฒ นธรรมวิถีปฏิบัติทางศาสนา ของนิสิตชาวตางชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และ
เวียดนาม ซึ่งมีวิถีปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต มีความแตกตางกัน ทําใหเกิด
ความขัดกันในวัตรปฏิบัติ อาทิวาดวยเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนา การดําเนินชีวิต ความแตกตางในนิกาย
ทางศาสนา ทัศนคติทางการเมืองและการแสดงออก อันมีผลตอความสัมพันธในการอยูรวมกันของนิสิตที่
แตกตางกัน ในดานวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในมิติทางศาสนาของการอยูรวมกันในประชาคมนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9.2 การเรียนรูขามวัฒนธรรม
ในอดีตการศึกษาและทําความเขาใจถึงความแตกตางของคนในแตละพื้นที่ แตละภูมิภาค และ
ในแตละประเทศ ที่เรียกวาวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Cultural) นั้น จะเปนไปเพื่อผลประโยชนเชิง
พาณิชยหรือธุรกิจการคาเปนหลัก เพราะสิ่งที่เคลื่อนยายไปในที่ตางๆทั่วโลกนั้น ไมใชผูคน หากแตเปน
ผลผลิตที่เกิดจากคน อันเนื่องมาจากความแตกตางในเชิงภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ
ธรณีวิทยา ความอุดมสมบูรณ และความหลากหลายทางชีวภาพ ไมเหมือนกันและมีไมเทากัน ประเทศใน
ภูมิภาคที่สามารถทําเกษตรกรรมไดดี ก็จะสงออกผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาก จนเกินกวาจะบริโภคใน
ประเทศได สงออกไปขายในประเทศอื่นๆ ที่ขาดแคลนอาหาร ในขณะที่บางภูมิภาคก็จะมีทรัพยากรใตดิน
ใตน้ํา เชน แรธาตุ น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ก็จะสงเชื้อเพลิงพลังงานไปขายใหกับประเทศที่ตองการและ
ไมมีแหลงพลังงานของตนเอง ประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินคาอุปโภคและอุตสาหกรรมตางๆ ก็
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จากการเตรียมความพรอมที่จะพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตาง จึงทําใหไดทฤษฎี ดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรูขามวัฒนธรรม ไดแก ทฤษฎีการเตรียมความพรอมที่จะพบเจอวัฒนธรรมที่
แตกตาง ดังที่ Oberg (1960) (อางถึงใน อัควรรณ แสงวิภาค, 2557: 20-21) กลาววา การเตรียมความ
พรอมทางวัฒนธรรมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดหมวดหมูผูที่จะตองไปพบเจอวัฒนธรรมใหม กลาวคือ ควรจัดหมวดหมูผูที่
จะตองไปพบเจอ วัฒนธรรมใหมใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ สถานการณ เชน การแบงนักทองเที่ยว
เปนกลุม ๆ ไดแก กลุมที่รับวัฒนธรรมทองถิ่นไดดีอาจจะพาไปรับประทานอาหารพื้นเมือง กลุมที่รับไมได
อาจจะพาไปรานอาหารสากลที่โรงแรม เปนตน
2. ตรวจวัดระดับความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม ดวยการวิเคราะหจากลําดับความสําคัญ
(ABC analysis) ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหลําดับมากนอยหรือกอนหลัง โดยพิจารณาจากระดับการยอมรับได
ของแตละบุคคล เชน คนไทยจะสะเทือนใจมากกับการรับประทานสุนัข ดังนั้น การพานักทองเที่ยวไทย
กลุมนี้ไปประเทศเวียดนาม จึงไมควรพาไปรับรูหรือเยี่ยมเยียนสถานที่ดังกลาว
3. การเตรียมความพรอมดานอารมณ (affective) เชน การใหการสนับสนุนเปนกําลังใจ
จากคนรอบขาง การตรวจสอบสถานะทางจิตวิทยากอนออกเดินทาง เตรียมกระบวนการบําบัดลดความ
สะเทือนใจที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการเดินทาง เชน หากนักทองเที่ยว ไปเจอสถานการณที่บีบคั้น
อารมณและความรูสึกจนกลายเปนความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม จะเปนประสบการณที่ไมนาประทับใจ
นัก ดังนั้น ตองมีการเตรียมความพรอมและแนวทางแกไข
4. เขา ใจพฤติ ก รรม (behavioural) เป น ขั้ นตอนการเตรีย มความพร อมและเรี ย นรู
พฤติกรรมของกลุมชน ที่จะตองไปพบเจอในวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน ภาษากายที่แตกตาง พฤติกรรมที่
แตกตาง ซึ่งตองทําความเขาใจ เชน อาจจะมีการเรียนรูผานการอบรมกอนการเดินทาง เปนตน
5. ปรับ กระบวนทั ศน ขององคค วามรู ด านอัต ลัก ษณ ท างสัง คม (cognitive: social
identity) ผูที่ตองไปอาศัยอยูในวัฒนธรรมที่แตกตางตองมีการปรับ กระบวนทัศนในเรื่องวัฒนธรรม ความ
แตกตางทางดานแนวคิดทางวัฒนธรรม ความแตกตางของกลุมชนทั้งในและนอกกลุมทางวัฒนธรรม เปนตน
โดยสรุป การขามวัฒนธรรม ถูกอธิบายเหมือนกับวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ความหลากหลาย
วัฒนธรรม หรือขามวัฒนธรรม บางครั้งคํานี้ก็ยังสามารถแบงเปนรายละเอียดเพิ่มเติม ไดแก การสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม การรับรูขามวัฒนธรรม การศึกษาหรือการฝกอบรมขามวัฒนธรรม ในบางกรณี จะมี
ความเกี่ยวของกับความเขาใจของวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางใดอยางหนึ่งในนั้นคือการประสานงานกั น
เพื่ อหลี กเลี่ ยงอุ ปสรรคจากจุ ดเริ่ มต น ดั งนั้ น การเรี ยนรู ข ามวั ฒนธรรม จึ งหมายถึ ง การเรี ยนรู ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอื่นๆ นอกเหนือจากวัฒนธรรมของตนเพื่อเขาใจและรับรูวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
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รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อใชจัดการเรียนรู ใน
ลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรู
เสริมความรู และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรูซึ่งรวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศนและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว แตละรูปแบบการจัดการเรียนรู
จะใหแนวทางการจัดการเรียนรูเพือ่ ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตางๆ ที่กําหนดไว
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ โดยนํารูปแบบการเรียนรูของครูตนแบบมาวิจัยและพัฒนา เพื่อใหไ ด
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยไดคัดเลือกรูปแบบการ
เรียนรู จํานวน 9 รูปแบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาจากธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 (2) และ (3) แหง
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา ใหเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย การฝกปฏิบัติจริง และการประยุกตใชความรูเพื่อการปองกันและแกปญหา
โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสนับสนุนใหครูตนแบบวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู
รวมกับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดังกลาวพบวา
แนวทางการจัด การเรีย นรูทั้ง 9 แนวทางสามารถใชไ ดผลดี ผลการเรียนรูข องนักเรี ยนสูง ขึ้ น (หนว ย
สงเสริมและพัฒนาวิชาการ, 2551)
แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทั้ง 9 แนวทางนี้ มิใชเปนแนวทางที่ตายตัว
ผูสอนสามารถปรับประยุกตใชไดตามความเหมาะสมกับบริบทของตน ขั้นตอนการจัดการเรียนรูรวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนรูนี้เปนเพียงตัวอยางใหผูสอนพิจารณาเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ แตละ
แนวทางการจัดการเรียนรูสามารถผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของสาระการเรียนรู หรือสถานการณ
ในชั้ น เรียนได แนวทางการจัดการเรีย นรู ที่เน นผู เรีย นเปน สํ าคั ญ ทั้ง 9 ดัง กล าวข างตน ประกอบดว ย
1) การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 2) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพหุปญญา 3) การจัดการเรียนรู
แบบประสบการณและที่เนนการปฏิบัติ 4) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 5) การเรียนรูแบบสงเสริม
ความคิดสรางสรรค 6) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู 7) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 8) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา และ 9) การจัดการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการ
คิดดวยการใชคําถาม
สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่สามารถบูรณาการ
ไดจากการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบขางตน ไดแก 1) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและที่เนนการ
ปฏิบัติ 2) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา
4) การเรียนรูแบบสง เสริมความคิดสรางสรรค และ 5) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู โดย
แนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป
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การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานนั้น มีผูเรียกแตกตางกัน เชน การสอนแบบการเนนการ
วิจัย การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน
และการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน เปนตน การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการ
แสวงหาความรูอยางเปนระบบระเบียบเพื่อใหไดมาซึ่งความรู ใหไดมาซึ่งความรู หรือขอคนพบใหม หรือ
การพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียน สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) วา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู วิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545)
การเรียนรูทีใชการวิจัยเปนฐานถือวา เปนการปฏิรูปการศึกษานั้นเอง ดังนั้น กระบวนการวิจัย
ไมไดเกี่ยวของเฉพาะกับอาจารยผูสอนเทานั้น แตผูเรียนก็ตองเกี่ยวของดวย ผูเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา
ควรมีทักษะกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบและยั่งยืน สามารถนําเอากระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู
ของตนเอง การจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน เปนการสอนแบบเนนการวิจัย การเรียนการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย และการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน
การนํ า กระบวนการวิ จั ย หรื อ ผลการวิ จั ย มาเป น พื้ น ฐานในการจั ด การเรี ย นรู ห รื อ นํ า เอา
กระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย
และกระบวนการวิจัยและการศึกษา คนควาดวยตนเอง โดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนที่หลากหลายอัน
นําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบการใช
วิจัยเปนฐาน ประกอบดวย 1) เปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานจาก เรียนรูโดยการฟงและตอบใหถูก ใหเปน การ
ถามหรือการหาคําตอบเอง 2) เปลี่ยนเปาหมายจากการเรียนรูโดยการจํา การทํา และการใช ใหเปน การ
คิด การคน และการแสวงหา 3) เปลี่ยนวิธีสอน จากการเรียนรู โดยการบรรยาย ใหเปน การใหคําปรึกษา
และ 4) เปลี่ยนบทบาทผูสอนจากการเปนผูปฏิบัติเอง ใหเปน การจัดการใหผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2547)
สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
แบบใชการวิจัยเปนฐานไววา เปนการสอนเนื้อหาวิชา เรื่องราวกระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใช
รูปแบบการสอนชนิดที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาหรือสิ่ง ตางๆ ที่ตองการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐาน
กระบวนการวิจัย ซึ่งคลายคลึงกับความหมายของการสอนที่เนนกระบวนการวิจัย (Research-Based
Instruction) ดังที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ไดใหความหมายวา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สนับสนุนใหนักเรียนใชการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่ง ของการเรียนรูในเรื่องที่ตนสนใจ หรือตองการแกไ ข
ปญหาที่เกิดขึ้นภายใตขอบเขตเนื้อหาที่เรียน โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการคิด และจัดการหา
เหตุ ผลในการตอบปญ หาตามโจทยที่ นั ก เรีย นตั้ ง ไว โดยผสมผสานองค ความรู แบบสหวิท ยาการและ
การศึกษาจากสถานการณจริง หรือใชการวิจัยเปนสวน หนึ่งของกระบวนการเรียนรูของ ทิศนา แขมณี
(2548) ที่ไดนิยามไววา เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหา
ความรูใหมหรือคําตอบที่เชื่อถือไดโดยใชกระบวนการสืบสอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยใน
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จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ดังนี้

การสอน

การวิจัย

การสอนการวิจัย

การสอน
การวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ที่มา : ไพฑูรย สินลารัตน. (2547). การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
9.5 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assesment)
การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดย
งานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง
จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอนและเปนองครวมมากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป (สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2553)
แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบดวย 1) ไมเนนการประเมิน
ทักษะพื้นฐานแตเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา และ
การประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 2) เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของผูเรียน
3) เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบันของผูเรียนและสิ่งที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง 4) เปนการ
ใหความสําคัญ กับงานที่เปนจริง โดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิ้น 5) ผูประเมินควรมีหลายคน มีการ
ประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน 6) การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการจัดการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 7) นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แทจริง
และ 8) ควรมีการประเมินทั้งการประเมินที่เนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน
ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
1. ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดที่ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของ
ผูเรียนมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง
2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริม และ
สวนที่ควรแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและ
ความตองการของแตละบุคคล
3. เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเอง และของ
เพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง และสามารถพัฒนาขอมูลได
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แผนการจัดการเรียนรู วาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนแต
ละบุคคลไดหรือไม
5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได
6. ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง
เทคนิคและวิธีการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริง เปนการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดานของผูเรียนตามสภาพ
ความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขป ดังนี้
1. การสังเกต เปนวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บขอมูลพฤติกรรมดานการใช ความคิด การ
ปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะนิสัยสามารถทําได ทุกเวลา ทุกสถานที่ทั้ง
ในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอื่นนอกสถานศึกษา เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใชประกอบการ
สังเกต ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา แบบบันทึกระเบียนสะสม เปนตน
2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเก็บขอมูลพฤติกรรมดานตางๆ ไดดี เชน ความคิด (สติปญญา)
ความรูสึก กระบวนการขั้นตอนในการทํางาน วิธีแกปญหา อาจใชประกอบการสังเกตเพื่อใหไดขอมูลที่
มั่นใจมากขึ้น
3. การตรวจงาน เปนการวัดและประเมินผลที่เนนการนําผลการประเมินไปใชทันที ใน 2
ลักษณะ คือ เพื่อการชวยเหลือผูเรียนและเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูสอน จึงเปนการประเมินที่
ควรดําเนินการตลอดเวลา
4. การรายงานตนเอง เปนการใหผูเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้นๆ หรือ ตอบ
แบบสอบถามที่ผูสอนสรางขึ้น เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียนทั้งความรู ความเขาใจ วิธีคิด วิธีทํางาน
ความพอใจในผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น
5. การใชบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ เปนการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน
ผลงานผูเรียน โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนจากแหลงตางๆ เชน จากเพื่อนผูสอน-โดย
ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน
6. การใช ข  อ สอบแบบเน น การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในกรณี ที่ ผู  ส อนต อ งการใช แ บบทดสอบ ข อ
เสนอแนะใหใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติจริง
กล า วโดยสรุ ป วิ ธี ก ารให ค ะแนนตามแนวประเมิ น ตามสภาพจริ ง เน น ที่ ก ารให ข  อ มู ล ที่
สามารถบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความรอบรูของผูเรียนวามีลักษณะอยางไรและความสําเร็จหรือความรอบรู
ในระดับที่แตกตางกันนั้น มีลักษณะแตกตางกันอยางไร ไมใชใหความหมายเพียงแคการได/ตก หรือ ผาน/
ไมผาน หรือระดับของการผานเทานั้น นอกจากนี้การนําผลประเมินไปใชประโยชนดานการตัดสินผลการ
เรียนก็มีความสําคัญเปนอันดับรองจากการนําไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนและตัวผูสอน
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ในประเทศกลุม CLMV เปนประเทศที่มีความคลายคลึงและความแตกตางระหวางประเทศไทย
มีภูมิศาสตรตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ทั้งที่คลายคลึงและ
แตกตางกันเปนผลมาจากปจจัยทางภูมิศาสตร รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ซึ่งจะสรุปให
เห็นเปนภาพรวมได ดังนี้
1. พระพุทธศาสนา ศาสนาสําคัญที่เผยแผเขามาและไดรับการยอมรับนับถือจากชนชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ผูคนสวนใหญในประเทศไทย
เมียนมาร ลาว กัมพูชา ลวนนับถือ ดังนั้น ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ลัทธิความเชื่อตาง ๆ ของเมียนมาร
ลาว กัมพูชา ก็จะคลายคลึงกับคนไทย เชน การทําบุญตักบาตร การสวดมนตรไหวพระ การใหความ
เคารพพระสงฆ การนิยมใหบุตรหลานเขารับการอุปสมบท เปนตน
2. ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา ชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ
จะคลายคลึงกัน เชน การทําบุญ เลี้ยงพระ การเวียนเทียนเนื่องในวันสําคัญ ทางศาสนา ประเพณี
เขาพรรษา เปนตน สวนประเพณีอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา เชน เมียนมาร ลาว กัมพูชา ก็จะมี
ประเพณีหลายอยางคลายคลึงกับไทย เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เพียงแตรายละเอียด
ของการจัดพิธีจะแตกตางกันออกไป
โดยสรุปวัฒนธรรม เปนสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษของเราไดสั่งสมและสืบทอดตอกันมาจนเปน
เอกลั ก ษณ จ ะมี วั ฒ นธรรมบางส ว นที่ ค ล า ยคลึ ง กั น หรื อ มี ม ติ ค วามเชื่ อ และประเพณี ที่ เ หมื อ นหรื อ
พระพุทธศาสนา เปน ปจจัยที่ทําใหเกิดประเพณีที่คลายคลึง กัน ดัง นั้น จึงอาจกลาวไดวาวัฒนธรรม
นอกจากจะเปนสิ่งที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนเอกลักษณแลว วัฒนธรรมยังทําใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีผานมิติวัฒนธรรมทางศาสนา ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้
1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต-ธรรมวินัย) หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติในฐานะ
พระภิ ก ษุ หรื อ ชาวพุ ท ธที่ ต อ งยึ ด หลั ก การคํ า สอนในทางพระพุ ท ธศาสนา ดั ง ที่ ป รากฏแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนาที่ วา “ธรรมวินัย จะเปนศาสดาแทนเรา” (ที.มหา (ไทย) 10/216/164) ซึ่ง หมายถึ ง
หลั กการอั น เนื่อ งดว ยพระธรรมวิ นั ยจะเป น เครื่ อ งมื อ หรื อ กลไกในการปกครองรั ก ษาของพระภิ ก ษุ
สามเณร แมชี หรือชาวพุทธ ที่มาจากประเทศตาง ๆ ทั้งไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม โดย
แยกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนหลักการ หรือพระธรรมวินัย ที่พระภิกษุ หรือชาวพุทธในแตละประเทศ
จะตองถือปฏิบัติ ทั้งในสวนของเถรวาท ที่นับถือในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร และมหายาน
ที่นับถือโดยสวนใหญในประเทศเวียดนาม โดยเทียบเคียงกันไดในสวนของวัตรปฏิบัติที่จะตองปฏิบัติรวม
ตามกรอบของศีล วินัย และวัตรปฏิบัติอันสัมพันธกับพระธรรมวินัย เชน อาจาระที่เนื่องดวยพระธรรม
วินัย คําสอน หรือวัตรแหงครูอาจารยที่เปนตนสาย เปนตน (Ashin Pannasiri, 2014)
2) หลักปฏิบัติใ นการอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติตนอัน
สัมพันธกับความเชื่อ จารีตดั้งเดิม ซึ่งมีแบบแผนมาจากจารีตดั้งเดิม หรือแบบปฏิบัติที่เคยกระทํามา อันมี
สวนตอจากพระพุทธศาสนา แบบแผนการแตงกาย สีของผา วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอยูขบฉันในแตละ
ชวงเวลา อาทิ มหายานจากประเทศเวียดนาม จะฉันอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว รวมไปถึง การใชผาสีที่

- 17 แตกตางกันในของพระในแตละประเทศ แตละนิกาย การโกนคิ้วไมโกนคิ้ว ซึ่งความเหมือนและความตาง
ในกรณีของธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต ประเพณีอันเนื่องดวยศาสนา นัยหนึ่งคือการเรียนรูร วม นัยหนึ่งคือ
ความขัดกัน หรือไปกระทั่งการกําหนดทาทีตอการแสดงออกในวัตรปฏิบัติเหลานั้น เปนตน ดังปรากฏใน
งานวิจัยของ พระอุดมศักดิ์ ปฺญ าวโร (แกวพันวงศ) (2557) ที่ศึกษาเรื่อง “ศึกษาการดําเนินชีวิตตาม
ศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนาของชาวพุ ท ธลาว” ในงานวิจั ย ของ อภิ ญ ญา เงิ น ดี (2554) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
“การศึกษาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาในฐานะทุนทางสังคม-วัฒนธรรม เพื่อ
การพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-พมา สองฝงแมน้ําเมย” รวมทั้งในงานวิจัยของ พระศรีวิสุทธิคุณ และคณะ
(2559) เรื่อง “พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา : ประวัติศาสตรวัฒ นธรรมและความสัมพันธทาง
สังคม” ที่ไดศึกษาวิจัยเพื่อนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวพุทธในประเทศอาเซียน
3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติที่แตกตางกัน) หมายถึง วัตรปฏิบัติที่เนื่องดวย
นิกายทางศาสนาจะแตกตางกันผานรูปแบบ วิธีการปฏิบัติ อันสัมพันธกับการแตงกาย ระหวางมหายานของ
เวียดนาม เถรวาทในแบบไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา ความตางนิกายในเถรวาทจะมีผลตอการแตงกาย การครอง
จีวร การขบฉัน การสวดมนต การใชศาสนาที่แตกตางกันในการสวดมนต ทําวัตร หรือการขบฉันรวมกัน ซึ่งวัตร
ปฏิบัติเหลานี้เนื่องดวยนิกายทางศาสนาอันสัมพันธกับการแสดงออกและการใชชีวิตรวมกันจากวัตร ธรรมเนียม
และวิถีปฏิบัติที่เกิดขึ้น อันสัมพันธกับนิกาย ความเปนชาติพันธุ ดังกรณีเถรวาทในเวียดนามที่ผูนั บถือสวนใหญ
เปนชาวเขมร มหายานเปนกลุมคนเวียดนาม หรือความแตกตางของชาติพันธุในพมากับการนับถือพุทธศาสนา
เถรวาท อาทิ กลุมชาติพันธุมอญ ไทยใหญ เมียนมาร กระเหรี่ยง หรือกลุมคนที่นับถือพุทธที่มีพื้นถิ่นในรัฐยะไข
เปนตน อันมีผลตอวัตรปฏิบัติที่เนื่องดวยนิกายดวยเชนกัน ดังปรากฏในของ Mae Chee Huynh Kim Lan.
(2010) เรื่อง A Study of Theravada Buddhism in Vietnam ในพมาดังปรากฏในงานของ Khin Win Thanegi
(2007) ในเรื่อง The Influence of Theravada Buddhism on Myanmar Society เปนตน
การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับในการิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางศาสนาที่ประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
(มารยาทชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติที่แตกตางกัน) ซึ่งจะเปนเนื้อหาที่
คณะผูวิจัยใชเปนกรอบในการศึกษาขามวัฒนธรรมอาเซียนทั้ง 4 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาวัฒนธรรม
กัมพูชา กรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว กรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร และกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม
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การวิจัยครั้ง นี้เปน การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูขา ม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให
เกิดความเขาใจอันดีในระหวางการอาศัยอยูรวมกันและการทํากิจกรรมรวมกันทั้งในหองเรียนและนอก
ห อ งเรี ย นอั น จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาสั ง คมการเรี ย นรู แ ละการอยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ สามารถแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สนใจศึกษาดังนี้
เปดใจรับวัฒนธรรมใหม
เตรียมใจเรียนรูสิ่งที่แตกตาง
ปรับอารมณใหเขากับสถานการณ
เขาใจพฤติกรรมของนิสิตชาติอื่น
ปรับกระบวนทัศนในเรื่องวัฒนธรรม

คูมือการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียน

กระบวนการเรียนรู
ขามวัฒนธรรม
อาเซียน

วัตถุประสงคเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ
เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียน
ในกลุมประเทศ CLMV
วิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู
ขามวัฒนธรรม
อาเซียน

การเรียนรูขาม
วัฒนธรรม
อาเซียนของ
นิสิต มจร.

ความรูวัฒนธรรม
ทางศาสนาของกลุม
ประเทศ CLMV
เขาใจความเหมือน
และความตางทาง
วัฒนธรรมของกลุม
ประเทศ CLMV
สรางนวัตกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางศาสนา

นิสิตสรางนวัตกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน

การประเมินผล
ตามสภาพจริง
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย

- 19 10. การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ
ในการทําวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษารวบรวมเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และแบงเนื้อหาในการนําเสนอเปน 5 ประเด็น ประกอบดวย 1) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู 4) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงรายละเอียดของแตละประเด็นไดดังนี้
10.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม
คําวา วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษวา Culture ซึ่ง คําเดิมในภาษาละตินคือ Cultura มี
ความหมายหลายอยาง เชน การเพราะปลูก การปลูกฝง การปลูกพืช การทําใหดีกวาเดิมโดยการอบรม
หรือฝกหัด ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 คําวา วัฒนธรรม หมายถึง
สิ่งทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ ดังนั้น สิ่งใดก็ตามหากมีการเจริญขึ้นดวยการศึกษาอบรมจะอยูใน
ขอบขายความหมายของคําวาวัฒนธรรมไดทั้งสิ้น พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ
ทรงบัญญัติไว โดยมาจากการรวมกันสองคํา คือ วฒน มาจาก วุฒน ในภาษาบาลี หมายถึง ความเจริญ
งอกงาม ธรรม มาจาก ธรุม ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สภาพที่เปนอยูจริง ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง
สภาพที่แสดงถึง ความเจริญ งอกงาม หรื อความมีระเบียบวินัย นิยามของคํ าวา วัฒนธรรมนั้ น ยัง มี
นัก วิช าการหลายท านไดใ ห คํา จํ ากั ดความไว แตก ลา วโดยสรุ ป แล ว ความหมายของวั ฒนธรรมไว ว า
“วัฒนธรรม” เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคมในการดําเนินชีวิตของคน
กลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง ที่ แ สดงออกถึ ง ความเจริ ญ งอกงาม ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ความกลมเกลี ย ว
ความกาวหนาคนสวนใหญยอมรับวาเปนสิ่งดีงาม โดยสรางเปนกฎเกณฑแบบแผน เพื่อนําไปปฏิบัติให
เปนไปตามรูปแบบเดียวกัน ถือเปน "มรดกแหงสังคม" เพราะวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยไดรับมาจากบรรพ
บุรุษหรือถายทอดใหแกอนุชนรุนหลัง จนเปนวิถีของสังคม
วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญซึ่งอาจแยกกลาวได ดังนี้
1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (Learned Behavior) วัฒนธรรมไมใชสิ่งที่ติด
ตัวมนุษยมาแตกําเนิด และไมใชสิ่งที่อาจถายทอดทางพันธุกรรมได เชน กริยาทาทาง การพูด การเขียน
การแตงกาย มารยาทตาง ฯลฯ พฤติกรรมเหลานี้ตองอาศัยการเรียนรูเทานั้นจึง จะทําได การที่มนุษย
สามารถเรียนรูวัฒนธรรมได ก็เพราะมนุษยสามารถติดตอทําความเขาใจกัน โดยใชสัญลักษณที่สําคัญที่สุด
คือ ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแตถามนุษยถูกแยกออกจากเพื่อนมนุษยอื่น และไมไ ดรับการสั่ง
สอนก็ไมอาจทําสิ่งตาง ๆ ได ดังนั้น การที่เด็กขาดลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบรูณ ก็เพราะวาไมได
เรียนรูวัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเปนพฤติกรรมที่ตองเรียนรู
2. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ในทางสังคมศาสตร กลาว วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของ
มนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เปนแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต เปนตัวกําหนดรูปแบบที่จดจําสืบตอกันมา ทั้งดานครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การกิน
การเขียน การทํางาน ลวนเปนเรื่องของวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น ซึ่งเปนแบบแผนกันไปใน
แตละชาติ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมตะวันตก เปนตน
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สืบสารตอกันได ซึ่งเกิดจากการเรียนรูสิ่งที่มีอยูแลว เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณตาง ๆ ชวย
ใหมนุษยสื่อสารและเขาใจกันได
4. วัฒนธรรมเปนลักษณะที่เหนืออินทรีย (The Superorganic) หมายถึงวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป เปนสิ่งไมคงที่นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไมเกี่ยวพันกับกระบวนการทางพันธุกรรม หรือไม
เกี่ยวของกับรางกายนั่นเอง มนุษยชาติทั้งมวล สามารถไดรับประโยชน จากสิ่งประดิษฐใหมๆใหเหมาะสม
กับสถานการณ สภาพแวดลอมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นผลที่ตามมาคือมีการสรางทาอากาศยาน ถนนหนทาง
เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ผลตอสังคมในดานอื่นๆ มากมาย
วัฒนธรรมที่กลาวมานี้ จะมีลักษณะของการเปนสิ่งที่ตองเรียนรู จากแบบแผนการดําเนินชีวิต
ซึ่งสังคมแรกที่เปนสังคมแหงการเรียนรูคือ ครอบครัว วัฒนธรรมใดที่สังคมยอมรับวาดีก็จะถายทอดสูคน
รุน หลังกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีลักษณะเปนการแสดงออกในรูปของ
ความคิดการปฏิบัติโดยสมาชิกรับรูรวมกันและประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมกับสังคมของตน อยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมมิใชเปนของผูใดโดยเฉพาะ แตเปนของสวนรวมจากการที่มนุษยอยูรวมกัน สรางรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่สังคมยอมรับและถือปฏิบัติรวมกัน ไมใชเปนของ
สมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งที่ยอมรับและถือปฏิบัติเทานั้น
10.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม
กลุมคนที่มีโอกาสประสบพบเจอวัฒนธรรมที่แตกตางมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมใน
การปรับตัวขามวัฒ นธรรม ซึ่ง มี 8 กลุม ประกอบดวย 1) นักทองเที่ยวขามประเทศ (tourists) 2)
นักศึกษาระหวาง ประเทศ (international students) 3) ผูที่ไปอยูชั่วคราวดวยเหตุผลทางธุรกิจ
(businesssojourners) 4) คูสมรส ที่สมรสกับชาวตางชาติและเด็ก (spousesandchildren) 5) ผูอพยพ
เพื่อไปตั้ง รกราก (immigrants) 6) ผูลี้ภัยขามประเทศ (refugees) 7) เจาของธุรกิจที่ตองยายธุรกิจ
(businessexpatriate) และ 8) นักธุรกิจระหวางประเทศ (international business man) ดังนั้น หาก
บุคคลทั้ง 8 กลุมนี้ มีการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรมกอน ที่จะไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมที่
แตกตาง จะสามารถลดโอกาสของการเกิดขึ้นของความ สะเทือนใจทางวัฒนธรรม (cultureshock) ไดใน
ระดับหนึ่ง ดังที่ Oberg (1960) กลาววา การเตรียมความพรอม ทางวัฒนธรรมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ควรมีการจัดหมวดหมูผูที่จะตองไปพบเจอ วัฒนธรรมใหมใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
สถานการณ เชน การแบง นักทองเที่ยวเปนกลุม ๆ ไดแก กลุมที่รับวัฒนธรรมทองถิ่นไดดีอาจจะพาไป
รับประทาน อาหารพื้นเมือง กลุมที่รับไมไดอาจจะพาไปรานอาหาร สากลที่โรงแรม เปนตน
2. ตรวจวัดระดับความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม ดวยการวิเคราะหจากลําดับความสําคัญ (ABC
analysis) ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหลําดับมากนอยหรือกอนหลัง โดย พิจารณาจากระดับการยอมรับไดของแต
ละบุคคล เชน คนไทยจะสะเทือนใจมากกับการรับประทานสุนัข ดังนั้นการพานักทองเที่ยวไทยกลุมนี้ไป
ประเทศเวียดนาม จึงไมควรพาไปรับรูหรือเยี่ยมเยียนสถานที่ดังกลาว
3. การเตรียมความพรอมดานอารมณ (affective) เชน การใหการสนับสนุนเปนกําลังใจจากคน
รอบขาง การตรวจสอบสถานะทางจิตวิทยากอนออกเดินทาง เตรียมกระบวนการบําบัดลดความสะเทือน
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และความรูสึก จนกลายเปนความสะเทือนใจทางวัฒ นธรรม จะเปนประสบการณที่ไมนาประทับใจนัก
ดังนั้นตองมีการเตรียมความพรอมและแนวทางแกไข
4. เขาใจพฤติกรรม (behavioural) เปนขั้นตอน การเตรียมความพรอมและเรียนรูพฤติกรรม
ของกลุมชน ที่จะตองไปพบเจอในวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน ภาษากาย ที่แตกตาง พฤติกรรมที่แตกตาง ซึ่งตอง
ทําความเขาใจ เชน อาจจะมีการเรียนรูผานการอบรมกอนการเดินทาง เปนตน
5. ปรับกระบวนทัศนขององคความรูดานอัตลักษณทางสังคม (cognitive: social identity) ผูที่
ตองไปอาศัยอยูในวัฒนธรรมที่แตกตางตองมีการปรับ กระบวนทัศนในเรื่องวัฒนธรรม ความแตกตาง
ทางดานแนวคิดทางวัฒนธรรม ความแตกตางของกลุมชน ทั้งในและนอกกลุมทางวัฒนธรรม เปนตน
ผลที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการประสบ พบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกตาง การที่ตองประสบพบ
เจอกับวัฒนธรรมใหมที่ แตกตางของกลุมคนทั้ง 8 กลุมที่ไดกลาวมาแลวนั้น ผลหรือความเปนไปไดที่จะ
เกิด ขึ้น เมื่อไดสัม ผัสกั บวัฒ นธรรมใหม มี 4 แบบ ดัง นี้ 1) เกิด การยอ ยและดูด ซับทางวั ฒนธรรม
(assimilation) คือ เมื่อเจอกับวัฒนธรรมใหมก็จะ ปฏิเสธและละทิ้งวัฒนธรรมเดิมที่ตนมี และพยายาม
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหมที่จะตองอาศัยอยู โดยจะเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณใหเขากับบรรทัดฐาน
ทางสังคม คุณคา ตลอดจนปรับพฤติกรรมใหเขากับวัฒนธรรมใหม 2) เกิดการแยกตัวออก (separation)
คือ เมื่อเจอกับวัฒนธรรมใหมจะปฏิเสธวัฒนธรรมใหมโดยสิ้นเชิง เพราะรูสึกวาวัฒนธรรมเดิมของตนเองมี
ความเขมแข็ง โดดเดน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและอาจจะนําไปสูการเหยียดหยามชนชาติ ทํา
ใหนําไปสูพฤติกรรมการแยกตัวออกมา 3) เทาเทียมกัน (marginalization) คือ เมื่อเจอวัฒนธรรมใหมจะ
รูสึกวาวัฒนธรรมทั้งสองใกลเคียง กันหรือเกือบจะเหมือนกัน (วัฒนธรรมเดิมที่ตนจากมาและวัฒนธรรม
ใหม) ทั้งที่สองวัฒนธรรมก็ไมเหมือนกันเสียทีเดียว กลับรูสึกวาสามารถอยูและรับได ถึงอยางไรก็รูสึกวาไม
สุขสบายเหมือนอยูบานแตก็พอทดแทนกันได 4) ปรับตัวผสมผสาน (integration) คือ เมื่อเจอวัฒนธรรม
ใหมจะรูสึกวาวัฒนธรรมทั้งเกาและใหมมี ทั้งความเหมือนและความตาง แตมีความสามารถกาวขามความ
ตางทางวัฒนธรรมได มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural) สามารถปรับตัวไดดี อยูในทั้ง
สองวัฒนธรรมไดอยางดี ปรับตัวเกง สามารถเขาไดงายกับวัฒนธรรมใหม ทําใหรูสึกวาสุขสบาย เหมือนอยูบาน
ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม (culture shock) ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมมักจะเกิดจาก
การที่จะตองไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมที่มีความแตกตางและไมคุนเคยอยางรุนแรง จนสามารถสราง
อาการสะเทือนใจอยางกะทันหัน เรียกวา ความสะเทือนใจทางวัฒ นธรรม (culture shock) ซึ่งเปน
อาการที่ทําใหรูสึกขัดของใจ ผิดหวัง เปนอุปสรรค วิตกกังวล ปฏิเสธวัฒนธรรมที่ตนเองไมคุนเคยนั้น ซึ่ง
อาการเหลานี้มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการพบเจอวัฒนธรรมที่ไ มคุนเคย Hofstede (1997) ไดกลาวถึง
อาการที่แสดงลักษณะของความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมไววา 1) หดหูและรูสึกทําอะไรไมถูก 2) มีความ
เปนปรปกษกับวัฒนธรรม ตลอดจนมีความเปนปรปกษกับคนของวัฒนธรรมที่แตกตาง 3) รูสึกคิดถึงบาน
(homesickness) จะระลึกถึงสิ่งดี ๆ ที่ตนเองจดจําจากวัฒนธรรมบานเกิดและยกยองวัฒนธรรมตนเองวา
ประเสริฐ 4) แสดงอาการกลัวและวิตกออกทางกาย
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จะตองใช สิ่งของในประเทศที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม เชน กลัวน้ําที่จะตองดื่ม กลัวอาหารที่
ตองรับประทาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนของการรวมกลุมคนตางชาติหรือ ตางวัฒนธรรมเพื่อพูดคุย
ติเตียน วัฒนธรรมของ ประเทศที่ไปอาศัยอยู โดยคนในกลุมจะพูดคุยในทํานอง ที่เห็นพองตองกันวา
วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ แย และเปนสาเหตุของปญหาการไมสบายใจของพวกตน ในขณะที่กลุมคน
ตางชาติที่เปนชาติเดียวกันจะมีความคิดมุมมองที่ไมชอบในวัฒนธรรมของประเทศที่ไปอยูไปในลักษณะ
ทิศทางเดียวกันเรื่องเดียวกัน
รูปแบบและวิวัฒนาการของความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม
Oberg (1960) พบวารูปแบบและวิวัฒนาการ ของความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมมีสองรูปแบบ
คือ ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวยู (u-curve) และ ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัว
ดับเบิ้ลยู (w-curve) ดังนี้
1. ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวยู เปนรูปแบบวงจรความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม ที่
เริ่มจากไมสะเทือนใจเลยจนไปถึงแยมาก (จุดต่ําสุด) และเดงกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากปรับตัวไดเหมือน
รูปตัวอักษรยู (u) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแบงออก ไดเปน 4 ชวง คือ ขั้นที่ 1 ขั้นน้ําผึ้งพระจันทร
(honeymoon stage) หรือชวงเคลิบเคลิ้มเปนสุข (euphoria) เปนชวงแรก ของการไดเขาไปสัมผัส
วัฒนธรรมใหมที่ไมเคยเจอ มากอน ทําใหมองวาอะไร ๆ ก็นาตื่นเตน ตื่นตาตื่นใจกับ สภาพแวดลอมของ
วัฒนธรรมใหม ๆ ขั้นที่ 2 ขั้นการเปนปรปกษ (hostilitystage) หรือเริ่มพบเจอสิ่งที่ไมพึงพอใจ เริ่มมี
ความรูสึกสะเทือนใจทางวัฒนธรรม โดยในขั้นตอนนี้ ชาวตางชาติจะเริ่ม เผชิญกับดานลบหรือสิ่งที่ไมดี
หรือไมสวยงามแบบที่คาดคิดไวของวัฒนธรรมที่ตนไปอาศัยอยู ทําใหมี ความรูสึกกังวล ผิดหวัง ตลอดจน
เกิดความรูสึกตอตาน ขั้นที่ 3 ขั้นการปรับตัว (recovery stage) เริ่มเกิดการรับไดทางวัฒ นธรรม
(acculturation) ในขั้นนี้ผูที่มา อยูในวัฒนธรรมใหมเริ่มยอมรับสภาพแวดลอมใหมและ จะเริ่มทําใจ
ยอมรับสิ่งที่ไมชอบ และขั้นที่ 4 เปนขั้นสุดทาย (finalstage) หรือเรียกวาขั้นมั่นคง (stable state) เปน
ขั้นที่ผูที่มาจากวัฒนธรรมอื่นรับไดกับวัฒนธรรมนั้น ๆ แลวไมมีความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมอีกตอไป
2. ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัว ดับเบิ้ลยู เปนรูปแบบวงจรวิวัฒนาการความ
สะเทือนใจ ทางวัฒนธรรมที่ตอเนื่องมาจากขั้นสุดทาย (ขั้นมั่นคง ในความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบ
ตัวยู) ซึ่งความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวดับเบิ้ลยูเปนวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นหลังจากสามารถปรับตัว
ไดกับวัฒนธรรมตางประเทศแลว แตความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวดับเบิ้ลยูนี้จะเกิดขึ้นเมื่อตอง
เดิน ทางกลับประเทศของตนหรือเมื่อตองกลับไปพบเจอกับ วัฒนธรรมเดิม ๆ ซึ่ง จะทําใหเกิดความ
สะเทือนใจ ทางวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง เกิดความรูสึกไมคุนเคย อึดอัดกับวัฒนธรรมเดิมของตนเอง ซึ่ง
สาเหตุของการ เกิดความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวดับเบิ้ลยู อาจเกิดจากคุนเคยกับวัฒนธรรมใหม
หรือการ เปรียบเทียบทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมใหมกับ วัฒนธรรมเกาของตนเองแลวทําใหรูสึกแย
กับวัฒ นธรรมเดิมของตน เชน คนไทยที่ไ ปอยูตางประเทศนาน ๆ กลับมาไทยชวงแรก ๆ จะรูสึกวา
สังคมไทยไมมีระเบียบ เปนตน ทําใหเกิดความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมซ้ํา อีกครั้งหนึ่ง (re-entryshock)

- 23 หรือเรียกวาความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมยอนกลับ (reversecultureshock) ทําให ตองมีการปรับตัว
อีกครั้งหนึ่ง
การเรียนรูทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัว Jansson, Johanson & Ramström (2007) ได
กลาว ถึงกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัววามี 3 ขั้นตอนใหญ ดังนี้
1. ขั้นเริ่ มตระหนักและเริ่มปรับตั วตอผูที่แปลกและแตกตาง (awarenessphase: adaptationto
“stranger”) เปนขั้นแรกเมื่อไดเขาไปพบปะหรืออาศัยอยูในวัฒนธรรมที่แตกตาง โดยปกติเมื่อมนุษยเจอสิ่ง
ที่แตกตางหรือ ไมคุนเคย มนุษยจะเริ่มกระบวนการเรียนรู กระบวนการนี้ แบงออกเปน 2 ขั้นตอนยอย
คือ 1) ขั้นตอนการเริ่มเรียนรูโดยอาศัยความรู จากผูอื่น (initial learning:“second-handknowledge”)
เชน ศึกษาจากการอาน การคนควาขอมูลจากหนังสือ หรืออินเทอรเน็ต เปนตน ขั้นตอนเรียนรูนี้จะทําให
ทราบ ลักษณะความแตกตางของวัฒนธรรม 2) ขั้นตอนการริเริ่มที่จะปรับทางวัฒนธรรม (initial cultural
adaptation) เปนขั้นของการตระหนักวาวัฒนธรรมที่พบเจอในรูปแบบพฤติกรรมของเพื่อน รวมงานหรือ
ผูที่ตองมีปฏิสัมพันธดวยนั้นมีความแตกตาง แตเปนขั้นของการรับรูเทานั้น ไมมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
ของตนเองเพื่อตอบสนองวัฒนธรรมที่แตกตางในขั้นนี้
2. ขั้นการสํารวจคน หาความรูทางวัฒนธรรม จากประสบการณของตนเอง (exploration
phase: adaptation to acquaintance) เปนขั้นตอนที่จะเขาไป คนหาความแตกตางทางวัฒนธรรมดวย
ประสบการณของตนเอง มี 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้
2.1) ขั้นการเขาไปหาประสบการณทางวัฒนธรรม (experiential cultural learning)
เปนขั้นตอน ที่ใชตัวเองเขาไปหาความรู ทดลองในวัฒนธรรมใหม ๆ เชน การเดินเที่ยวชม สํารวจ สังเกต
ทดลองรับประทาน ทดลองใชสิ่งใหม ๆ ที่ไมเคยพบเจอในวัฒนธรรมตนเอง
2.2) ขั้นการเปดการสื่อสารในระดับบุคคล (open communication at personal
level) เปนขั้นตอน ที่เริ่มเขาไปพบปะพูดคุย สรางเพื่อนกับคนในสัง คม ที่มีวัฒนธรรมแตกตาง เปน
ขั้นตอนการศึกษาแลก เปลี่ยนความคิดทางวัฒนธรรม
2.3) ขั้ นการไดประสบการณ วาต องปรั บตัวทางวั ฒนธรรม (experiential cultural
adaptation) เปนขั้นตอน หลังจากไดพบปะพูดคุยกับคนตางวัฒนธรรม จะเริ่ม รูสึกวามีบางสิ่งที่ทําใหทั้ง
สองฝายไมเหมือนกัน และ ในกระบวนการสรางความสัมพันธนั้นตองมีการปรับตัว เชน พบวาเพื่อน
ตางชาติใชการจับมือเพื่อทักทาย ขณะที่เราใชการสวัสดี
3. ขั้นการปรับตัวเขาหาเพื่อน (expansion phase: adaptation to “friend”) เกิดขึ้น
หลังจากที่มีประสบการณ ในการปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่มีความแตกตางทาง วัฒนธรรมและพบวาทั้งสองมี
สิ่งที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อทําใหความสัมพันธแนบแนนขึ้น ทั้งสองฝายตอง เริ่มการปรับตัวเขาหากัน
เชน เราเลิกสวัสดีเพื่อนตางชาติ แตใชการจับมือแทน มีขั้นตอนยอยคือ 1) ขั้นการไดประสบการณในการ
เรียนรูทางวัฒนธรรม (experiential cultural learning) หลังจากสามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนที่มี
ความแตกตางทางวัฒนธรรมไดแลว จะทําใหผูนั้นมีประสบการณเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมจากกลุมเพื่อน
เข า ใจว า หากจะอยู ใ นสั ง คมนั้ น ต อ งทํ า อย า งไรบ า ง อาจจะกล า วได ว า สามารถพั ฒ นาเป น ผู ที่ มี
ความสามารถในการทําความเขาใจและเรียนรูทางวัฒนธรรมมากขึ้น และ 2) ขั้นการไดประสบการณใน

- 24 การปรับตัวทางวัฒนธรรม (experiential cultural adaptation) เปนขั้นตอนสุดทายที่ทําใหผูที่มาอาศัย
ในวัฒนธรรมอื่น เกิดความสามารถในการปรับตัวขามวัฒนธรรม มีความเขาใจในการสรางความกลมกลืน
ปรับตัวและดํารงตนอยูไดอยางไมมีอุปสรรค กลาวคือเกิดมีประสบการณในการปรับตัวขามวัฒนธรรม
การปรับตัวทางวัฒนธรรม
การปรั บ ตั ว ทางวั ฒ นธรรม คื อ กระบวนการที่ ผู ที่ พ บเจอวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งเริ่ ม เข า สู
กระบวนการของการปรับตัวเพื่อความเปนอยูที่งายขึ้น เกิดความ เขาใจและสบายใจ จากการศึกษาของ
Black (1988); Bennett (1993); Earley & Peterson (2004) และ Jia & Rutherford (2010) พบวา
กระบวนการปรับตัวทาง วัฒนธรรม มี 4 กลุม ซึ่งทั้ง 4 กลุมนี้ยังแสดงถึงขั้นตอน ของการเรียนรูทาง
วัฒนธรรมดวย (บางคนพอเจอวัฒนธรรมที่แตกตางก็อาจจบลงที่ขอ 1 บางคนมีความสามารถในการ
เรียนรูวัฒนธรรมมากกวาอาจจะพัฒนา สูขอ 4 ดังนี้
1. กลุมไมปรับตัว (no adapt) เปนกลุมที่ไมเขาใจ ในความแตกตางทางวัฒนธรรม เห็นความ
แตกตาง ทางวัฒนธรรมเพียงเล็กนอย ปฏิเสธความแตกตาง เชื่อในวีถีของตนเองวาเปนวิถีสากลหรือ
วิถีทางปกติ ดังนั้นกลุมนี้จะมองวาหากทําอะไรที่แตกตางจากที่ เคยทําอยูนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
2. กลุมเขาใจ (understanding) เปนกลุมที่มองเห็นและเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง ยอมรับ
พฤติกรรม ทางวัฒนธรรมที่แตกตาง แตเปนแคการยอมรับและเขาใจวัฒนธรรมผูอื่นเทานั้น และเปนการ
ยอมรับบน มุมมองและวิถีทางของตนเอง กลุมนี้จะแสดงออกวา ตนเองรับไดและยอมรับความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมใหผูอื่นเห็น แตโดยปกติจะไมปรับตัวหรือปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใหเปนไปตามวัฒนธรรม
อื่น อยางไรก็ตาม คนกลุมนี้ยังมีความอดทนตอพฤติกรรมของคนตาง วัฒนธรรมไดดี
3. กลุ ม ปรั บ ตั ว (adjusting) กลุ ม นี้ จ ะมี ก ารปรั บ ตั ว ปรั บ พฤติ ก รรมของตนเองให เ ข า กั บ
วัฒนธรรมอื่น อาจดวยการจําลองหรือเลียนแบบพฤติกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นเพื่อใหการปฏิสัมพัน ธ
เปนไปไดดวยดี แตการปรับตัวนั้นมีระดับ เชน การเลือกปรับตัวปรับพฤติกรรมใหเขากับวัฒนธรรมอื่น
เฉพาะสวนที่ตนเอง รูสึกรับไดหรืออาจเปนการปรับตัวแบบชั่วคราวจากพฤติกรรมเดิมของวัฒนธรรม
ตนเองไปยังพฤติกรรมของวัฒนธรรมอื่นโดยยังมีความรูสึกอึดอัด หรือปรับตัวเพื่อปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรม
อื่นเทาที่จําเปนเทานั้น หรือเปนความพยายามใชองคความรูของวัฒนธรรมอื่น โดยไมพยายามทําความ
เขาใจ เชน ฝรั่งชกมวยไทย อาจมีการไหวครูเหมือนคนไทยโดยไมเขาใจวา การไหวครูนั้นทําเพื่ออะไร
4. กลุมเรียนรู (learning) เปนกลุมที่เมื่อเจอวัฒนธรรมที่แตกตางแลวพยายามทําความเขาใจ
เรียนรูและผสมผสานองคประกอบทางวัฒนธรรม ที่แตกตางเขาหาตนเอง เชน พยายามใชองคความรู
ทางวัฒ นธรรมเพื่อใหเขาใจแกนแท จะเปนผูที่ยินดีและ พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูที่มีวัฒ นธรรม
แตกตาง อยูในวัฒนธรรมที่แตกตางดวยความตั้งใจ ใฝรูและเคารพ จนในที่สุดกลายเปนผูที่มีลักษณะสอง
วัฒนธรรม (bicultural) มีความสามารถในการปรับตัวเองไปมา ระหวางสองวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
กลมกลืน
ความชาญฉลาดทางวัฒนธรรมและความสามารถในการปรับตัวขามวัฒนธรรม (cross cultural
competence, cultural intelligence) ความชาญฉลาดทางวัฒนธรรมและความ สามารถในการปรับตัว
ขามวัฒนธรรมนั้น เปนกระบวน การปรับตัวทางวัฒนธรรมขั้นสูงจนถึงขั้นรูลึกซึ้งในวัฒนธรรมนั้น เชน

- 25 อาจารยบรูซ แกสตัน เปนชาวตางชาติ ที่ไมไดเชี่ยวชาญแคการพูดภาษาไทย แตยังมีความสามารถในการ
เลนดนตรีไทยและสอนดนตรีไทย จนไดรับการยกยองจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม ไดรับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป ประจําป พ.ศ. 2552 และเปนชาวตางชาติ เพียง
คนเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ ซึ่ง Earley and Ang (2003) ไดกลาววา การที่จะทําใหเปนผูที่มีความรูและ
เขาใจ ในวัฒนธรรมอื่นที่แตกตางอยางชาญฉลาดนั้น ตอง ประกอบไปดวยการปรับกระบวนทัศนในการ
เรียนรู (cognitive) ใน 6 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 เขา ใจในสิ่ง ที่วั ฒ นธรรมนั้ นเจตนาแสดงใหเ ห็น (declaration) คือ สิ่ง ใดที่แ ตล ะ
วัฒนธรรมพยายาม ที่จะประกาศใหผูอื่นทราบวา นี่คือสิ่งบงชี้ทางวัฒนธรรมของเขาเหลานั้น ดังนั้น การที่
จะเปนผูที่มีความชาญฉลาด ทางวัฒนธรรม ตองมองเห็นและเขาใจสิ่งเหลานี้อยาง ลึกซึ้ง เชน คนไทยกับ
สถาบันพระมหากษัตริย
มิติที่ 2 เขาใจในกระบวนการของวัฒนธรรม (procedural) การที่จะเปนผูเขาใจในวัฒนธรรม
อื่น ที่ แตกตางอยางชาญฉลาดนั้น ตองเขาใจกระบวนการทางวัฒ นธรรม เชน เขาใจวาที่วัฒ นธรรมมี
กระบวนการ อยางนั้นเพราะเหตุผลอันใด ทําไมตองทํา เมื่อทําแลวจะตองทําสิ่งใดตอ เปนตน
มิติที่ 3 เขาใจในความสม่ําเสมอและเปน ผูมีความสม่ําเสมอ (analogical) สิ่ง ใดที่ทําอยาง
สม่ําเสมอ ปฏิบัติอยางตอเนื่องของคนในสังคม มองเห็นวาสิ่งนั้น นาจะเปนสิ่งบงชี้อันสําคัญอันหนึ่งของ
วัฒนธรรม ดังนั้น การจะเปนผูชาญฉลาดทางวัฒนธรรมตองเขาใจใน ความสม่ําเสมอตลอดจนเปนผูมี
ความสม่ําเสมอทางวัฒนธรรม
มิติที่ 4 มีการจดจํารูปแบบ (pattern recognition) ถาจะเขาใจวัฒนธรรมตองสามารถจดจํา
รูปแบบของวัฒนธรรมได เชน วัฒนธรรมไทย หากผูนอย เจอผูอาวุโสกวา ผูนอยตองเริ่มไหวกอนเสมอ
และผูอาวุโส กวาจะรับไหว ซึ่งเปนรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมไทย
มิติที่ 5 การตรวจสอบปจจัยภายนอกอยางละเอียด (external scanning) การศึกษาวัฒนธรรม
ตองมีการศึกษา ปจจัยรอบนอกอยางถวนถี่วา สาเหตุที่เปนเชนนั้นหรือเปนเชนนี้ เปนผลมาจากเหตุปจจัย
ใดบาง
มิติที่ 6 การรูสึกตัวและมีสติ (self-awareness) เปน ผูที่มีสติทางวัฒนธรรมตลอดเวลา กลาวคือ
เมื่อพบเจอ ความแตกตางทางวัฒนธรรม (ที่รูสึกแปลกประหลาดหรือกระทบความรูสึก) จะสามารถระลึก
ไดเสมอวา เปนเรื่องปกติเพราะวัฒนธรรมของแตละประเทศแตกตางกันไป นอกจากนี้การปฏิบัติตัวและ
พฤติกรรมที่แสดงออก ตองมีสติไมพลั้งเผลอทําสิ่งใดที่จะนําไปสูความขัดแยงทางวัฒนธรรม
10.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพื่ อใชจัดการเรียนรู ใน
ลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรู
เสริมความรู และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรูซึ่งรวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศนและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว แตละรูปแบบการจัดการเรียนรู
จะใหแนวทางการจัดการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียน ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตางๆ ที่
กําหนดไว
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เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ โดยนํารูปแบบการเรียนรูของครูตนแบบมาวิจัยและพัฒ นา เพื่อใหไ ด
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยไดคัดเลือกรูปแบบการ
เรียนรู จํานวน 9 รูปแบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนวมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาจากธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 (2) และ (3) แหง
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา ใหเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากแหล ง เรี ยนรู ที่ ห ลากหลาย การฝ ก ปฏิบั ติ จ ริ ง และการประยุ ก ต ใช ค วามรู เ พื่ อ การป อ งกั น และ
แกปญหา โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสนับสนุนใหครูตนแบบวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนรูรวมกับผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
ดังกลาวพบวา แนวทางการจัดการเรียนรูทั้ง 9 แนวทางสามารถใชไ ดผลดี ผลการเรียนรูของนักเรียน
สูงขึ้น (หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ, 2551)
แนวทางการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้ง 9 แนวทางนี้ มิใชเปนแนวทางที่ตายตัว
ผูสอนสามารถปรับประยุกตใชไดตามความเหมาะสมกับบริบทของตน ขั้นตอนการจัดการเรียนรูรวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนรูนี้เปนเพียงตัวอยางใหผูสอนพิจารณาเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ แตละ
แนวทางการจัดการเรียนรูสามารถผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของสาระการเรียนรู หรือสถานการณ
ในชั้นเรียนได แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทั้ง 9 ดังกลาวขางตนประกอบดวย 1)
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 2) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพหุปญญา 3) การจัดการเรียนรู
แบบประสบการณและที่เนนการปฏิบัติ 4) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 5) การเรียนรูแบบสงเสริม
ความคิดสรางสรรค 6) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู 7) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน 8) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา และ 9) การจัดการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการ
คิดดวยการใชคําถาม
สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่สามารถบูรณาการ
ไดจากการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบขางตน ไดแก 1) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและที่เนนการ
ปฏิบัติ 2) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 4)
การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค และ 5) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู โดยแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป
1. การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
การใชแ หลง เรี ยนรู มีความสํ าคั ญ ในกระบวนการจัด การเรีย นรู สําหรับผู เรีย นเพราะผูเ รีย น
สามารถเรียนรูจากสภาพจริง การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ
หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ ซึ่งผูเรียน ผูสอนสามารถศึกษาคนควา
หาความรู ห รือ เรื่ อ งที่ ส นใจได จ ากแหล ง เรี ย นรู ทั้ ง ที่ เ ป น ธรรมชาติ และที่ มนุ ษ ย ส ร า งขึ้น ชุ ม ชนและ
ธรรมชาติเปนขุมทรัพยมหาศาลที่เราสามารถคนพบความรูไดไมจบ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสราง

- 27 องคความรูดวยตนเอง ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริง คนควาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนไดฝกทํางานเปนกลุม รวมคิด รวมทํา รวมแกไข
ป ญ หาต า ง ๆ ซึ่ ง จะช ว ยให เ กิ ด การเรี ย นรู และทั ก ษะกระบวนการต า งๆ ผู เ รี ย นได ฝ ก ทั ก ษะการ
สังเกตการณเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความและ การสรุปความ คิดแกปญหาอยางเปนระบบ
ผูเรียนไดประเมินผลการทํางานดวยตนเอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชและเผยแพรความรู
ได โดยที่ผูสอนเปนที่ปรึกษา ใหความรู ใหคําแนะนํา ใหการสนับสนุน
2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพหุปญญา มีลักษณะเดนดังนี้
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญ ญา เปนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรูและความสามารถทางการเรียนรูที่มีอยูในตัวผูเรียน
ตามทฤษฎีพหุปญญาของโฮวารด การเนอร (Howard Gardner) ซึ่งจําแนกไว 8 ดาน ไดแก ดานวาจา /
ภาษา / ดานดนตรี / จังหวะ ดานตรรกะ / คณิตศาสตร ดานทัศนสัมพันธ / มิติสัมพันธ ดานรางกาย /
การเคลื่อนไหว ดานธรรมชาติ ดานการรูจักตนเอง และดานความสัมพันธกับผูอื่น โดยมุนเนนใหผูเรียนแต
ละคนไดพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแกปญ หารวมถึงการสรางผลงานและเกิดผลลัพธการ
เรียนรูอยางมีความสุขและยั่งยืน
3. การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและที่เนนการปฏิบัติ มีลักษณะเดนดังนี้
ผู เ รี ย นได มี โ อกาสรั บ ประสบการณ แล ว ได รั บ การกระตุ น ให ส ะท อ นสิ่ ง ต า งๆ ที่ ไ ด จ าก
ประสบการณออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหมๆ เจตคติใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ มีการใชทรัพยากรทั้ง 4 ดาน
คือ เวลา สถานที่ ภูมิปญญาทองถิ่นและสื่อการสอน เปน ตัวเชื่อมโยงใหผูเรียนกาวสูการเรียนรูโลกรอบตัว
ผูเรียนไดประยุกตใชความคิด ประสบการ ความสามารถและทักษะตางๆ ในเวลาเดียวกัน จนสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง และผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนดวยกัน
4. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีลักษณะเดนดังนี้
การเรียนรูแบบโครงงานเปนกระบวนการแสวงหาความรู หรือการคนควาหาคําตอบในสิ่ง ที่
ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการตางๆ เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนไดเลือกศึกษาตามความสนใจขอตนเอง
หรือของกลุมเปนการตัดสินใจรวมกัน จนไดชิ้นงานที่สามารถนําผลการศึกษาไปใชไดในชีวิตจริง การ
เรียนรูแบบโครงงาน เปนการเรียนรูที่ใชเทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามาผสมผสานกัน ไดแก กระบวนการ
กลุม การฝกคิด การแกปญหา การเนนกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบ
รวมกันคิด ทั้งนี้ มุงหวังใหผูเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของผูเรียนเอง โดยใช
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคําตอบดวย
ตนเอง เปนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงกับแหลงเรียนรูเบื้องตน ผูเรียน
สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง ซึ่งความรูที่ผูเรียนไดมาไมจําเปนตองตรงกับตํารา แตผูสอนจะสนับสนุน
ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรู และปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบูรณ
5. การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค มีลักษณะเดนดังนี้
5.1 ผูเรียนมีความคิดที่อิสระ
5.2 ไมมีรูปแบบตายตัว
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5.4 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
5.5 มีการบูรณาการในตัวเอง
5.6 มีความยืดหยุนคลองตัวสูง
5.7 เปดทางเลือกใหผูเรียนหาคําตอบที่หลากหลาย
5.8 ชื่อรูปแบบมีนัยเชิงบวก ทาทาย กระตือรือรน
5.9 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการคิดที่สันติสุข
5.10 ผูเรียนสรางชิ้นงานผลงานสิ่งประดิษฐแปลกใหมที่เปนรูปธรรม
5.11 เชื่อมโยงความคิดที่เปนระบบอยางมีขั้นตอนจากงายไปยากและใกลตัวไปไกลตัว
5.12 นําไปจัดการเรียนรูไดกับทุกกลุมสาระและสามารถเชื่อมโยงไดกับรูปแบบการเรียนรูอื่นๆ
6. การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู มีลักษณะเดนดังนี้
การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูมีลักษณะเดนคือ การใหความสําคัญของกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนและความสําคัญของความรู ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรู สรางความรู
ดวยตนเอง ผูเรียนสัง เกตสิ่ง ที่ตนอยากเรียนรู แลวคนควาแสวงหาความรูเพิ่ม เชื่อมโยงกับความรูเดิม
ประสบการณเดิม ผนวกกับความรูใหม จนสรางสรรคเกิดเปนองคความรูใหม กลาวโดยสรุปเปนการ
เรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตัวเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรู
วิเคราะหตอจนรูจริง รูลึกซึ่งวาสิ่งนั้นคืออะไรมีความสําคัญมากนอยเพียงไร การเรียนรูแบบนี้สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด พรอมทั้งฝกทักษะทางสังคมที่ดี ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน
7. การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีลักษณะเดนดังนี้
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาที่
เกิดขึ้นโดยสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุม เพื่อแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
และมีความสําคัญ ตอผูเรียน ตัวปญ หาจะเปนตัวตั้ง ตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนการ
พัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปญหาของตัวปญหา
รวมทั้งวิธีการแกปญหา การเรียนรูแบบนี้ มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการเรียนรู และ
พัฒ นาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ซึ่ง ผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผาน
กระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน
8. การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา มีลักษณะเดนดังนี้
การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา มีลักษณะเดนคือผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรม มี
ชิ้น งานที่เปน รูปธรรม ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพื่อน ไดพัฒนาทักษะการคิดแกปญ หา และ
ตระหนั ก รู ใ นป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น สามารถใช ทั ก ษะการคิ ด แก ป ญ หาที่ พ บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ
กระบวนการแกปญหามีความสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะเปนการเรียนรูจากปญหาของชีวิต
และมีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนไดฝกคิดดวยตนเอง จากสถานการณหรือปญหาที่นาสนใจทาทายใหคิด
กระบวนการเรียนรูชวยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนอยางเปนลําดับขั้นตอน โดยผานการวิเคราะหอยาง
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โครงงานการสืบสวน สอบสวน การศึกษานอกสถานที่ การเรียนรูรูปแบบนี้จะกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนใหตั้ง ใจเรียนมากขึ้น พรอมกับการเห็นประโยชนของการเรียนรู สรางนิสัยใฝรูรักการคนควาหา
ความรูและฝกนิสัยใหเปนคนมีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
9. การจัดการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการคิดดวยการใชคําถาม หมวกความคิด 6 ใบ
มีลักษณะเดนดังนี้
การจัดการเรียนรูดวยการใชคําถาม เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาการคิดของผูเรียนใหมี
ความสามารถดานทักษะการคิดอยางเปนระบบ จุดเนนคือการกระตุนผูเรียนใหสามารถคิดและตั้งคําถาม
กระตุนใหเกิดความสนใจใฝรู และคิดหาคําตอบที่ถูกตอง คําถามมีสวนสําคัญที่จะจุดประกายใหผูเรียนฉุก
คิด เกิดขอสงสัย ใครรูเพื่อแสวงหาคําตอบ และความรูตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด การใชคําถามจึงเปนการกระตุน
ให ผู เรี ยนคิดเปน คิ ดได การใช คํ าถามเพื่อใหเกิ ดกระบวนการคิ ดมี หลากหลาย ในที่ นี้ จะนํ าเสนอการจั ด
กระบวนการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ลักษณะเดนของการใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ คือ การใช “สีหมวก” ไดแก หมวกสีขาว
หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา เปนกรอบแนวทางในการตั้งคําถาม
เพื่อคนหาคําตอบ ผูเรียนสามารถคนหาคําตอบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางรอบดาน และไดแสดงบทบาท
การคิดในแงมุมตามสีของหมวก สีของหมวกแตละใบจะมีความหมายที่บอกใหทราบวาผูสอนตองการให
ผูเรียนคิดไปทางใด ซึ่ง เปนแนวทางการจัดการเรียนรู ที่ชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่สามารถบูรณาการ
ไดจากการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบขางตน ไดแก 1) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและที่เนนการ
ปฏิบัติ 2) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 4)
การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค และ 5) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู โดยแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป
10.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
10.4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานนั้น มีผู เรียกแตกตางกันไป เชน การสอนแบบเนนการ
วิจัย การเรียนการ สอนโดยใชกระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย การเรียนการสอน ที่มีการวิจัยเปนฐาน
และการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน เปนตน เสาวนีย กานตเดชารักษ (2539) ไดใหความหมาย
ของการ สอนแบบเนนการวิจัยวาเปนการนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพื้นฐาน ในการเรียนการสอน และ
ผสมผสานวิธีสอนแบบตางๆ เพื่อชวยให ผูเรียนศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเอง จากตําราเอกสารสื่อ
ตางๆ คําบอกเลาของอาจารย รวมทั้งจากผลการวิจัยตางๆ ตลอด จนทํารายงานหรือทําวิจัยได กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดใหคํานิยามของวิธีการจัดการเรียนรูที่มีการวิจัยเปนฐาน ไววา
เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Research for Learning Development) ซึ่งเปนการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนโดย ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
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‘การศึกษาที่มีการวิจัยเปนฐาน’ วาการวิจัยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สามารถ สรางคุณลักษณะหลาย
อยางที่การศึกษาตองการได การวิจัย สามารถปรับเปลี่ยนบุคคลใหตั้งอยูบนฐานขอมูลและเหตุผล มี
วิจารณญาณ วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคและเกิดนวัตกรรม ได ขั้นตอนของการวิจัยไมวาจะเปนการ
เขาถึงความรู การประเมิน ความเชื่อถือไดของความรู การตีคา ความอิสระทางความคิดและ เปนตัวของ
ตัวเองยอมนํามาใชเปนเครื่องมือของการเรียนรูไดทั้ง สิ้น สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547)
ไดใหความ หมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐานไววา เปนการสอนเนื้อหาวิชา
เรื่องราว กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใชรูปแบบการสอนชนิดที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหา
หรือ สิ่งตางๆ ที่ตองการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐานกระบวนการวิจัย ซึ่งคลายคลึงกับความหมายของการ
สอนที่เนนกระบวนการวิจัย (Research-based Instruction) ที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ไดให
ความหมายวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุนให นักเรียนใชการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนรูในเรื่องที่ตนสนใจ หรือตองการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใตขอบเขตเนื้อหาที่เรียน โดยมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสฝกการคิดและจัดการ หาเหตุผลในการตอบปญหาตามโจทยที่นักเรียนตั้งไวโดยการผสม
ผสานองคความรูแบบสหวิทยาการและศึกษาจากสถานการณจริง นอกจากนี้ อมรวิชช นาครทรรพ
(2547) ไดใหความหมายของการ สอนแบบวิจัยไววาเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียน เรียนรู
จากการศึกษาคนควาและคนพบขอเท็จจริงตางๆ ในเรื่องที่ ศึกษาดวยตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัย
อยางเปนระบบเปน เครื่องมือสําคัญ คําอธิบายนี้จึงสอดคลองกับความหมายของการ จัดการเรียนรูโดย
เนนกระบวนการวิจัยหรือใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรูของ ทิศนา แขมมณี (2548) ที่
ไดนิยามไววา เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทาง วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู
ใหมหรือคําตอบที่เชื่อถือไดโดย ใชกระบวนการสืบสอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการ
ดําเนินการสืบคน พิสูจนทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จากคํานิยามขางตน การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน ฐาน (Research-based Learning
หรือ RBL) จึงหมายถึง การนํากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียน รูหรือ
นํ า เอากระบวนการวิ จั ย มาเป น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการวิจัยและการศึกษา คน ควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนที่หลากหลายอัน
นําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBL มี
ดังนี้ คือ หลักการที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน เปลี่ยนแนวคิดจาก “เรียนรูโดยการฟง/ตอบใหถูก” เปน “การ
ถาม/หาคําตอบเอง” หลักการที่ 2 เปาหมาย เปลี่ยนเปา หมายจาก “การเรียนรูโดยการจํา/ทํา/ใช” เปน
“การคิด/คน/ แสวงหา” หลักการที่ 3 วิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจาก “การเรียนรูโดยการบรรยาย” เปน
“การใหคําปรึกษา” หลักการที่ 4 บทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจาก “การเปนผูปฏิบัติเอง” เปน
“การจัดการ ใหผูเรียน” (ไพฑูรย สินลารัตน, 2547)
10.4.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั นและทัศนีย บุญเติม (2540) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐานไว 4 รูปแบบ ดังนี้

- 31 1. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย คือ การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติทําวิจัยในระดับตางๆ
เชน การทําการทดลองใน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร การศึกษารายกรณี (Case Study) การทํา
โครงงาน การทําวิจัยเอกสาร การทําวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) การทําวิทยานิพนธ เปนตน
2. การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย หรือเปนผูชวยในโครงการวิจัย
(Under Study Concept) ในกรณี นี้ผูสอนตองเตรียมโครงการวิจัยไวรองรับเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสได
ทําวิจัย เชน รวมเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะมีขอเสียที่ผูเรียนไมไดเรียนรู
กระบวนการทําวิจัยครบถวนทุกขั้นตอน
3. การสอนโดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพื่อเรียนรูองคความรู หลักการและทฤษฎีที่ใชในการ
วิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการตั้งโจทยปญหา วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชและศึกษา
ตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมากขึ้น
4. การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการ ใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรู
ใหมๆ ในศาสตรของตนในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งทําให
ผูสอนไมเกิดความเบื่อหนายที่ตองสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกป
ทิ ศ นา แขมมณี (2548) ได ก ล า วถึ ง แนวทางในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น
กระบวนการวิจัยวากระบวนการวิจัยคือวิธี วิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งผลการวิจัย และผลการวิจัยก็คือผลที่ไดมา
จากการดํา เนิ นงาน ดั ง นั้ น แนวทางในการใชก ารวิจั ยในการเรี ยนการสอนจึง ประกอบดว ยการใช
ผลการวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน การจัดการศึกษาแบบ RBL นั้นมีรูปแบบการจัด
การศึกษาดังนี้
1. RBL ที่ใชผลการวิจัยเปนสาระการเรียนการสอน ประกอบดวย การเรียนรูผลการวิจัย/ ใช
ผลการวิจัยประกอบการสอน การเรียนรูจากการศึกษางานวิจัย/การสังเคราะหงานวิจัย
2. RBL ที่ใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การเรียนรูวิชาวิจัย/
วิธีทําวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/รายงานเชิงวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/รวมทําโครงการ วิจัย
การเรียนรูจากการทําวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรูจาก การทําวิจัย/วิทยานิพนธ
อยางไรก็ตามพบวารูปแบบที่มีผูนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนกันอยางแพรหลายใน
สถานศึกษาตางๆ ไดแก การนําผลการวิจัยมาใชสนับสนุนเนื้อหาวิชาและการใชกระบวนการวิจัยเปน
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะไดออกแบบโดยการใชผลการวิจัยในระยะที่1-2 มาใช
สนับสนุนเนื้อหาวิชา และใชกระบวนการวิจัยมาเปนกระบวนการสอนขั้นของการทดลอง (ระยะที่ 3 ของ
โครงการวิจัย)
10.4.3 ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน
เสาวภา วิชาดี (2554) ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนการนําผลการวิจัยมาพัฒนา
ความรูของดวยการใชผลการวิจัยเปน สาระการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอัง กฤษ 211 โดยมี
วัต ถุ ประสงค เ พื่อ ให ผูเ รี ย นได เรี ย นรูเ นื้ อ หาสาระของการใช กลยุท ธ ในการอ า นภาษาอั ง กฤษจาก
ผลงานวิจัย ซึ่งผูเขียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้คือ
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โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียน เกิดความสนใจใฝรู เกิดขอสงสัย อยากรู อยากแสวงหาคําตอบ ของขอสงสัย
อีกทั้งแนะนําวิธีการอานผลงานวิจัย
(2) ผูสอนใหผูเรียนคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธ ทางการอานเพิ่มเติม โดยผูสอนไดให
คําแนะนําเกี่ยวกับแหลง ขอมูล และงานวิจัยที่ผูเรียนจะตองสืบคนเพื่อการศึกษาหาความรู
(3) ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนศึกษารายงานวิจัยตางๆ และสรุปความรูเพื่อนํามาอภิปราย
รวมกัน โดยเนนการนําเสนอ สาระของงานวิจัยอยางเชื่อมโยงกับสาระที่กําลังเรียนรู เชน การนํากลยุทธ
การอานมาใชขณะที่อานเพื่อพัฒนาทักษะดานการสรุป ใจความสําคัญ หรือพัฒ นาทักษะการอานเร็ว
เปนตน หลังจากนั้นมอบหมายใหผูเรียนทําการประเมินใน 2 ประเด็น คือ 1) ประเมินการแสวงหาแหลง
ความรูตางๆ และ 2) ประเมินการเรียนรูของตนเองเกี่ยวกับผลการวิจัย
10.4.4 ประโยชนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรู หรือขอเท็จจริงโดยมีจุดมุงหมายที่
แนน อน เมื่อนําไปใชในระดับมหาวิทยาลัยจึง เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของปรียนันท สิทธิจินดา (2552) ที่กลาวไววาการเรียนแบบใชวิจัยเปนฐานนี้ชวย
กระตุนใหผูเรียนสนใจวิชาที่เรียนมากขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงขึ้น เพราะเปนการ
เรียนที่ไ มนาเบื่อ ไมจําเจ สนุกสนาน ไดเผยศักยภาพของตนเอง แตที่สําคัญ กวานั้นคือเปนการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เปลี่ยนมุมมอง/ทัศนะของบุคคลใหคิดเปน มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแตกตางจาก
การเรียนแบบอื่นๆ การเรียนแบบนี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลง สรุปไดวา เปลี่ยนรูปแบบจาก TeachingBased เปน Learning- Based เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก Passive เปน Active เปลี่ยนจากวิชาเปน
ปญญา นักศึกษาไดเรียนรู (Learning) มากกวาการรู (Knowing) ไดเปลี่ยนแปลงตัวนักศึกษาโดยใช
งานวิจัยเปนวิถีของการเรียนรู
อํารุง จันทวานิช (2548, 8-10) ไดสรุปประโยชนของการ จัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐาน
ไวดังนี้
1. ประโยชนตอผูเรียน โดยผูเรียนไดรับการพัฒนาการ เกิดทักษะการใชการวิจัยในการแสวงหา
ความรู เรียนรูทฤษฎี แนวคิด หลักการและขอคนพบที่มีความหมายมีความเที่ยงตรง รูจักวิเคราะหปญหา
การวางแผนการแกปญ หาหรือการพัฒ นา เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
นอกจากนี้ ผูเรียนมีโอกาสไดรักการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ทักษะการแกปญ หา
(Problem Solving and Resolution Skills) ทักษะ การบริหารจัดการเวลา (Time Management
Skills) ทักษะการ สื่อสาร (Communication Skills) ทักษะประมวลผล (Computer Skills) และทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills)
2. ประโยชนตอครู ทําใหครูมีการวางแผนทํางานในหนาที่ ของตนอยางเปนระบบ ไดแก วาง
แผนการสอน ออกแบบกิจกรรม โดยใหผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่ เหมาะสม
กับผูเรียน ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปา หมายชัดเจนวาจะทําอะไรเมื่อไร เพราะอะไร และทํา
ใหทราบผล การกระทําวาบรรลุเปาหมายไดอยางไร
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นํามาเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยน การเรียนรูของครู เกี่ยวกับวิธีการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนที่ครูแตละคน ซึ่งครูแตละคนสามารถจะประยุกตและนําไปใช เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอยางตอเนื่อง
สรุปไดวาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานชวยใหผูเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาความรู
จนกระทั่งสามารถนําไปใชใน การคนควาหาความรูที่มีอยูรอบตัวและเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หรือ เรียกวา
เปนการศึกษาตลอดชีวิต ผูเรียนจึงตองเรียนรูที่จะแสวงหา ความรูไดดวยวิธีการของตนเอง การเรียนรูที่
ตัวเนื้อหาแตอยาง เดียวจึงไมใชเปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาอีกตอไป
10.4.5 กรณีศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชวิจัยเปนฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐานสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (Teaching & Research Nexus, Khon Kaen University) มีฐานคิดสําคัญ
เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยอยูบนฐานคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่ใชผลการวิจัย รวมทั้งกระบวนการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนการสอน และนําไปสูการเกิดองคความรูของผูเรียนตามความมุงหมาย
ของรายวิชาและหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน จึงเกี่ยวของกับการวิจัยใน 2
ลั ก ษณะ คื อ 1) การใช ผ ลของการวิ จั ย เป น เนื้ อ หาที่ ส อน และ 2) การใช ก ระบวนการวิ จั ย เป น
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเรียนรู และสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง จนเกิดองค
ความรูในเรื่องที่สนใจใครศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐาน จึงถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหบรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู ในระดับอุ ดมศึกษา ไดแก ดา นคุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่
เน น ผูเ รี ยนเปน สํ าคั ญ รวมทั้ง เปน การบ มเพาะบั ณ ฑิต ที่ พึง ประสงค แ ละเป น ฐานสํ า คัญ ของการเป น
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยชั้นนําในระดับชาติและสากลของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเปนเรื่องที่ทุกคณะ
วิชาควรเล็ง เห็น ถึง ความสํา คัญ และกํา หนดใหแ นวนโยบายในการขับเคลื่อนใหเ กิดขึ้น ตั้ง แตในระดั บ
รายวิชาจนถึง ระดับหลักสูตร รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูเปาหมายของการผลิต
บัณฑิตที่เปนผลผลิตจากมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยอยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคมโลก ทั้งยัง
เปนการเตรียมทรัพยากรบุคคลของชาติใหสามารถกาวเขาสูการเปนพลโลก ที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะการใชชีวิตภายใตสังคมแหงฐานการวิจัย
การวิจัยและการสรางสรรคงานจากกระบวนการวิจัย ถือเปนรากฐานสําหรับการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่มุง เนนการวิจัยแบบเขมขน ซึ่งการจะสรางสรรคง านวิจัยคุณภาพใหเกิดขึ้นไดตอง
สงเสริมใหวัฒนธรรมของการวิจัยเกิดขึ้นที่รากฐาน ซึ่งไดแกนักศึกษา อันจะเปนผลผลิ ตทางปญญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น เป า ประสงค ข องการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช วิ จั ย เป น ฐาน คื อ การที่
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ความสัมพันธของความสามารถทางปญญา การลงมือปฏิบัติจริงเขากับกระบวนการวิจัย ผานการจัดการ
เรีย นการสอนในรายวิชาตางๆของหลักสู ตร จนเกิด เปน คุณลั กษณะที่ พึง ประสงคใ นการเรี ยนรู ของ
นักศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร จนเกิดเปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ใ นการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนโดยใช วิ จั ย เป น ฐาน สู ก ารเป น
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ภายใต แ นวคิ ด เชิ ง ระบบ สามารถแสดงถึ ง
องคประกอบสําคัญเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินงานในทุกภาคสวน ดังนี้
1. องคประกอบดานปจจัยปอน
ป จ จั ย ป อ นสํ า คั ญ ของระบบการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนโดยใช วิ จั ย เป น ฐานสู ก ารเป น
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบไปดวย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมศาสตรสําคัญ 3 กลุม คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ และมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร รวมทั้ง แหล ง ทรัพยากรสําคัญ ที่ต องมีความพรอมกอ น
ขับเคลื่อนสูองคประกอบดานกระบวนการของระบบ ซึ่งไดแก 1) หลักสูตร ที่ตองไดรับการวางแผนจาก
ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานในระดับ
หลักสูตร 2) งบประมาณ เพื่อใชในการสงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชวิจัยเปนฐาน ทั้งในแงพัฒนาสื่อการเรียนรู เครื่องมือหรืออุปกรณการวิจัย เปนตน 3) เทคโนโลยี ที่
เอื้อตอการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานของผูสอน
4) บุคลากร ที่ตองไดรับการเตรียมความพรอม การสรางความตระหนัก การพัฒนาองคความรูและ
ทักษะดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 5) เวลา ทั้งในแงที่ใชเพื่อการวางแผน และการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
2. องคประกอบดานกระบวนการของระบบ
กระบวนการสําคัญของระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ ที่
ขับเคลื่อนไปพรอมกัน คือ
(1) Learning Information : ผูสอนตองวิเคราะหจากหลักสูตรเพื่อนําไปสูการกําหนดขอมูล
หรือแนวคิดทั้ง ที่มาจากแหลง ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ควบคูกับการวิเคราะหถึง แหลงประสบการณการ
เรียนรูของขอมูลหรือแนวคิดตางๆ ทั้ง ที่เปนสื่อประสบการณทางตรงและทางออม พรอมทั้งระบุถึง
วิธีการเขาถึงแหลงประสบการณดังกลาวที่หลากหลาย ทั้งที่อยูในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน หรือในระบบ
ออนไลน
(2) Learning Experience : การจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยใหประสบความสําเร็จ มีกลวิธีการสอนที่ใชเปนแนวทางสําคัญจากระบบพื้นฐานและสู
ระดับที่เขมขนมากขึ้น ดังนี้
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2.1.1 นําการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูแลวเขาไปไวเปนสวนหนึ่ง ของหลักสูตร โดย
กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร
2.1.2 อางอิงถึงประสบการณเดิมของผูสอนในการรับมือกับปญหาที่ “เกิดขึ้นจริง” ใน
งานวิจัยของผูสอนเพื่อฉายภาพตัวอยางใหนักศึกษาไดเขาถึงกรอบแนวคิดและทฤษฎี
2.1.3 แสดงใหเห็นถึงคุณคาของการปฏิบัติและจริยธรรมการวิจัยในสาขาของตนเอง
โดยมีคณาจารยรวมกับนักศึก ษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิจัยในปจจุบัน ที่
ดําเนินการอยู
2.2 บรรจุงานวิจัยลาสุดที่อยูในสาขาวิชาไวในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดย
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของงานวิจัยดังกลาว
2.2.1 การอภิปรายภายในขอบเขตของผลการวิจัยลาสุด โดยอางอิงถึงทฤษฎีที่มีการ
หักลางในอดีต และการโตแยงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน
2.2.2 แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของความรูที่มีอายุเพียงสั้นๆ สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒ นาตอไปไดดวยมิติเชิง ประวัติศาสตร เพื่อแสดงใหเห็นวานโยบายและการปฏิบัติในปจจุบันมีการ
พัฒนามาจากการปฏิบัติในอดีต
2.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแบบการวิจัยรวมสมัย
2.3.1 ใหผูเรียนสํารวจปญ หาการวิจัยที่ทันสมัยหรือแนะนําแนวทางการแกปญ หาที่
เกิดขึ้นจริงในยุคปจจุบันภายใตความรูพื้นฐานของศาสตรสาขานั้นๆ รวมถึงการใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมที่
มีความหลากหลาย เชน 1) ตรวจสอบการรายงานผลการวิจัยภายใตคําถามการวิจัยของงานวิจัยที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันของสาขาวิชาโดยเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยผานสื่อตางๆ ที่ศึกษาผลการวิจัยดังกลาวกับ
รายงานผลการวิจัยที่นําเสนออยางเปนทางการ 2) วิเคราะหระเบียบวิธีวิจัยและขอโตแยงที่นําเสนอใน
บทความวารสารที่แสดงผลของการวิจัยลาสุด และ 3) ทบทวนรายงานผลการวิจัยโครงการยอยๆเพื่อ
นําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของความรู รวมถึงประเด็นขอคําถามตางๆ ที่จะเกิดจากขอสรุปของ
ผลการวิจัยดังกลาว
2.4 สอนวิธีการ เทคนิค และทักษะการวิจัย ไวอยางชัดเจนในหลักสูตร
2.4.1 พัฒ นาความเขาใจของนักศึกษาในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยในระหวางการสอนใน
หองเรียน
2.4.2 ออกแบบหลักสูตรที่มีการบรรจุวิธีการทําวิจัยที่เปดโอกาสในการนําทักษะการวิจัยไป
ใชกับปญหาการวิจัยไดจริง
2.4.3 ออกแบบการประเมินผลงานภายในวิชา โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมเรียนรู
ถึงความแตกตางและความหลากหลายของวิธีการและทักษะเกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของการวิจัย
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2.5.1 ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลงานวิจัยจากโครงการที่มีอยูจริง
2.5.2 ใหคําถามการวิจัยแกนักศึกษาเพื่อนําไปสูการทบทวนงานวิจัย เลือกวิธีการ
ทํางานวิจัย รวบรวมขอมูล เขียนผลการวิจัยและขอสรุป
2.5.3 เสนอหรือปรับปรุงรายวิชา ที่เนนโครงการที่ใหนักศึกษาไดใชทักษะการวิจัยและ
ความรูดานระเบียบแบบแผนจากภาคการศึกษากอนหนาไวในหลักสูตร
2.6 ใหนักศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัย
2.6.1 ใหนักศึกษารับผิดชอบโครงการวิจัยยอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งโครงการใหญ
2.6.2 จัดใหนักศึกษาทําหนาที่ผูชวยวิจัย สําหรับการวิจัยของนักศึกษาในระดับที่สูงกวา
เชน การใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนผูชวยวิจัยใหกับโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เอก รวมทั้งบุคคลากรและคณาจารยในคณะ
2.6.3 จัดการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยการวิจัย
2.7 สงเสริมใหนักศึกษารูสึกเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการวิจัยของสาขาวิชา
2.7.1 ในระดับปริญญาตรีอาจมีการแจงเกี่ยวกับงานวิจัยที่บุคลากรในสาขาวิชาใหความ
สนใจและจุดแข็งของบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
2.7.2 สอบถามเพื่อนรวมงานในสาขาวิชาเกี่ยวกับงานวิจัยที่แตละคนสนใจและประสบ
ความสําเร็จ หากเปนไปไดเชิญบุคลากรในสาขาวิชาเขารวมพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับการทํางานวิจัย
2.7.3 สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเขารวมสัมมนาการวิจัยโดย
การเชิญนักวิชาการ แจกเอกสารการประชุม และใหผูเรียนจัดการประชุมเชิงวิชาการ
2.8 บูรณาการคุณคาของการเปนนักวิจัยไวในกิจกรรมการเรียนการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของการเปนนักวิจัย เชนการมีความเปนกลางเคารพ
ในหลั ก ฐาน เคารพความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น มีค วามอดทนต อ ความคลุ ม เครื อ และเข ม งวดต อ การคิ ด
วิเคราะห โดยเปนตนแบบที่แสดงถึงคุณคาของการเปนนักวิจัยที่ดีในชั้นเรียน พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการ
ที่นักวิจัยไดนํามาใช กอนที่จะตีพิมพผลงาน รวมถึงจํานวนครั้งที่มีการแกไขอยางนับไมถวน รวมทั้งการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษา พัฒนาคานิยมที่ดีของการเปนนักวิจัย เชน การใหศึกษาบทความวิจัย
ที่มีการนําเสนอขอโตแยงของฝายตรงขามในหัวขอเดียวกัน จากนั้นใหนักศึกษาวิเคราะหความถูกตองและ
หาขอสรุป
(3) Reflect เปนกระบวนการสะทอนผลการเรียนของผูเรียน ที่ตองมีหลากหลายและให
นักศึกษามีสวนรวมที่จะประเมินตนเองและประเมินรวมกับผูอื่นที่เกี่ยวของ ถึงสิ่งที่ตนไดเรียนรูและวิธีการ
เรียนรู วาเกิดผลลัพธการเรียนรูตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนหรือไม
3. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของระบบ
ในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ตองจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกระดับการศึกษาใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ดาน
คือ คุณธรรม ความรู และทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะ
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แหงการวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความ
โดดเดนและเปนที่ยอมรับในฐานะของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ดังนั้น แลวองคประกอบดาน
ผลผลิ ต และผลลั พ ธ ข องระบบการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช วิ จั ย เป น ฐาน สู ก ารเป น
มหาวิทยาลัยแหง การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึง ไดกําหนดผลผลิตและผลลัพธอันเกิดจากการ
กําหนดปจจัยปอน ผานกระบวนการของระบบ ดังนี้
ผลผลิตของระบบ ไดแก คุณประโยชนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในฐานะที่เปนผลผลิตจากระบบ
การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ประกอบดวย 1) นักศึกษามีความเขาใจองค
ความรูที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนและอาชีพรวมทั้ง วิธีการวิจัยความทาทายในการคนควาที่ทันสมัย
และเขาใจปญหาการวิจัยอยางถองแท 2) สรางความสามารถทางปญญาของผูเรียน และชวยเพิ่มทักษะใน
การทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต 3) พัฒนาคุณภาพของผูเรียนในการทําวิจัยและการแสวงหาความรู
และ 4) กระตุนใหมีสวนรวมละพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง
ผลลัพธของระบบ ไดแก บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตที่แสดงถึงศักยภาพที่
โดดเดนและเทียบเทากับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาชั้นนําจากนานาประเทศ ดังนี้
1) ยอดเยี่ยมดานวิชาการ คือ มีความซื่อสัตยทางปญญาและจริยธรรมในการศึกษา มีความรู
เชิงลึกในศาสตรของตน ประสบความสําเร็จในระดับสูงในการเรียน การวิจัยทั่วไป การแกปญหา และการ
สื่อสาร เปนนักคิดที่มีวิจารณญาณและความสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง และ
สามารถปรับวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ทั้งทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) มีความรูในสาขาวิชา คือ ตรวจสอบเชิง วิเคราะห สัง เคราะหและประเมินความรูใน
หลากหลายแขนง เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหผานประสบการณการเรียนรูในวิชาที่มีความหลากหลาย
มีความสามารถในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการเรียนรูรวมกันและเผชิญกับปญหาที่ไมคุนเคย และมี
ความยืดหยุนและสามารถปรับทักษะสําหรับการจางงานที่หลากหลาย
3) เปนผูนําชุมชน คือ เริ่มตนและดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคในชุมชนทั้งวิชาชีพและ
สถานที่ทํางาน มีมนุษยสัมพันธและทักษะการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมรวมถึง ตระหนักในจุดแข็งและขอจํากัด
สวนบุคคล เปนที่ปรึกษาของผูเรียนรุนใหม และมีสวนรวมในการอภิปรายในที่สาธารณะและตระหนักถึง
ความตองการของชุมชน
4) ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตาง
เปน พลเมืองดี เสียสละเพื่อชุมชนที่อาศัยอยู มีความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางสัง คมและ
วัฒนธรรมในชุมชน และมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและคานิยมของทองถิ่น
5) เปนประชากรโลกที่มีความกระตือรือรน คือ ยอมรับในความรับผิดชอบตอสังคมและหนาที่
พลเมือ ง ไดรั บการสนับสนุ น ในการพัฒนาสิ่ง แวดลอมอยางยั่ ง ยืน และมีความเข าใจอย างกวา งขวาง
เกี่ยวกับโลกเพื่อสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและจริยธรรม
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ในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาการจั ดการเรียนการสอนโดยใชวิจัย เปนฐาน สูก ารเป น
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองอาศัยกลไกการควบคุมของระบบสําคัญอีก 2
สวน คือ 1) การจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรู แหลงการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีที่ตองมีคุณภาพสูง เพื่อ
รองรับตอการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใชวิจัยเปนฐาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
ทางการวิจัย การจัดหาและเตรียมแหลงเรียนรู รวมถึงระบบเทคโนโลยีใหพรอมกับการสอนของอาจารย
และการเรียนรูของนักศึกษาที่ทุกคนสามารถเขาถึง ไดทุกที่ทุกเวลา 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ระบบที่ปรึกษา ที่ทุกคณะตองมีกลไกเชิง ยุทธศาสตรของการใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความ
เขาใจของการจัดการเรียนการสอนที่ใชวิจัยเปนฐาน สูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยในระดับผูนําของ
ประเทศและนานาชาติ ร วมถึ ง ระบบที่ ปรึ ก ษาที่ ต อ งสร า งที มงานที่ ป รึ ก ษาให มี ความเข ม แข็ ง รอบรู
มีประสบการณ อุทิศตนเสียสละ เปนที่ยอมรับและสามารถเปนที่ปรึกษาใหกับเพื่อนบุคลากรได
จากองคประกอบทั้งหมดของระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน สู
การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ถือเปนแนวทางสําคัญที่ทุกคณะวิชาควรให
ความสําคัญและนําไปสูการประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทในแตละคณะ เพื่อไปสูเปาหมายรวมกันของ
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการวิจัยของประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติตอไป
สําหรั บในการวิจั ยครั้ง นี้เปน การศึกษาเพื่อพั ฒนารู ปแบบการจัดการเรีย นรูขา มวัฒนธรรม
อาเซียนไดประยุกตกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานมาเปนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาคําตอบไดดวยตนเองและเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดง
ศักยภาพในตนเองออกมาผานกระบวนการเรียนรู โดยจะมีการออกแบบดวยการใชผลการวิจัยในระยะที่
1-2 มาสนับสนุนเนื้อหาวิชา (วัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV) และใชกระบวนการวิจัยมาเปน
กระบวนการสอนในขั้นการทดลอง (ระยะที่ 3 ของโครงการวิจัย)
5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม
พรพะเยาว กงเมง และดวงทิพย เจริญรุกข เผื่อนโชติ (2557) ไดทําวิจัยเรื่อง “ความสามารถ
ทางการสื่อสารขามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค คือ
1) เพื่อศึกษาถึงความสามารถทางการสื่อสารของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิตภายใตวัฒนธรรมไทย 2)
เพื่ อ ศึก ษาถึ ง การปรั บ ตัว ของนั กศึ ก ษาจี น มหาวิ ทยาลัย รั ง สิ ต 3) เพื่ อ ศึก ษาความสั มพั น ธร ะหว า ง
ความสามารถทางการสื่อสารภายใตวัฒนธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ผลการวิจัยพบวา 1) แนวคิดพื้นฐานของผูใหขอมูล คือ
หลีกเลี่ยงการแขงขันทางการศึกษาที่มีสูง ภายในประเทศจีน เพิ่มโอกาสที่ดีในการทา งานในอนาคต ชื่น
ชอบผูคนและวัฒนธรรมไทย เปนพื้นฐานในการตัด สินใจเรียนในประเทศไทย 2) ความสามารถทางการ
สื่อสารขาม วัฒนธรรมของนักศึกษาจีน แบงออกเปน 2 ดานคือ (1) มีความสามารถในการตีความหมาย
อยูในระดับสูง ที่คาเฉลี่ย 3.66 คือ สามารถตีความภาษาทาทางของคนไทยไดวา ตองการจะสื่อสารอะไร
เชน พยักหนา การพนมมือ การโบกมือ (2) มีความสามารถทางดานทักษะ การฟงการพูด การอาน การเขียน
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ทางดานทักษะการพูด การอาน การเขียน มีความสามารถอยูที่ระดับนอย ที่คาเฉลี่ย 2.46, 2.01, 1.71
ตามลําดับ 3) การปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยรังสิต แบงออกเปน 2 ดานคือ 1) การปรับตัวดาน
วัฒนธรรมโดย รวมอยูในระดับ ปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 2.78 คือ นักศึกษาจีนสามารถเริ่มตน สนทนากับคน
แปลกหนาที่เปนคนไทยได รองลงมาคือภาษาที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 2) การปรับตัว ดานการศึกษา
โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.16 คือนักศึกษาจีนมีการวางแผน การศึกษา สามารถปรับตัว
เขารวมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน งานกีฬามหาวิทยาลัย กิจกรรม Freshy Day & Night 4)
แรงจู ง ในและความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษา จี น คื อ การชื่ น ชอบหลงใหลวั ฒ นธรรมไทย ต อ งการได
ประสบการณใหม คาดหวังการหลีกเลี่ยงปญหาวางงานในอนาคต 5) ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัว คือ การ
เรียนรูและยอมรับ ถึงความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและจีน 6) ปญ หาและอุปสรรค คือ เรื่อง
ภาษา นักศึกษาจีนยัง ขาดทักษะดานการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย 7) ความสามารถ
ทางการสื่อสารภายใตวัฒนธรรมไทยไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.641 คือ นักศึกษาจีนสามารถปรับตัวในสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม
ใหม ไดถึงแมจะพบปญหาอุปสรรคเรื่องของภาษา
ปราณีต สองวัฒนา (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยทางการพยาบาลขามวัฒนธรรม: แนวคิด
และประเด็นวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อสงเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล ควรมีองคประกอบหลัก 3 ประการเพื่อนําไปสู ความสําเร็จคือ 1) ผูสอนมีสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรมใน ระดับที่มีความตระหนักเปนอยางนอย 2) มีกระบวนการที่หลากหลายและสื่อในการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมที่เฉพาะ และ3) ผูเรียนเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษา ชีวิตคนและตองการการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ดัง นั้น การสั่งสมความรูพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่จะสง เสริม
พฤติกรรมสุขภาพทางบวกของ ผูใชบริการ และทําใหเกิดความไวเชิงวัฒนธรรมและการดูแลที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรมผูใชบริการ (congruent care) จึงมีความจําเปนทั้งผูสอนและผูเรียน สิ่งที่ควรเพิ่มใหกับ
ผูเรียน คือ สมรรถนะในการสื่อสาร แบบทั่วไป (intercultural communicative competence) กับคน
ตางวัฒนธรรม และสมรรถนะเฉพาะที่จะนําไป ใชรายบุคคล (cultural communicative competence) ใน
ปจจุบันมีงานวิจัยขามวัฒนธรรมในลักษณะของ การคนหาวิธีการที่ใชในการสื่อสารในการดูแลผูใช บริการ
ตางวัฒนธรรมเชน ใชลามแปล ใชสื่อเสียงหรือ ภาพแทนประเด็นที่ตองตระหนักและประเมินเกี่ยวกับการ
ใชลามคือ การใชลามที่เปนญาติตองระวังเพราะ บางคนไมตองการใหญาติรูรายละเอียด อีกประการหนึ่ง
คาใชจายในการใชลามคอนขางสูง จึงอาจมีขอจํากัด
มั ญ ชรี โชติ ร สฐิ ติ (2556) ทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง “การปรั บ ตั ว ข า มวั ฒ นธรรมของนั ก เรี ย นไทยใน
ตางประเทศ” โดยการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรม
ของนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาตางประเทศ ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปรับตัวขามวัฒนธรรม
รวมทั้ง ปจจัยที่เอื้อตอการปรับตัว รูปแบบในการวิจัยคือ ใชเครื่องมือในการทําเปนแบบสอบถามและ
วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาไทยที่ไปเรียนตางประเทศทั้งหมด จํานวน
30 คน แบงเปนเพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน สําหรับการวิเคราะหผลของขอมูลที่ไดจากการตอบ

- 40 แบบสอบถามของกลุมเปาหมาย ได ยึดแนวทางการวิเคราะหตามปญ หานําวิจัยตามวัตถุประสงคที่
ตองการศึกษา โดยมีผลการศึกษาแบงเปน 3 สวน 1) ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย ในดาน
เพศ อายุและระยะเวลาที่อยูอาศัย ของกลุมเปาหมายทั้งหญิงและชาย ไมมีความแตกตางกันมากนัก คือ
สามารถปรับตัวไดเหมือนกัน 2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตีความสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การปรับตัวขามวัฒนธรรม สามารถสรุปได 3 ดาน คือ ดานทัศนคติ ที่ชาวตางชาติ มองชาวเอเชียดานลบ
ทําใหเกิดการแบง แยกระหวางกลุมคนเอเซียและตะวันตกกลายเปนเกิดอคติทําใหไ มเปดใจกวางที่จะ
เรียนรูสิ่งใหมที่พบเจอจากสังคมนั้น ดานลักษณะพฤติกรรมของคนไทยเรื่องความขี้เกรงใจ ไมพูด อยาง
ตรงไปตรงมาทําใหไมเขาใจกับลักษณะนิสัยของคนอเมริกันที่พูดตรง และนิสัยไมกลาแสดงออกทําใหขาด
การสื่อสารเพราะอายที่จะพูดกับชาวตางชาติดานความสามารถทางการสื่อสาร คือเรื่องของภาษา สงผล
ตอการสื่อสารระหวางบุคคลและกลุมคนทั้งในชีวิตประจําวันและในชั้นเรียน สงผลใหยากตอการทําความ
เขาใจในทัศนคติค วามคิด พฤติก รรมระหวางบุคคล และขาดการตีค วามสื่อสารที่ถู กตอ ง และ 3)ผล
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวและปจจัยที่เอื้อตอการปรับตัวขามวัฒนธรรม ผลจากการศึกษา 2
ดาน คือ ดานทัศนคติของตนเอง คือ มองในดานบวก เปดใจกวางยอมรับ วัฒนธรรมใหม เขามาและไม
ยึดติดโดยเอาตนเองเปนที่ตั้ง และดานภาษาที่เปนปจจัยเอื้อตอการปรับตัวขามวัฒนธรรมเนื่องจากภาษา
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร สรางความเขาใจระหวางกัน โดยมีแนวทางในการปรับตัว คือ พยายามสราง
มนุษยสัมพันธกับคนในทองถิ่น เลือกคบเพื่อนที่หลากหลายกลุมและทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันกับผูอยูในทองถิ่นนั้น
ณิชาภา จันทรเพ็ญ และวรรณี แกมเกต (2556) การพัฒนาตัวบงชี้และแบบวัดสมรรถนะขาม
วัฒ นธรรมของครู : การทดสอบความไม แปรเปลี่ ยนของการวัดตามหลักของครู โดยในการวิจั ยนี้ มี
วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาตัวบงชี้และแบบวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครู 2) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลองของโมเดลการวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
และ 3) เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูที่มีภูมิหลัง
แตกต า งกั น กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ครู ผู ส อนในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 732 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและแบบวัด สมรรถนะขามวัฒนธรรม
ของครูผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้สมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูมี 3 องคประกอบจํานวน 8 ตัวบงชี้
ไดแก (1) ความตระหนักทางวัฒนธรรมประกอบดวย 2 ตัวบงชี้คือความไวทางวัฒนธรรมและการเห็น
คุณคาทางวัฒนธรรม (2) ความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้คือ ความรูในวัฒนธรรม
เฉพาะและความรูในวัฒนธรรมหลากหลาย และ (3) ทักษะสวนบุคคล ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้คือ
การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถในการสื่อสาร ความยืดหยุน และการกํากับตนเอง ผล
การวิเคราะหคุณภาพแบบวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูพบวา แบบวัดมี ความตรงเชิงโครงสราง
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยคาดัชนี IOC ตั้งแต 0.6–1.0 และแตละตัวบงชี้มีคาความเที่ยงอยูในเกณฑ สูงโดย
มีคาตั้ง แต 0.752-0.948 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง ยืนยันอันดับที่ สองของโมเดลการวั ด
สมรรถนะขาม วัฒนธรรมของครูพบวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและ
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พบวา โมเดลการวัดมีความไมแปรเปลี่ยนของ รูปแบบโมเดลแตมีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร
น้ําหนักองคประกอบขององคประกอบหลักและตัวบงชี้
ตติยาพร จารุมณีรัตน (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง ASEAN : การบูรณาการเรียนรูขามวัฒนธรรม
ผา นหลั ก สูต รการทอ งเที่ย วในกลุม ประชาคมเศรษฐกิ จ กรณี ศึ กษาประเทศสิง คโปร วัต ถุ ประสงค 2
ประการ คือ เพื่อศึกษาสถานการณหลักสูตรการทองเที่ยวและ/หรือการโรงแรมในประเทศสิงคโปรและ
วิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของหลักสูตรฯ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ งานวิจัยพบวาภาครัฐและภาคการศึกษาในประเทศ
สิงคโปร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมุงยกระดับคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย รวมทั้งเรงเตรียมความพรอมของประชาชนสูการเปนประชากรโลก (Global Citizen) งานวิจัย
พบวา หลักสูตรฯ ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศสิงคโปร โดยจุดเดนของหลักสูตร ฯ เนน
ผสมผสานการเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณจริง อยางไรก็ตาม การบูรณาการความรูการสื่อสาร
ระหวา งวัฒ นธรรมจัด เป นจุ ดออ นของหลัก สูต รฯ และควรเพิ่ม เนื้ อหาเกี่ ยวกับ วัฒนธรรมอาเซีย นใน
หลักสูตร เชน ภาษาที่ใชในกลุมประเทศแถบอาเซียน เรงสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน กระตุนใหเกิดการรวมมือในทุกภาคี เชน โครงการฝกปฏิบัติง านที่มีผลตอบแทนที่นา
ดึงดูดใจ
ลัดดา แกวสีนวล (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารขามวัฒนธรรมกรณีศึกษาชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา กระบวนการ และลั กษณะของการสื่อ สารของชาวไทยพุท ธและชาวไทยมุส ลิม ในสามจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต ศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ที่สงผลกระทบตอการ
สื่อสาร ศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่ออื่น ๆ ที่มีผลตอการสรางความรู การสรางความ
เขาใจและความรวมมือระหวางประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อสรางรูปแบบการสื่อสาร
ที่เหมาะสมในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางประชาชน ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนการวิจัยแบบผสมสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี
การศึกษาเอกสาร การเก็บขอมูลพื้นฐานโดยใชแบบสอบถาม การประชุมกลุมเฉพาะและการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่มีการ
เปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท และสื่อที่เปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือที่สุดคือ สื่อบุคคล โดยเฉพาะ
ผูนําทางศาสนา โดยเหตุผลที่มีการสื่อสารระหวางกันไดแก ความสัมพันธทางดานเครือญาติ ความเปนครูกับ
ศิษย ความเปนเพื่อน ความเปนผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และการรวมธุรกิจกันสวนเหตุผลที่ไม
สื่อสารกัน ไดแก ความแตกตางดานภาษา ทัศนคติและความเชื่อที่แตกตางกัน ผลการวิจัยยังพบวา สื่อ
บุคคลมีอิท ธิพลในดา นการให ขาวสาร ความรู แตไ ม มีผลตอการสรางความรวมมือ ส วนสื่ อมวลชนมี
อิทธิพลดานการใหขอมูลขาวสาร ความรูแตไ มมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยการเขารวม
กิจกรรมหรือประเพณีพบวาทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะไมเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของกัน

- 42 และกัน สําหรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันคือ การปรับกระบวน
ทัศนในการสื่อสารภายใตกระบวนทัศน “DO IT RIGHT”
สุรศักดิ์ บุญอาจ (2552) ทําวิจัยเรื่อง การสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยที่
เขารวมโครงการ เวิรค แอนดฮอลิเดยวีซา ไทย-ออสเตรเลีย โดยงานวิจัยนี้มุง เนนเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
ลักษณะการสื่อสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรม ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารตางวัฒนธรรม และ
องคประกอบที่มีสวนชวยในการปรับตัวทางวัฒ นธรรมของคนไทยที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง ในบริบทการ
ทํางานและการใชชีวิตประจําวันทัว่ ไป ผลการวิจัยพบวา รูปแบบลักษณะการสื่อสาร และการปรับตัวขาม
วัฒนธรรม คนไทย สื่อสารระดับบุคคลระหวางคนไทยดวยกันในหัวขอเกี่ยวกับงานเรื่องสวนตัวทั่วๆไป
และเรื่องการใชชีวิตในตางประเทศ โดยใชสื่อและชองทางทุกอยางในการสื่อสารแบบพบหนากันมากที่สุด
รองลงมา คือ การสือ่ สารกับคนออสเตรเลีย และนอยที่สุด คือ การสื่อสารกับคนตางชาติอื่นๆ ปญหาและ
อุปสรรคการสื่อสารตางวัฒนธรรม จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวา ภาพรวมของความสามารถ
ในการสื่อสารทั้ง 3 มิติคือ มิติดานความรู และความเขาใจ มิติดานทั ศนคติและความรูสึกและมิติดาน
พฤติกรรม อยูในระดับปานกลางถึงดี สําหรับผลการสัมภาษณเชิงลึกพบปญหาและอุปสรรคของคนไทยใน
มิติตางๆ ไดแก การขาดทักษะในการใชภาษาอัง กฤษ การมองแบบเหมารวมของคนออสเตรเลียตอผู
หญิงไทย ปญหาเรื่องอคติตอคนเอเชียของคนออสเตรเลีย บางกลุม การประเมินคาความแตกตางทาง
วัฒ นธรรมไปในเชิ ง ลบ และการหลีก เลี่ยงที่จ ะเรียนรู วัฒ นธรรมใหมองค ประกอบที่มีสวนช วยในการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม คือแรงจูงใจที่อาจชวยการเรียนรูวัฒนธรรม ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานกับโอกาสการสื่อสารกับคนออสเตรเลีย ความสามารถในการสื่ อสารตางวัฒ นธรรม และ
นอกจากนี้ยังพบวาคนไทยที่มีเพื่อนสนิทเปนคนออสเตรเลียกับคาเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทาง
วั ฒ นธรรมของคนไทยมี แ นวโน ม สั ม พั น ธ กั น ส ว นรู ป แบบการปรั บ ตั ว ที่ ใ ช คื อ การปรั บ ตั ว ด ว ยการมี
บุค ลิ กลั ก ษณะนิสั ย เชิ ง บวก การใช เครื อข า ยทางสั ง คมเพื่อ ช วยเหลื อ ในการใหข อ มูล การเรีย นรูจ าก
สภาพแวดลอมและการเรียนรูจากคนรักที่เปนตางชาติ
ธานิษฏ กรองแกว (2544) ไดทําวิจัยเรื่อง การสื่อสารและการปรับตัวของอาจารยตางชาติใน
มหาวิทยาลัยไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของอาจารยชาวตางชาติ ศึกษาความสามารถ
ทางการสื่อสารภายใตวัฒ นธรรมไทยของอาจารยตางชาติ ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถ
ทางการสื่อสารและระดับการปรับตัวของอาจารยตางชาติ และศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอ การปรับตัว
ของอาจารยตางชาติ โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจจากแบบสอบถามจํานวน 104 ชุด และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับอาจารยตางชาติ เปนจํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการปรับตัวของอาจารยตางชาติคือ ระยะเวลาที่อยูอาศัยในประเทศไทย ปจจัยที่มีความสัมพันธระดับ
ความสามารถทางการสื่อสารภายใตวัฒนธรรมไทยของอาจารยตางชาติคือ สัญชาติของอาจารยตางชาติ
และระยะเวลาที่อ ยู ใ นประเทศไทย ความสามารถทางความคิ ด และความสามารถทางอารมณ แ ละ
ความรูสึก ผลคือไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของอาจารยตางชาติในขณะที่ ความสามารถทางดาน
พฤติกรรม และความสามารถในการสื่ อสารภายใตวัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความสัมพันธกับระดับการ
ปรับตัวของอาจารยตางชาติสัญชาติของเพื่อนสนิท พฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนพฤติกรรมการใช

- 43 อินเตอรเน็ต และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของอาจารยตางชาติ ในขณะ
ที่สื่อวิทยุมีความสัมพันธกับการปรับตัวของอาจารยตางชาติ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม พบวา มีการศึกษากันอยาง
แพรห ลายในบริ บทที่ แตกตางกั นรวมทั้ง การศึ กษาที่เกี่ย วขอ งกับประชาคมอาเซี ยน แตยัง ไมป รากฏ
การศึกษาที่มุงเนนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนาซึ่ง เปนสวนหนึ่ง ของวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทของ
สถาบันการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับศาสนาจึงทําใหเปนประเด็นที่สนใจศึกษาสําหรับการวิจัย
ครั้งนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
ปญ ญฎา ประดิษฐบาทุกา และคณะ (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิง เหตุทางจิตสังคมที่มี
อิทธิพลตอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุง เทพมหานครและปริ มณฑล มีวัตถุป ระสงคการวิ จัยเพื่อทดสอบและเปรียบเที ยบแบบจํา ลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ สมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหวางอาจารยขาราชการและ
อาจารยพนัก งานมหาวิทยาลัย กลุมตัว อยางจํ านวน 720 คน และวิเคราะหข อมูลพื้ น ฐานด วยสถิ ติ
พรรณนาและการแจกแจงของตัวแปรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบ
สมมติฐานดวยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวา 1) แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่ปรับมีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิง ประจักษโดยพิจารณาจาก χ2=440.19, SRMR=.048, RMSEA=.072, GFI=.93, NFI=.97, CFI=.97,
TLI=.97, AGFI=.90, PNFI=.75, χ2/2 = 4.73 2) แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ บบวิจัยเปน ฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุง เทพมหานครและปริมณฑลระหวางอาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีความ
แตกตางกันเฉพาะคาอิทธิพลของสมรรถนะของ อาจารยที่มีตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
โดยอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาอิทธิพลสู งกวา และ 3) อาจารยขาราชการมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
สมรรถนะของอาจารย ความมีสติรูคิด ความพึงพอใจในงาน และการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
มากกวากลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
พวงเพ็ญ อินทรประวัติ (2548) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยไดบูรณาการการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน
(Research-based method) ควบคูกับการวิเคราะหเนื้อหา (Genre Analysis) และกระบวนการเขียน
(Writing Process) เพื่อสอนเขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหารในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี
โดยผูสอนมีความคาดหวัง 2 ดาน คือ ดานเนื้อหาและดานการใชภาษาอังกฤษ สําหรับในดานเนื้อหา
ผูเรีย นจะต องเรียนรู วิธีการเขี ยนที่ส ามารถชัก จูง ผูอ านใหคลอ ยตามความคิดเห็นของตนหรือกระทํ า
กิจกรรมบางอยางตามขอเสนอแนะของตนโดยจะตองเลือกปญหา ตามหัวขอเรื่องที่ตนเองสนใจ วิเคราะห
ผูอานเพื่อทําความเขาใจ สิ่งที่ผูอานตองการทราบ หาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และทําการ

- 44 วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบและจําแนกประเภท นําเสนอขอมูลโดยการเขียนเรียงความเปน
ภาษาอัง กฤษ และในดานการใชภาษาอังกฤษ มุงหวังใหผูเรียนไดฝก ทักษะการเขียนเรียงความเชิง
อภิปรายโวหารเปนภาษาอังกฤษ โดยที่ 1) ตองวิเคราะหและเขียนเรียบเรียงขอความตามรูปแบบ การ
เขียนเรียงความชนิดนี้ได ซึ่งผูสอนไดนําเอาหลักการวิเคราะห เนื้อหาตามหนาที่มาใชโดยใหผูเรียน
พิจารณาขอความที่ทําหนาที่ ตางๆ กันในยอหนา เชน ระบุใจความสําคัญ ยกตัวอยาง ใหคําจํากัดความ
เปรียบเทียบความแตกตาง เปนตน ใหจําแนกขอความ ที่ทําหนาที่ตางๆ กันนี้และใหฝกเขียนขอความ
ดังกลาวในเรียง ความของตน และ 2) เขียนประโยคชนิดตางๆ เปนภาษาอังกฤษ ไดถูกตองตาม
กฎไวยากรณ
ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความสนใจใฝรู และมีทักษะ ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย
ที่สามารถนําเอากระบวนการ คนหาความรูที่ใชกระบวนการวิจัย ไปใชไดครบถวนในทุกขั้นตอน ของการ
เขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหาร ผูเรียนสามารถพัฒนา วิธีการเรียนรูและกระบวนการคิดของตนเอง ซึ่ง
สังเกตเห็นจากการ ตั้งขอสงสัยการถามระหวางเรียน และการทํากิจกรรมการเรียนรวม ทั้งการใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนของตนเองที่ ปรากฏในแบบสอบถามหลัง การเรียน จะเห็นไดวา
กิจกรรมที่ผูเรียนตองทําดัง กลาวมีลักษณะหลากหลายและใชกระบวนการคิดและทักษะที่แตกตางกัน
ออกไป เชน การแสวงหาหัวขอเรื่องและเลือกประเด็นปญหา หลังจากที่ ตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาแลว
ก็ใหคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ เชน เว็บไซต หนังสือ วารสาร เปนตน นํามาอาน
วิเคราะหเพื่อเลือกขอมูลใหสอดคลองกับความตองการ ของผูอาน จัดเก็บขอมูลอยางมีระบบในไฟล (file)
แลวเรียบเรียง เขียนขึ้นใหมตามความคิดของตน ในการเขียนรางครั้งที่ 1 นี้เนน ที่เนื้อหาที่ตองการเขียน
ซึ่งถอยคําภาษาอาจจะยังไมถูกตองตาม หลักไวยากรณทั้งหมด หลังจากนั้นจัดใหมีการอภิปรายกลุมยอย
และปรึกษากับอาจารยผูสอนเพื่อปรับเนื้อหาจึงไดเปนรางที่ 2 เมื่อเนื้อหาที่ไดเปนที่พอใจแลวจึงปรับแก
คําศัพทและแกไขภาษาใหถูกตอง จึงไดรางสุดทาย สรุปไดวากระบวนการสอนขางตนนี้สามารถ นําเสนอ
รูปแบบไดดังนี้คือ
ตระหนักถึงประเด็นปญหา
นําเสนองาน

วิเคราะหผูอาน
อภิปรายผล

แสวงหาความรู
ตัดสินใจเลือก

จากการศึกษาตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานพบวา เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่ไดรับการนํามาปรับใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะการมุงเนนใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูหรือแสวงหาความรูไดดวยตนเองโดยผานกระบวนการวิจัยและมีผูสอนเปนผูแนะนําและสนับสนุน
การเรียนรูใหกับผูเรียน

- 45 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในกลุมประเทศ CLMV
มาลี สันภูวรรณ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง“คนขามชาติจากพมาและความเปนอื่นในสายตา
ของคนไทย: มองผานประเด็นการไดรับอนุญ าตใหอยูอาศัยแบบถาวร” ซึ่ง ในงานที่ไดทําการศึกษามี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนไทยตอประเด็นการอยูศัยอยางถาวรของลูกของ คนขามชาติ
จากพมา โดยมองผานการติดตอสื่อสารกับบุคคลนอกกลุมของตนเอง วาสามารถลดชองวางระหวาง ความ
เปน ไทยกับความเปน อื่น ไดหรือไม ใชขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของคนไทยตอผูพลัดถิ่นและ
แรงงาน จากพมา กลุมตัวอยางคือบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 1,600 คน จากการศึกษาพบวา
คนไทยมากกวารอยละ 70 ปฎิเสธการอนุญาตการใหอยูอาศัยแบบถาวรแกลูกของคนขามชาติจากพมาที่
เกิดในประเทศไทย แตเมื่อพิจารณาการไดใกลชิดและติดตอสื่อสารกับคนขามชาติจากพมา ก็พบวาคน
ไทยที่มีเพื่อนหรือคนรูจักที่เปนคนขามชาติมีแนวโนมที่จะเห็นดวยกับการอนุญ าตการใหอยูอาศัยแบบ
ถาวร แกลูกของคนขามชาติจากพมาที่เกิดในประเทศไทยมากกวาคนไทยที่ไมมีเพื่อนหรือคนรูจักที่เปนคน
ขามชาติจากพมา ผลการศึกษาชี้วา การปฎิเสธการอยูอาศัยอยางถาวรของลูกของคนขามชาติจากพมา
ของคนไทยอาจ เนื่องมาจากความรูสึกความเปนไทยที่เชื่อวาความเปนไทยนั้นจะตองผานกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมเพื่อหลอหลอม ใหเกิดความเปนไทย แตคนขามชาติจากพมาที่ถูกมองวาเปนอื่นนั้นไมได
ผานกระบวนการขัดเกลาดังกลาว จึงเปรียบเสมือนภัยคุกคามตอความภาคภูมิใจในความเปนชาติหรือ
ความเปนไทย อยางไรก็ตาม การไดใกลชิดและ ติดตอสื่อสารกับคนขามชาติจากพมานั้น สามารถชวยลด
ชองวางระหวางความเปน ไทยและความเปน อื่นลงได โดยในงานนี้ไ ดส ะทอนความเชื่อและคานิยมที่
แตกต างอัน มีผลต อการเรีย นรูและตอ งสรา งความเข าใจอั นเกิด จากวิถีความเชื่ อ วิ ถีทางวัฒนธรรมที่
แตกตางเปนการําหนดบทบาทและความสัมพันธที่แตกตางกัน
ศุภชัย ศรีนวล (2556) งานวิจัยเรื่อง “ดนตรีพิธีกรรมของชาวพมา หมูบานสมใจนึก ตําบลทา
ขนุน อําเภอทองผาภูมิ จัง หวัดกาญจนบุรี” ซึ่ง ในการดํ าเนิ นการวิจัย ไดข อสรุ ปวา “...การประกอบ
พิธีกรรมไหวเจาของชาวพมาเปนพิธีกรรมที่รวมมือกันระหวางคนใน ชุมชนที่แฝงไปดวยความเชื่อ ความ
ศรัทธาตางๆที่มีตอผีนัต เพื่อแสดงความเคารพและการบูชานัต เพราะเชื่อวาเมื่อทําแลว จะพบเจอแตสิ่ง
ดีๆในชีวิต นัตที่พบในพิธีกรรมมีทั้งหมด 15 ตน แตละตนมีบุคลิกที่แตกตางและคลายกัน บางตนสามารถ
รักษาคนปวย บางตนแคเพียงมาร ายรําตามบทเพลงจนพอใจแลวออกจากรางทรง ชาวพมาไดรักษา
วัฒนธรรมประเพณีใน พิธีกรรมไหวเจาไดเปนอยางดีนัตกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวพมาควบคู
กับศาสนาพุทธไมวาชาวพมาจะไปอยู แหงหนใดก็ตาม 2) ดนตรีที่ใชในการประกอบพิธีกรรมเรียกวาวงซา
ยวาย ประกอบไปดวยเครื่องดนตรีซายวายเปงมาง), จี วาย(ฆองวง),ชอนลูปะ(กลองชุด 6 ใบ) และเครื่อง
ประกอบจังหวะ นัตแตละตนจะมีเพลงประจํา ตน และทุกตนจะมีเพลงที่ เหมือนกันคือ บทเพลงเชิญใช
สําหรับเชิญนัตเขาและเชิญออก ลักษณะบทเพลงประกอบพิธีกรรมนั้นเปนเพลงที่มีลักษณะ ซับซอน ฟง
เข าใจยากแต แ ฝงไปได อารมณ ตา งๆมากมายในการศึก ษาวิ เคราะห เพลงจํ านวน 7 เพลงแยกตาม
ความสําคัญของ บทเพลงได 3 ประเภท 1.บทเพลงบูชาพระ 2.บทเพลงเชิญเจา 3.บทเพลงที่บูชานัต
หลังจากไดนํามาวิเคราะหแลวนั้น พบวา กลุมเสียงเพลงซึ่งเปนสําเนียงเพลงพมาพบมี 4 กลุมเสียงคือกลุม
เสียงที่ 1 ประกอบดวย C D E F G A Bb , กลุมเสียงที่2 ประกอบดวย C D Eb F G A Bb C , กลุมเสียง

- 46 ที่3 ประกอบดวย C D E F G A B และกลุมเสียงที่ 4 มีการใช Pentatonic Scale โดยเฉพาะ
Pentatonic Scale ซึ่งเปนเอกลักษณะของดนตรีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต …” ซึ่งในงานวิจัยได
สะทอนใหเห็นถึงวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ “นัต” ที่อาจหมายถึง “อารักษ” ในคติของไทย
โดยเปนการสะทอนถึงความสัมพันธกับความเชื่อและศาสนาอันเปนวิถีลักษณะรวมที่แตกตางกัน
สุณี เขื่อนแกว และคณะ (2556) ในงานวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธของวิถีชีวิตชาวไทใหญ กับความ
หลากหลายทางชีวภาพสูภูมิปญ ญาทองถิ่น ” ผลการศึกษาพบวา “...ชาวไทใหญ เปนกลุมชาติพันธุใน
ตระกูลภาษาไท-กะได อาศัยอยูในรัฐฉานประเทศพมาเปนสวนใหญและ มีบางสวนที่อาศัยอยูบริเวณดอย
ไตแลง ชายแดนไทย-พมา ชาวไทใหญมีวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณที่โดดเดน ทั้งภาษา การแตงกาย การใชชีวิตที่
ยังคงพึ่งพาอาศัยธรรมชาติกอใหเกิดการสั่งสมองคความรูและถายทอดจากรุนสูรุนมา ชานาน ชาวไทใหญ
ทําอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และมีการใชประโยชนจากพืชในปาธรรมชาติ ไมวาจะเปนการนําไมมา
สรางบาน ทําฟน การเก็บพืชมาใชเปนอาหาร หรือแมแตเปนยาสมุนไพร นอกจากนี้ ชาวไทใหญยังมีการ
ใชพืช ตามความเชื่อทางประเพณีที่ถูกถายทอดกันมาชานานอีกดวย...” จากสภาพความเปนจริงเหลานี้ได
สะทอนใหเห็นวากลไกที่เกิดขึ้นเปนอัตลักษณทางชาติพันธ อันเป นเอกลักษณของกลุมชาติพันธหนึ่งใน
ประเทศพมาที่เปนทั้งความหลากหลาย เปนทั้งวิถีวัฒนธรรมที่สะทอนความคลายและความตางวัฒนธรรม
และเปนลักษณะรวมในกรศึกษาและจะเปนเงื่อนไขในการสรางการเรียนรูในเชิงวัฒนธรรมรวมดวยเชนกัน
ฝาม ดิ๊ก เซือง (2553) ในผลงานการศึกษาเรื่อง “ วัฒนธรรมเวียดนาม : วัฒนธรรมแหงกลุม
ชาติพันธุอันหลากหลาย” โดยในงานศึกษานี้ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามอันถือวาเปนวัฒนธรรมที่
มีกลุมชาติพันอั
ธ นหลากหลาย กลาวโดยภาพรวม วัฒนธรรมเวียดนามแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
วัฒนธรรมภูเขา วัฒนธรรมที่ราบลุม และวัฒนธรรมทะเล จากรูปแบบทั้งหมด รูปแบบที่ราบลุมเกิดขึ้นที
หลัง แตมีความสําคัญเปนวัฒนธรรมหลัก อยางไรก็ตาม เวียดนามถือวาเปนแหลงรวมของภาษาเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตหลายตระกูล เชน ออสโตรเอเซียติค ออสโตรนีเซียน ไต-ไท (ไทกะได) ทิเบต-พมา เปน
ตน ประเด็นที่แตกตางกันที่ทําใหสามารถแบงวัฒนธรรมเวียดนามแยกออกจากวัฒนธรรมอื่น สวนใหญจะ
ขึ้นอยูกับภาพในการนําเสนอกลุมชาติพันธุกับวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุดังกลาว และกระบวนการบูร
ณาการวัฒนธรรมเพื่อสรางสรรควัฒนธรรมแหงชาติที่มีชื่อวาเวียดนาม ในรูปแบบวัฒนธรรมของเอเซีย
ตะวัน ออกเฉียงใไต งมี
ซึ่ เพียงเวียดนาม เทานั้นที่มีภาพอักหลากหลาย กลาวคือ หลากสีสัน หลากกลิ่น
หลากรส แตละแหงมีลักษระเฉพาะอยางชัดเจน เชน เปนภูเขา เปนทะเล และเปนที่ราบ กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ เปนสีเขียวเหมือนกันแตมีสีเขียวของปาเขา สีเขียวของขาว และสีเขียวของทะเล ยิ่งไปกวานั้น ที่นี่ไม
เพียงแตมี "ความหลากหลาย" แตก็ยังมี "ความเลือนราง" ในกาลเวลาที่ผานเลยซึ่งเชื่อมโยงกับหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร
อําพา แกวกง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติดานสัง คมและวัฒนธรรมของชาวไทย
กัมพูชาในประเทศไทยที่ตอความสัมพันธไทย-กัมพูชา” ในงานวิจัยใหทัศนะวา ทัศนคติคนกัมพูชาที่มาอยู
ในประเทศไทยสวนใหญเปนไปทางบวก โดยผูวิจัยใหเหตุผลในเรื่อง "ลักษณะรวมทางวัฒนธรรม" อาทิ
ศาสนาและความเชื่อ ความสัมพันธทางการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย เปนตน และอาจ
มีบางประเด็นในเรื่องความตางและความไมเขาใจอันอาจเปนประเด็นในการสรางทัศนคติเชิงลบ ซึ่งผูวิจัย

- 47 มองในเรื่องของประเด็นรวมทางประวัติชาติระหวางไทยกัมพูชาเปนสําคัญ ตอการสรางความเขาที่ถูกหรือ
ผิดอันเกิดจากการสื่อสาร ชึ่งผูวิจัยยกกรณีเขาพระวิหาร มาเปนประเด็นของความ"ขัดกัน" อันวาดวย
ความเขาใจทางบริบททางประวัติศาสตรที่แทจริง โดยงานวิจัยใหขอมูลไวตอลักษณะรวมทางวัฒนธรรม
ประเพณีผานความพึงพอใจหรือทัศนคติที่ดี คือ “...คนกัมพูชาสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกในระดับเห็นดวย
และเห็นดวยอยางยิ่ง และสูง สุด 3 ประเด็นคือ ทัศนคติดานสัง คมและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาใน
ประเทศไทยที่มีตอความสัมพันธไทย-กัมพูชา ความสัมพันธทางศาสนาและความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการแตง กาย และความสัมพันธ ทางการศึกษา โดยเห็นดวยอยางยิ่ง วาคนไทยและคน
กัมพูชามีความเชื่อทางศาสนาคลายคลึง กัน การสัมภาษณก็พบวาศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และนิทานพื้นบานก็มีเนื้อเรื่องที่ ใกลเคียงกันมาก การใชชีวิตในเมืองไทยจึงไมตองปรับตัวมาก
นัก ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ ธีระวิทยและสุณัย ผาสุก (2543) และพิชิตพล แจมจํารัส
(2545) ที่กลาวถึงความ คลายกันในวิถีชีวิตของสังคมวัฒนธรรมไทยกับกัมพูชาทั้งการนับถือศาสนาพุทธ
การประกอบ พิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนา ตลอดถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีซึ่งมีความผูกพันกันมา
ชานาน เชนเดียวกับกับขอมูลจากแบบสอบถามปลายเป ดที่ชาวกัมพูชาสวนใหญมีความคิดเห็นวาศาสนา
ที่ คลายคลึง กันท าใหพวกเขารู สึกเปนหนึ่งเดียวกับคนไทย และความเชื่อทางศาสนาสามารถเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับกัมพูชาได อาทิ การทอดผาปา ทอดกฐิน การจัดงานบุญรวมกัน ตาม
ประเพณี ชาวกัมพูชาลวนเห็นวากิจกรรมเหลานี้ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันได...”
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหเห็นวาความแตกตางในบริบทของวัฒนธรรมในกลุมประเทศ CLMV
ทั้งในเรื่องชาติพันธุภาษา ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม เปนความแตกตางที่มีความเหมือน และใน
ความเหมือนมีรายละเอียดที่ซอนทับไปดวยมิติของการเรียนรูและการเรียนรูนั้นตองนําไปสูการสรางความ
เขาใจ อันมีเปาหมายเพื่อเรียนรูความแตกตางอยางเขาใจ พรอมสงเสริมใหเกิดการเปรียบเทียบ สงเสริม
ใหเกิดมิติของการซอนทับที่เปนความรูจากการศึกษา เปนความเขาใจจากการลงพื้นที่วิจัย เพื่อประโยชน
ตอการเขาใจซึ่งกันและกันอยางแทจริง และปรับตัวเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดในวิถี
แหงประชาคมอาเซียน
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- 52 11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหไ ดตําราการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนจํานวน 5 เลม และคูมือการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียน จากการศึกษากรณีศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนใน
กลุมประเทศ CLMV
2. ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ที่เหมาะสม
สําหรับนิ สิตมหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ที่สามารถนําไปประยุ กตใชใ นสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีความสนใจในการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมโดยใชวิจัยเปนฐาน
3. ทําใหไดนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่เปนผลลัพธมาจากการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนผลการเรียนรูเชิงประจักษที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
13.1 การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยภายหลังจากสรุปผลการวิจัย
เพื่ อ ให ก ลุม ผู เกี่ ย วข อ งได เข า รว มกิ จกรรมและนํ าผลการวิจั ย เกี่ ย วกับ รู ปแบบการจั ด การเรี ย นรู ข า ม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMVและตําราการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน ไปปรับใชในบริบท
ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาตาง ๆ โดยการเชิญตัวแทนสถานศึกษาในทุกระดับเขารวมในกิจกรรม
13.2 การจัดทําเอกสารและสื่อสิ่งพิมพเพื่อสรุปผลการวิจัยและเผยแพรตามสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอาเซียน เชน ศูนยอาเชียนศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
13.3 การจัดทําสื่อและเผยแพรผลงานวิจัยในชองทางออนไลนเพื่อใหเกิดความกวางขวาง
ในการเขาถึงขอมูล และรวมกันนําเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ตามความเหมาะสมของบริบทนั้น ๆ
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
การออกแบบการวิจัย (Research Design)
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) คณะผูวิจัยไดใชแผนแบบ
การวิจั ยแบบผสมวิ ธี โดยใช วิธี การวิ จั ยเชิ งปริ มาณเพื่ อขยายผลวิ ธีการวิจั ยเชิงคุ ณภาพ (quantitative
method to extend qualitative results) แสดงไดดังภาพตอไปนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ

ภาพที่ 3 การวิจัยแบบผสมวิธีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มา : Tashakkori and Teddlie (1998, อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2552: 57)
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เพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative method to extend qualitative results) ซึ่งในระยะ
ที่ 1 ใชการศึกษาภาคสนาม (field study) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อศึกษา
กรณีศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ระยะที่ 2 การ
สนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
ในกลุมประเทศ CLMV และในระยะที่ 3 ใชการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) เพื่อ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
เนนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดออกแบบการวิจัยและแบงเปน 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เปน
แบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV
ในการศึกษากรณีศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV คณะผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึกดังนี้
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาในระยะที่ 1 มี 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 นิสิตจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ที่ลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน
20 รูป/คน โดยนิสิตผูที่ใหขอมูลในการสัมภาษณจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มาจากกลุมปรเทศ CLMV
2. เปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 หรือ 4 และอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย
หรือในวัดที่ตองอาศัยอยูรวมกันกับพระชาวไทย
กลุมที่ 2 บุคลากรที่สอนในมหาวิทยาลัยสงฆหรือวิทยาลัยสงฆในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร และเวียดนาม ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 12 รูป/คน โดย
บุคลากรผูที่ใหขอมูลในการสัมภาษณจะมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา
2. มีประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตที่เปนบรรพชิต
3. เปนผูมีประสบการณในการวิจัยหรือสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของประเทศนั้นๆ
เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการเก็บ รวบรวมขอ มูล คือ แนวคําถามในการสัม ภาษณ โดยมีประเด็น ที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาท
ชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติที่แตกตางกัน)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 คณะผูวิจัยไดจําแนกวัฒนธรรมทางศาสนาเปนกรณีศึกษา
ได 4 กรณีศึกษา ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของกัมพูชา
กรณีศึกษาที่ 2 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของลาว
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กรณีศึกษาที่ 4 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของเวียดนาม
โดยที่ขอมูลที่ไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยจะสังเคราะหและเขียนเปนตําราการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 5 เลม ที่ประกอบดวย ตําราของกรณีศึกษาทั้ง 4 (4 เลม) และตําราเลมที่
สังเคราะหรวมจากกรณีศึกษาอีก 1 เลม รวมทั้งคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรม 1 เลม และสังเคราะห
รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา
ในระยะตอไป
การกําหนดวิธีการจัดกระทําขอมูล
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง คุณภาพ มาทําการลดทอนขอมูล
ตรวจสอบขอมูล และวิเคราะหขอมูล ซึ่งกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการนี้ไดทําควบคูไปกับกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1) การลดทอนขอมูล เปนการนําขอมูลในจากการสัมภาษณมาวิเคราะหแลวจัดลงในหัวขอ ที่
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนการเลือกหาจุดที่นาสนใจของแตละตัวแปรที่ศึกษาเพื่อใหสอดคลอง
กับตัวแปรที่สนใจศึกษาและเปน ขอมู ลที่เกิด จากการประสบการณจริง ของผูให ขอมูล รวมทั้ง มีความ
เชื่อมโยงกับประเด็นของตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจศึกษา
2) การตรวจสอบขอมูล เปนกระบวนการที่ใชในการตรวจสอบขอมูลโดยพิจารณาถึงความ
ถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมีหลักฐานประกอบระหวาง
การสนทนา ความพอเพียงของขอมูล กําหนดไดโดยประเด็นคําถามที่ผูวิจัยไดเตรียมไวกอนการสัมภาษณ
3) การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยในระยะที่ 1 นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมุงพัฒนา
กรอบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และวิ เคราะหข อมูลดวยการสราง
ข อสรุ ปแบบอุ ปนั ย (analytic induction) โดยผลการวิ เคราะห ที่ ได จะตอบวั ตถุ ประสงค การวิ จั ยข อ 1
ผลลัพธที่ไดรับจากการวิจัยในระยะที่ 1 คือ ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม
ประเทศ CLMV ฉบับราง
ระยะที่ 2 การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV
จากกรอบในการออกแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนจากกรณีศึกษาที่ไดจากการ
สัมภาษณในระยะที่ 1 คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV โดยที่รูปแบบฯ ที่สรางขึ้นมี 6 องคประกอบ ดังนี้
1) วัตถุประสงคเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ (Peaceful Coexistence)
2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV (Content)
3) วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based education)
4) เนนใหนิสิตสรางนวัตกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน (Innovation)
5) การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
6) สื่อประกอบการเรียนรู คือ คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
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ความเปนไปไดในการปฏิบัติโดยใชการสนทนากลุม มีรายละเอียดดังนี้
กลุมเปาหมายที่ใชในการสนทนากลุม คือ อาจารยมหาวิทยาลัยที่มาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย
และนั กวิชาการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกั บการเรีย นรูขา มวัฒนธรรมและการจั ดการเรีย นรูใ น
ประชาคมอาเซียน โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 - 15 รูป/คน
เครื่อ งมือ ที่ใชในการสนทนากลุม ประกอบดวย แนวคําถามหรือประเด็นที่ใชในการสนทนา
กลุม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูขามวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาโดย
ใชการศึกษาพหุกรณีศึกษา
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการปฏิบัติของ
รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น
การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากการสนทนากลุมเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น กระบวนการในการจัด
กระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในระยะที่ 2 นี้ จะมีขั้นตอนดําเนินการเชนเดียวกับระยะที่ 1 โดยที่
ผลการวิเคราะหที่ไดจะตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ผลลัพธที่ไดรับจากการวิจัยในระยะที่ 2 คือ ได
รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ฉบับสมบูรณ
ระยะที่ 3 การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) เพื่อศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในระยะที่ 3 นี้คณะผูวิจัยไดใชแบบวิจัยกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (One-group PretestPosttest Design) (Campbell and Stanley, 1963 อางถึงใน ธีระ อาชวเมธี และคณะ, 2557) เปน
การศึกษา 1 กลุม โดยมีการวัดผลกอนการทดลอง (O1) ดวยการสังเกต การสัมภาษณทัศนคติเกี่ยวกับ
วัฒ นธรรมทางศาสนา และการทําแบบวัดเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน ตอมา
คณะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV ที่ไดพัฒนาขึ้น (X) หลังจากนั้นไดดําเนินการวัดหลังการทดลอง (O2) อีกครั้งดวยการการสังเกต
การสัมภาษณทัศนคติพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา และการทําแบบวัดเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งการตรวจใหคะแนนกลุมจากการสรางนวัตกรรมดานวัฒนธรรมทาง
ศาสนาที่นิสิตไดสรางขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นิสิตชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย นิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้น ปที่ 2 คณะพุทธศาสตร ประจําป การศึกษา 2560 เหตุผลเนื่องจากเป นกลุมของนิ สิตชาวไทยที่
ลงทะเบียนเรียนรวมกันกับนิสิตในกลุมประเทศ CLMV มากที่สุด
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สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย นิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 2 คณะพุทธศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 4 แหงๆ ละ 30 รูป/คน รวมทั้งหมด 120
รูป/คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) วัตถุประสงคเพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติ 2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV 3) วิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปน ฐาน 4) เนน ใหนิสิตสรางนวัตกรรมการเรีย นรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน 5) การ
ประเมินผลตามสภาพจริง และ6) สื่อประกอบการเรียนรู คือ คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบวัดกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน และแบบบันทึก
การตรวจใหคะแนนนวัตกรรมดานวัฒนธรรมทางศาสนาของนิสิต
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทดลองเพื่ อ ศึก ษาผลการจัดการเรี ยนรู ขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิ สิตมหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผูวิจัยไดกําหนดระยะของการทดลองทั้ง 4 พื้นที่ โดยไดแบงเปน 3
ระยะ ดังนี้
1) ระยะกอนการทดลอง คือ กอนการดําเนินการจัดกิจกรรม นิสิตจะไดมีการเตรียม
ความพรอมโดยการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 4
แหง ของพื้นที่การทดลอง เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV
2) ระยะการทดลอง คือ นิสิตเขารับฟงบรรยายและทํากิจกรรมจากผูสอนที่ออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒ นธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV
โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนา ประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลัก
ปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติที่แตกตางกัน)
โดยมีการวัด ผลก อนการทดลอง (O1) การจัด กิจกรรมการเรีย นรูต ามรูปแบบการจั ดการเรี ยนรู ขาม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ที่ไดพัฒนาขึ้น (X) และการวัดหลังการทดลอง (O2)
3) ระยะการสะทอนผลการเรียนรู คือ หลังจากการทดลองเสร็จสิ้น ไดมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหนิสิตไดสะทอนผลการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน โดยที่นิสิต
แตละคนจะสะทอนคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ไ ดรับ ทักษะที่ไ ดรับจากการเขารวมกิจกรรม รวมนําเสนอ
แนวทางในการเผยแพรนวัตกรรมดานวัฒนธรรมทางศาสนาไปสูเพื่อนนิสิตหรือสถานศึกษาใกลเคียง
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เนื่องจากขอมูลที่ไดการทดลองในระยะที่ 3 มีทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น
วิเคราะหขอมูงเชิงคุณภาพดวยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic induction) และวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก จํานวน คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการทดสอบ
คาที (t-test) เปนสถิติอางอิง โดยผลการวิเคราะหที่ไดจะตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 ผลลัพธที่ไดรับ
จากการวิจัยในระยะที่ 3 คือ ผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไดรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และนวัตกรรม
การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา จํานวน 24 ชุด เพื่อนําไปใชในการเผยแพรตอไป
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงแผนการบริหารโครงการวิจัยตามขั้นตอนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
แผนการบริหารงานวิจัย
1. ประชุ ม เตรี ย มความพร อ มของคณะ
นั ก วิ จั ย ของโครงการวิ จั ย และกํ า หนด
ประเด็นของโครงการวิจัย
2. กําหนดประเด็นในการศึกษากรณีศึกษาและ
ลงพื้นที่ในการสัมภาษณ เชิงลึกกรณีศึ กษาที่
เปนแบบอยางที่ดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรม
อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV (ระยะที่ 1)
3. สรางและตรวจสอบรูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู ข า มวั ฒ นธรรมอาเซี ย นในกลุ ม
ประเทศ CLMV (ระยะที่ 2)
4. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนํากิจกรรม
การทดลองใช รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู ข าม
วัฒนธรรมอาเซี ยนในกลุ มประเทศ CLMV และ
คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะที่ 3)
5. การทดลองใชและทํากิจกรรมตามคูมือการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะที่ 3)
6. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในระยะที่ 3 และนําเสนอนวัตกรรมที่นิสิต
สรางขึ้นจากการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
โดยใชวิจัยเปนฐาน (ระยะที่ 3)

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7. การวิ เ คราะหผ ลการศึ กษาเพื่อ ตอบ
วัตถุประสงคการวิจัย
8. ติดตามรางวิจัยฉบับสมบูรณ และจัดทํา
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
9. นําเสนอผลงานวิจัยสูเวทีสาธารณะทั้ง
การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ
15. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
ผลผลิต

เชิงปริมาณ
1. ไดตําราการเรียนรู จํานวนตําราการ
ขามวัฒนธรรมอาเซียน เรียนรูขามวัฒนธรรม
5 เลม และคูมือการ
อาเซียน 4 เลม
เรียนรูขามวัฒนธรรม จําแนกตาม
อาเซียน 1 เลม จาก
วัฒนธรรมกัมพูชา
การศึกษากรณีศึกษาที่ ลาว เมียนมาร
เปนแบบอยางที่ดีใน
เวียดนาม รวมทั้งเลม
การเรียนรูขาม
สังเคราะหวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอาเซียนใน 1 เลมและคูมือการ
กลุมประเทศ CLMV เรียนรูขามวัฒนธรรม
อาเซียน 1 เลม
2. ไดรูปแบบการ
- องคประกอบของ
จัดการเรียนรูขาม
รู ป แบบฯ จํ า นวน 6
วัฒนธรรมอาเซียนใน องค ป ระกอบ ได แ ก
กลุมประเทศ CLMV ที่ 1) วัตถุประสงคเพื่อ
เหมาะสมสําหรับนิสิต การอยู ร ว มกั น อย า ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา สันติ
2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรม
ลงกรณราชวิทยาลัย
อ า เ ซี ย น ใ น ก ลุ ม
ประเทศ CLMV

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เวลา
สารสนเทศที่
4 เดือน
วัฒนธรรมทาง
(เดือนที่ 1-4)
ศาสนา ประกอบดวย
1) แบบแผนในการ
ปฏิบัติตน (จารีต) 2)
หลักปฏิบัติในการอยู
รวมกัน (มารยาทชาว
พุทธ) 3) การนับถือ
นิกายทางพุทธ
ศาสนา (วัตรปฏิบัติที่
แตกตางกัน)
ผลการสะทอนคิด
3 เดือน
จากผูเชี่ยวชาญใน
(เดือนที่ 5-7)
การสนทนากลุมเพื่อ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
เปนไปไดในการ
ปฏิบัติของรูปแบบฯ
ที่พัฒนาขึ้น

ตนทุน
- นิสิต
กลุมเปาหมาย
อยูภายใต
โครงสรางของ
สถาบันที่
ดําเนินการวิจัย
- เครือขายของ
คณาจารยที่สอน
ในวิทยาลัยสงฆ
ในกลุมประเทศ
CLMV
- มจร มี
เปาหมายเพื่อ
เปนหาวิทยาลัย
วิจัย โดยมีการ
สนับสนุนใหทั้ง
คณาจารยและ
นิสิตใช
กระบวนการวิจัย
เปนสวนหนึ่งใน

- 59 ผลผลิต

3. ไดนวัตกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางศาสนา
จํานวน 24 ชุด
นวัตกรรมที่เปนผลลัพธ
มาจากการจัดการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมอาเซียน
กับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งเปนผลการ
เรียนรูเชิงประจักษที่
เกิดขึ้นกับผูเรียน

เชิงปริมาณ
3) วิธีการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน
4) เน นให นิ สิ ตสร าง
นวั ตกรรมการเรี ยนรู
เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
อาเซียน
5) การประเมินผลตาม
สภาพจริง
6) สื่ อประกอบการ
เรี ยนรู คื อ คู มื อการ
เรี ยนรู ข ามวั ฒนธรรม
อาเซียน
- จํานวนนวัตกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางศาสนาที่นิสิตได
สรางขึ้น จํานวน 24
ชุดนวัตกรรม จากนิสิต
จํานวน 120 รูป/คน
- คะแนนจากการ
ประเมินนวัตกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางศาสนาที่นิสิตได
สรางขึ้น
- ระดับความพึง
พอใจของนิสิตในการ
เขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูขามวัฒนธรรม
อาเซียน

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ

เวลา

- พฤติกรรมการทํา
5 เดือน
กิจกรรมกลุมของ
(เดือนที่ 8-12)
นิสิตกลุมตัวอยาง
- การสะทอนคิดของ
นิสิตเกี่ยวกับความ
เขาใจเกี่ยวกับความ
เหมือนและความตาง
ระหวางวัฒนธรรม
ทางศาสนาของกลุม
ประเทศ CLMV

ตนทุน
การจัดการเรียน
การสอน
- มจร มีวิชาที่
สอนเกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ
สามารถศึกษา
และตรวจสอบได
จากบุคลากรที่
เกี่ยวของ

- นิสิตกลุม
ตัวอยาง อยู
ภายใตโครงสราง
ของสถาบันที่
ดําเนินการวิจัย
- วิทยาเขตที่ใช
เปนพื้นที่ในการ
ทดลองตั้งอยูใน
พื้นที่ที่มีเขต
ติดตอกับ
ประเทศเพื่อน
บาน

- 60 16. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด
ตารางที่ 3 แสดงผลลัพธและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เวลา
1. ตําราการเรียนรูขาม - จํานวนของ
- การสะทอนคิดของ
4 เดือน
วัฒนธรรมอาเซียน 5 คณาจารยตามวิทยา คณาจารยภายหลัง
(เดือนที่ 1-4)
เลม และคูมือการ
เขตของ มจร ที่ไดนํา การใชตําราการ
เรียนรูขามวัฒนธรรม ตําราการเรียนรูขาม เรียนรูขามวัฒนธรรม
อาเซียน 1 เลม เขียน วัฒนธรรมอาเซียน อาเซียน และคูมือ
ขึ้นจากขอมูลปฐมภูมิ และคูมือการเรียนรู การเรียนรูขาม
ดวยการศึกษา
ขามวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอาเซียน
- การสะทอนคิดผล
ภาคสนามที่สามารถใช อาเซียน ไปใชเปน
เปนสื่อการจัดการ
สวนหนึ่งในการจัด การเรียนรูขาม
เรียนรูขามวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรูใน วัฒนธรรมของนิสิตที่
เขารวมกิจกรรม
อาเซียนใหกับนิสิตที่ วิชาอาเซียนศึกษา
เรียนวิชาอาเซียนศึกษา หรือโครงการพัฒนา วัฒนธรรมทาง
ศาสนา ประกอบดวย
นิสิตดานอาเซียน
1) แบบแผนในการ
ศึกษา
- จํานวนของนิสิตที่ ปฏิบัติตน (จารีต) 2)
เขารวมกิจกรรมโดย หลักปฏิบัติในการอยู
ใชตําราการเรียนรู
รวมกัน (มารยาทชาว
ขามวัฒนธรรม
พุทธ) 3) การนับถือ
อาเซียน และคูมือ
นิกายทางพุทธ
การเรียนรูขาม
ศาสนา (วัตรปฏิบัติที่
วัฒนธรรมอาเซียน แตกตางกัน)
ที่สรางขึ้นจาก
โครงการวิจัย
2. รูปแบบการจัดการ - ระดับความคิดเห็น ผลการสะทอนคิด
3 เดือน
เรียนรูขามวัฒนธรรม เกี่ยวกับความเหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญใน
(เดือนที่ 5-7)
และมีความเปนไปไดใน การสนทนากลุมทํา
อาเซียนในกลุม
ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง ใหไดรูปแบบฯ ที่มี
ประเทศ CLMV ที่
ผูเชี่ยวชาญ
สรางขึ้นมีความ
ความเหมาะสมและมี
เหมาะสมและมีความ - องค ป ระกอบของ ความเปนไปไดในการ
ผลลัพธ

ตนทุน
- นิสิต
กลุมเปาหมาย
อยูภายใต
โครงสรางของ
สถาบันที่
ดําเนินการวิจัย
- คณาจารยที่
สอนใน มจร ทั้ง
ในสวนกลางและ
ภูมิภาค

- ผูเชี่ยวชาญใน
การสนทนากลุม
เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบฯ มี
ประสบการณใน
การสอนดาน
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เชิงปริมาณ
เปนไปไดในการปฏิบัติ รู ป แบบการจั ดการ
สําหรับนิสิตในการ
เรี ยนรู ข ามวั ฒนธรรม
เรียนรูเพื่อใหเกิดความ อาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV จํ า น ว น 6
เขาใจในกันและกัน
และสามารถอยูรวมกัน องคประกอบ
อยางสันติไดใน
ประชาคมอาเซียน
3. นวัตกรรมเกี่ยวกับ - จํานวนนวัตกรรม
วัฒนธรรมทางศาสนา เกี่ยวกับวัฒนธรรม
จํานวน 24 ชุด
ทางศาสนาที่นิสิตได
นวัตกรรมที่เปนผลลัพธ สรางขึ้นและนําไปใช
มาจากการจัดการเรียนรู ในการเผยแพร
ขามวัฒนธรรมอาเซียน จํานวน 24 ชุด
ของนิสิต สามารถ
นวัตกรรม
- จํานวนของ
นําไปเผยแพรใน
กลุมเปาหมายอื่นๆ ที่ กลุมเปาหมายที่ได
อยูในบริบทใกลเคียง เรียนรูนวัตกรรมดาน
วัฒนธรรมทางศาสนา
กัน เพื่อใหเกิดการ
ที่นิสิตไดสรางขึ้น
เรียนรูและมีความ
เขาใจในความเหมือน - ระดับความพึง
พอใจของ
และความตางของ
วัฒนธรรมทางศาสนา กลุมเปาหมายที่ได
ของเพื่อนนิสิตที่มาจาก เรียนรูผานนวัตกรรม
กลุมประเทศ CLMV ทางศาสนาที่นิสิตได
สรางขึ้น

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ปฏิบัติในบริบทจริง
เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจในกัน
และกันใหมากที่สุด
และสามารถอยู
รวมกันอยางสันติได

เวลา

ตนทุน
อาเซียนศึกษาใน
กลุมเปาหมายที่
เปนนิสิต
ชาวตางชาติทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
- พฤติกรรมของ
5 เดือน
- กลุมเปาหมายที่
กลุมเปาหมายที่ได
(เดือนที่ 8-12) ไดรับการเรียนรู
เรียนรูนวัตกรรมดน
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทาง
วัฒนธรรมทาง
ศาสนาจากการ
ศาสนาผาน
เผยแพรนวัตกรรม
นวัตกรรมที่นิสิต
ของนิสิต
ไดสรางขึ้น ศึกษา
- การสะทอนคิดของ
อยูในสถาบันที่
กลุมเปาหมาย
ดําเนินการวิจัย
เกี่ยวกับความเขาใจ
หรือสถานศึกษา
เกี่ยวกับความเหมือน
ที่ตั้งอยูใกลเคียง
- มจร มีวิทยา
และความตาง
เขตที่กระจายอยู
ระหวางวัฒนธรรม
ในทุกภูมิภาคทั่ว
ทางศาสนาของกลุม
ประเทศทําให
ประเทศ CLMV
สะดวกในการ
ติดตอ
ประสานงานเพื่อ
เผยแพรนวัตกรรม

- 62 17. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู
17.1 อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และมีหองทํางาน
พรอมอุปกรณการทํางาน พรอมระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางสะดวก
17.2 หองประชุมสําหรับสนทนากลุม และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของโครงการวิจัย
17.3 อุปกรณสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเทป กลองวีดิทัศน และกลอง
บันทึกภาพ
17.4 คณะผูวิจัยมีความพรอมและสามารถประสานงานวิจัยตาง ๆ ได รวมทั้งอาศัยอยูในพื้นที่ที่
ทําการศึกษา
18. งบประมาณของโครงการวิจัย
18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัย
ตารางที่ 4 งบประมาณในการดําเนินการโครงการวิจัย
หมวดคาใชจาย
รายการ
1. งบบุคลากร
คาจางผูชวยนักวิจัย

รวม

(ไมมี)

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน

1) คาตอบแทนคณะนักวิจัย (หัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย)
หัวหนาโครงการวิจัย (1x5,000x12 = 60,000 บาท)
นักวิจัย จํานวน 8 คน (8x12x2,500 = 240,000 บาท

300,000

2) คาตอบแทนผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเพื่อใหได
สารสนเทศในการพัฒนาคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน
(ระยะที่ 1)
- อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
อาจารยมหาวิทยาลัยสงฆในกลุมประเทศ CLMV จํานวน 15
คนๆ ละ 2,000 บาท (15x2,000=30,000 บาท)
- นิสิตอาเซียนที่เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรม
ที่มาจากกลุมประเทศ CLMV และกําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จํานวน 20 คนๆ ละ 1000 บาท (20x1,000=20,000 บาท)

50,000

- 63 หมวดคาใชจาย

รายการ
3) คาตอบแทนนักวิชาการและอาจารยผูสอนวิชาอาเซียนศึกษา
ที่เขารวมในการสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และคูมือ
การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะที่ 2) จํานวน 20 คนๆ
ละ 1,000 บาท (20x1,000=20,000 บาท)

รวม
20,000

4) คาตอบแทนเจาหนาที่ธุรการ ประสานงาน พนักงานขับรถ
จํานวน 3 คน ๆ ละ 300 บาท ตอวัน รวม 50 วัน
(3x300x50=45,000 บาท)

45,000

รวม
2.2 คาใชสอย

415,000

1) คาเดินทางไปสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมายในกลุมประเทศ
CLMV (ระยะที่ 1) ประเทศละ 2 คน จํานวน 4 ประเทศๆ ละ
8 คนๆ ละ 15,000 บาท (8x15,000= 120,000 บาท)
2) คาอาหารและที่พักในกลุมประเทศ CLMV (ระยะที่ 1)
จํานวน 8 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 3,000 บาท
(8x3x3,000= 72,000 บาท)

120,000

3) คาจางในการถอดเทป
ครั้งที่ 1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (ระยะที่ 1) จํานวน
15 เทป ๆ ละ 1,000 บาท (15 x 1,000 = 15,000)
ครั้งที่ 2 ขอมูลจากการสนทนากลุม (ระยะที่ 2)
เหมาจาย = 3,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขอมูลจากการสนทนากลุม (ระยะที่ 3)
เหมาจาย 4 พื้นที่ ๆ ละ 3,000 บาท (4X3,000= 12,000 บาท)
4) คาใชจายในการจัดสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และ
คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนที่พัฒนาขึ้น (เหมาจาย
คาอาหารวาง จัดสถานที่ และคาบํารุงหองประชุม) (ระยะที่ 2)
5) คาเดินทางและที่พักสําหรับนักวิชาการและอาจารยผูสอน
วิชาอาเซียนศึกษาที่เขารวมในการสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ
CLMV และคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะที่ 2)
จํานวน 20 คนๆ ละ 1,500 บาท (20x1,500=30,000 บาท)

30,000

72,000

30,000

30,000

- 64 หมวดคาใชจาย

รายการ
6) คาใชจายในการทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนํา
กิจกรรมการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม
อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และคูมือการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมอาเซียน (ระยะที่ 3) (นักวิจัยและอาจารย มจร และนิสิต
กลุมเปาหมาย จํานวน 4 พื้นที่การศึกษา) เหมาจายพื้นที่ละ 30,000
บาท (4x30,000=120,000 บาท)
7) คาจัดคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน ตําราตําราการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนจํานวน 5 เลม รวม 6 เลมๆ ละ
50 ชุดๆ 300 บาท (6x50x300 = 90,000 บาท)
ใชเปนเครื่องมือในการทดลองในระยะที่ 3

รวม
120,000

8) คาใชจายในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในระยะที่ 3 ใน 4 พื้นที่การศึกษาๆ ละ 30,000 บาท
(4x30,000 = 120,000 บาท)

120,000

9) คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ ฯลฯ
ตลอดโครงการวิจัย
11) คาใชสอยอื่นๆ ในการติดตอประสานงานเพื่อการวิจัย
ตลอดโครงการวิจัย
12) คาจัดทําเลมรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับ
สมบูรณ
รวม
(ไมมี)
3. คาวัสดุ
รวมงบประมาณบริหารจัดการ
4. คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน (รอยละ 10 ของงบประมาณบริหารจัดการ)
รวมทั้งสิ้นตลอดโครงการวิจัย

90,000

30,000
25,000
20,000
687,000
1,102,000
1,102,000

- 65 18.2 แสดงรายละเอี ยดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณี ของบประมาณเป น
โครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน)
งบประมาณตลอดการวิจัยรวม จํานวน 1,102,000
บาท
งบประการวิจัยปที่ 1
จํานวน 1,102,000
บาท
หมวดคาใชจาย
ปที่ 1
งบบุคลากร
คาตอบแทน
415,000
คาใชสอย
687,000
คาวัสดุ
คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน
ครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
1,102,000

- 66 19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน
ผลผลิตที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV เพื่อใชเปนตนแบบใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนใหกับผูเรียนรวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม
ทางศาสนาระหวางนิสิตชาวไทยและนิสิตประเทศในกลุมประเทศ CLMV และการสรางเครือขายแหงการ
เรียนรูระหวางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอาเซียน
2) ตําราการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 5 เลม และคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 1
เลม ที่เหมาะสมสําหรับนิสิตชาวไทยในการศึกษาและเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ
CLMV ซึ่ ง ผูเ รี ย นสามารถนํ า เครื่ อ งมือ นี้ ไ ปใช ใ นการศึ กษาเรีย นรู วั ฒ นธรรมอาเซี ย นเพื่อ เสริม สร า ง
สมรรถนะขามวัฒนธรรมอาเซียนได
3) นวัตกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา จํานวน 24 ชุดนวัตกรรมที่เปนผลลัพธมาจากการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนผลการเรียนรู
เชิงประจักษที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
ระดับความสําเร็จของงาน
(  ) G ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) สามารถนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมทางศาสนาของประเทศในกลุม CLMV และไดรับนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอาเซียน
ที่นิสิตไดสรางขึ้นจากกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งสอดคลองเปาหมายของ
โครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมของผูเรียน
20. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุชื่อแหลงทุน)
21. คําชี้แจงอื่น ๆ (ไมมี)

- 67 22. ลงลายมือชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการ
วิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เรื่องการรับขอเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560

(ลงชื่อ)..........................................
(พระราชวรเมธี, ดร.)
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(พระครูวิมลศิลปกิจ)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(ดร.ฤทธิชัย แกมนาค)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(ดร.ลําพอง กลมกูล)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

(ลงชื่อ).................................................
(นายกวีพล ศรีหะมงคล)
ผูรวมวิจัย
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559

- 68 23. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือ ผูไดรับมอบอํานาจ)
หรือกรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/
อนุญาตใหดําเนินการวิจัย รวมทั้งใหใชสถานที่ อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย

(ลงชื่อ) ................................................................
(พระราชวรเมธี, ดร.)
ตําแหนง รองอธิการบดีฝายบริหาร
ปฏิบัติหนาที่แทนในตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ..2559

- 69 สวน ข : ประวัตคิ ณะผูวิจัย
ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
พระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Phra Rajvaramethi, Ph.D. (Prasit Brahmarangsi)
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 7305 00682 74 5
2. ตําแหนงปจจุบัน:

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รักษาการผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขานุการเจาคณะภาค 2 (ในพระพรหมบัณฑิต)

ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เจาคณะผูปกครองคณะ 6 และคณะ 9 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประธานองคการศึกษา (อาจารยใหญ) สํานักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ที่ปรึกษาองคการสาธารณูปการ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

รองประธานองคการเผยแผ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

รองประธานองคการสาธารณสงเคราะห วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เลขานุการวัดและองคปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) มจร.

ประธานกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา (ทั่วประเทศ)
3. ที่อยูปจจุบนั :
สถานที่ทํางาน:

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู 1 ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

4. ประวัติการศึกษา/วุฒิการศึกษา
พ.ศ.2515
สําเร็จชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ตําบลบางภาษี
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2518
สอบไดนักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดไรขิง ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2521
สอบไดเปรียญธรรม 3 ประโยค สํานักเรียนวัดไรขิง ตําบลไรขิง

- 70 พ.ศ.2524
พ.ศ.2525
พ.ศ.2526
พ.ศ.2527
พ.ศ.2528
พ.ศ.2531
พ.ศ.2538

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอบไดเปรียญธรรม 5 ประโยค สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวง
วัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สอบไดประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พก.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สอบไดประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
สําเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญาศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส
ประเทศอินเดีย
สําเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส
ประเทศอินเดีย
โดยไดรับทุนจากรัฐบาลอินเดีย (ทุน UNIVERSITY GRANTS COMMISSION: U.G.C.)

5. ประวัติการทํางาน
5.1 ความชํานาญพิเศษ
 งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานจัดอบรม งานจัดประชุม งานการคณะสงฆ
งานนโยบายและวางแผน งานจัดทําแผนงบประมาณ งานดานการบริหาร งานนวกรรม ฯลฯ
 บรรยายเชิงวิชาการดานพระพุทธศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ ปรัชญา การบริหาร
กิจการคณะสงฆ นโยบายและวางแผน การทํางานเปนทีม แสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม
บรรยายธรรม
5.2 งานดานการศึกษา
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน
- ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาส เปนประธานบริหารองคการศึกษา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาส เปนอาจารยสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาส เปนผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาส เปนประธานกรรมการอํานวยการจัดสอบธรรม
สนามหลวงสนามสอบสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาส เปนประธานกรรมการอํานวยการจัดสอบประโยค
บาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ. 3 สนามสอบสํานักเรียนวัดประยุวงศาวาสวรวิหาร
- ไดรับแตงตั้งจากเจาอาวาส เปนประธานคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงการศึกษาของสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

- 71 - ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส (สวย.) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
5.3 ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2541 - ปจจุบัน
- เปนอาจารยผูบรรยายวิชา “ปรัชญาตะวันตก” “ศาสนาเปรียบเทียบ”, “พุทธ
ปรัชญา” ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฯลฯ คณะพุทธศาสตร
คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
- เปนประธานสอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ โครงรางวิทยานิพนธ ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย คณะตาง ๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
- เสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Philosophical Outlook on Dukkha in
The Early Buddhist Tradition” จัดพิมพในสารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รวมกับ Prof.Dr.K.Srinivas เขียนและจัดพิมพหนังสือเรื่อง “Buddhist Ethics
in the World of Impermanence”
- เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจัก
สานอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดยไดทุนวิจัยจากสํานักงานวิจัยแหงชาติ
(วช.) พ.ศ.2552
- เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตพุทธอาเซียนดวยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV” โดยไดรับทุนวิจัย
จากสํานักงานสนันสนุนกองทุนเพื่อการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2556
- เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “Trends of Educational Management for
Unity and Peace of Countries in ASEAN Community” ไดรับทุนวิจัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2558
อยูในระหวางดําเนินการวิจัย เริ่มตนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
พ.ศ.2542 - ปจจุบัน
- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “ระเบียบงานสาร
บรรณ” เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานคณะสงฆของเจาคณะพระสังฆาธิการ
และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 2-3-14

- 72 - เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “ทําเนียบพระสังฆาธิการ
และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค 2” เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตอ
ประสานงานกิจกรรมงานคณะสงฆทั่วไป
- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “การอบรมบาลีกอน
สอบ ภาค 2” ปที่ 1-15 เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับภาษา
บาลีของนักเรียนบาลีและผูสนใจทั่วไป
- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “วิชาการเทศนา”
เทศน-นักเผยแผ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “100 เทศนาบูชา
พระพุทธวรญาณ” วัดประยุวงศาวาสวรวิหาร
- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “ประวัติและผลงาน
พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺโญ)” วัดไรขิง พระอารามหลวง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- เปนบรรณาธิการจัดพิมพหนังสือ “ประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในการ
สมโภช พระอาราม 185 ป วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
- เปนบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพหนังสือ “พระราชบัญญัติคระสงฆ” พ.ศ.
2547 และ พ.ศ.2556
- เปนบรรณาธิการรวบรวม และจัดพิมพหนังสือ “ระเบียบ ทําวัตรสวดมนต ฉบับ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” พ.ศ.2556 ฯลฯ
6. รางวัลเกียรติคุณที่ไดรับ
พ.ศ.2548 - ไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาสาขาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.2555 - ไดรับโลรางวัลเกียรติคุณ“คนดีศรีพุทธศาสตร”จากคณะพุทธศาสตรมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ไดรับรางวัล “ตาราอวอรด” ในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนและคุณูปการตอ
พระพุทธศาสนา จากเสถียรธรรมสถาน

- 73 ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 1 กรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
พระใบฏีกาสุพจน ตปสีโล (เกษนคร)
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Phrabaidika Suphot Ketnakorn
3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3349800040414
4. ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจํา วิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี
5. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ถนนสมเด็จ ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 08-0485-4462 e-mail bob2529@gmail.com
6. ประวัติการศึกษา
น.ธ. เอก พธ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม.สังคมศึกษา ปร.ด.บริหารการศึกษา
7. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ประวัติศาสตรทองถิ่น
8. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยหัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
2551 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย)
2552 บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาบงกช สิทธิพล (สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย)
2554 ขบวนการพุทธใหมในประเทศไทย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย)
2555 ศึกษาวิธีการเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆในจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธรและนครพนม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
2556 ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกรชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย)
2558 บทบาทการมี ส ว นร ว มขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระสงฆ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
2559 ประวั ติ ศ าสตร การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาและหลั ก พุ ท ธธรรม สมั ย ลพบุ รี
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย)
ผลงานดานวิชาการ
รวมเขียนตําราเรียนรายวิชา พระวินัยปฎก
รวมเขียนตําราเรียนรายวิชา คณิตศาสตรเบื้องตน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สมาธิศึกษา
บทความทางวิชาการ เรื่อง สืบสานสายสัมพันธ อุบลราชธานีศรีวนาไลย : เชียงรุงแสน หวีฟา
บทความทางวิชาการ เรื่อง ทัศนศึกษา : บูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามกรอบ TQF
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2555 ไดรับรางวัลชนะเลิศบทความ“ชุมชนวิถีพุทธ” เนื่องในวาระฉลองพุทธชยัน ตี
จาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
2557 ไดรับรางวัลและโลเกียรติคุณ “นักวิจัยระดับ ดี” จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
2559 ไดรับใบเกียรติคุณ “นักวิจัยระดับเกียรติบัตร” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 2 กรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายกวีพล ศรีหะมงคล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kavipon Srihamongkol
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 1480300101991
3. ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตร และเลขานุการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัดวิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ 191 บานคอ หมู 12 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
มือถือ 090-6208018, 087-9887782 E-Mail: kavipon.konrock@gmail.com
5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปที่จบการศึกษา
สําเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)
เปรียญธรรม 6 ประโยค., น.ธ.เอก.
สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง)
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ -
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1. ชื่อ-สุกล พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แกวเปยง)
Phrakhruwimonsinlapakit (Ruangrith Kaewpiang)
2. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-5702-00654-74-8
3. ตําแหนงปจจุบัน
อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆเชียงราย
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย
ดอยจําป ถนนฤทธิประศาสน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 053-715876 โทรศัพทเคลื่อนที่ 081-9613345
โทรสาร 053-715876 E-mail: Wcp48@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2548
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)
- ชํานาญการดานการอาน เขียนภาษาลานนาไดเปนอยางดี
การใชคอมพิวเตอร Microsoft Word Exel Powerpoint
7. ประสบการณทางวิชาการ/งานเอกสารตํารา
- เอกสารประกอบการสอน “วัฒนธรรมไทย”
- เอกสารประกอบการสอน “พระพุทธศาสนากับการศึกษา”
- เอกสารประกอบการสอน “การศึกษาคณะสงฆไทย”
8. ประสบการณที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8.1 ผลงานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: ชื่อเรื่องปที่พิมพและสถานภาพในการทําวิจัย
1) ผูรวมวิจัยเรื่อง “ศึกษาสภาพปญหาในการทําวัตร-สวดมนตของชุมชน วัดพระแกว
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2553
2) ผูรวมวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทย
ภูเขาที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555
3) หัวหนาโครงการเรื่อง “การศึกษารูปแบบและสภาพแหลงเรียนรูของวัดที่เปนแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555
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ลานนาในกลุม 5 เชียง” ป พ.ศ. 2557
5) ผูรวมวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางพลังชุมชนโดยการมีสวนรวมของพระสงฆในภารกิจ
การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2557
6) หัวหนาโครงการเรื่อง “วิเคราะหเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม
ลานนาคาวสี่บท พระยาพรหมโวหาร” ป พ.ศ. 2558
7) หัวหนาโครงการเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการในการสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาแกเด็กและเยาวชน และคุณภาพชีวิตตามกรอบแผน กพด.” ป พ.ศ. 2559
8.2 ผลงานวิจัยที่กําลังดําเนินการ: ชื่อเรื่อง ปที่ทํา สถานภาพในการทําวิจัย
1) หัวหนาโครงการเรื่อง “วิเคราะหประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย:
การวิเคราะหจากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี” ป พ.ศ. 2559 (อยูระหวางดําเนินการ)
ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 4 กรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว
1. ชื่อ - นามสกุล
ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
Dr. Rittichai Kamnak
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3770300530950
3. ตําแหนงปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศสาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆเชียงราย .
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ดอยจําป ถนนฤทธิประศาสน
ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพทเคลื่อนที่ 083-5737683
โทรสาร 053-715876 E-mail. Kamnak2507@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา
เปรียญธรรม 3 ประโยค (2536)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร)มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2530)
ปริญญาโท
MA(Pol. Sc.) Banaras Hindu University (2544)
ปริญญาเอก
Ph.D. (Soc.Sc.) Magadh University
(2550)
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : (ไมมี)
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1) หัวหนาโครงการเรื่อง “ศึกษาสภาพปญหาในการทําวัตร-สวดมนตของชุมชน วัด
พระแกว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2553
2) หัวหนาโครงการเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร
ชาวไทยภูเขาที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555
3) ผู วิจั ย รว มเรื่ อง “การศึก ษารู ปแบบและสภาพแหล ง เรี ยนรูข องวั ดที่ เ ปน แหล ง
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555
4) ผูวิจัยรวมเรื่อง“การวิเคราะหเนื้อหา สถานที่ทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในชินกาล
มาลีปกรณ” ป พ.ศ. 2556
5) หัวหนาโครงการเรื่อง “การวิเคราะหระบบอุปถัมภของพระสงฆกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” ป พ.ศ. 2557
6) หัวหนาโครงการเรื่อง “บูรณาการหลักพุทธศาสนาในการสรางเชาวปญญาของเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2558
ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 5 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Asst. Prof. Dr. Phichet Thangto
2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 6402 00207 63 5
3. ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. ที่อยูปจจุบนั : 37 ซอย สังคมสงเคราะห 6 ถนนลาดพราว แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230
สถานที่ทํางาน: ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร (วิชาเอกบริหารการศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร (สาขาบริหารรัฐกิจ) จาก มหาวิทยาลัย ดร.บารบารซาเฮ็บ
เอ็มเบ็ดการ มารัทวาดาร รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย ( Dr. Babasaheb
Ambedkar Marathwada University India)
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รัฐประศาสนศาสตร (สาขาบริหารรัฐกิจ) จาก มหาวิทยาลัย ดร.บารบารซาเฮ็บ
เอ็มเบ็ดการ มารัทวาดาร รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย (Dr. Babasaheb
Ambedkar Marathwada University India)
6.ประสบการณการทํางาน
- ฝายการตลาด บริษัทเอกชน
- วิทยากรการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
- กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 17 (กกต.เขต) เขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร
- สังเกตการณการเลือกตั้งทองถิ่น รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2547
- ผูรวมวิจัย เรื่อง “วัดผลประเมินผลหลักสูตรรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร”
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร
7.ประสบการณการสอน/เอกสารประกอบการสอน
1.รายวิชา ภาษากับการสื่อสาร
2.รายวิชา ธรรมนิเทศ
3.รายวิชา การบริหารงานสาธารณูปการ
4. รายวิชา การปกครองและการบริหารในเขตนครหลวง
5. รายวิชา วิทยาการบริหาร
6. รายวิชา พื้นฐานการจัดการ
7. รายวิชา ทฤษฎีองคการและการจัดการ
8. รายวิชา พระสงฆกับภาวะผูนํา
8. ผลงานทางวิชาการ
ก. งานวิจัย
1.การศึกษาวิเคราะหรัฐศาสตรเชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการดานรัฐศาสตรในประเทศไทย =
Analysis study of Buddhist Political Science in conception of Political academician in Thailand.
ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2553
2. รายงานผลการวิจัย “วัดผลประเมินผลหลักสูตรรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร” (นักวิจัย
รวม) ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. หั ว หนา โครงการวิจั ย เรื่อ ง “การพัฒ นาเจตคติ และจิ ตวิ ญ ญาณความเป นครู ใ นวิ ถี พุ ท ธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุงเปา
ประจําปงบประมาณ 2558 ของเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) เปนโครงการที่อยู
ในชวงดําเนินการ เริ่มตนวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2559
ข. ตํารา/หนังสือ
1. เอกสารประกอบการสอน “ทฤษฎีองคการและการจัดการ”

- 79 2. เอกสารประกอบการสอน วิชา “องคการและการจัดการ”
3. เอกสารประกอบการสอน วิชา “การจัดการงานสาธารณูปการ”
ค.บทความทางวิชาการ
1. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “โอกาสทองคณะสงฆไทย”, ใน 30 ปคณะสังคมศาสตร ใน 30 ปคณะ
สังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555).
2. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “เลาเรื่อง ป.บส.อีกมุมหนึ่ง”, ใน 30 ปคณะสังคมศาสตร
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555).
3. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “พระพุทธศาสนากับรัฐศาสตร”, (เขียนรวม). ใน 30 ปคณะสังคมศาสตร,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555).
4. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ : Buddhism and Thai Constitution”,
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและ
สังคม 23-24 กรกฎาคม 2557 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557).
5. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “การเงิน 3 ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย สหกรณและธนาคารพระพุทธศาสนา”,
ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556.
6. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “น้ํา : การบริหารองคการแบบเชื่อมสัมพันธตามแนวพุทธ” ในวารสาร มจร
สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557.
7. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ”, ใน
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557.
8. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “ผูนําทางศาสนากับการปองกันปญหาทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย”, การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
และอาคาร 100 ป สมเด็จพระพุทธาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน จ.ขอนแกน
9. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “มองความขัดแยงในองคกรดวยทาทีแบบชาวพุทธ”, ในการประชุมวิชาการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 5 โครงการศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขารั ฐ ศาสตร (ภาคพิ เ ศษ)
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ร ว มกั บ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ม หานคร และศู น ย
ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันศุกรที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. ดร.พิเชฐ ทั่งโต. “การบริหารความขัดแยงในองคกรดวยพุทธวิธี” วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ปที่ 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป 2558 "พระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก"
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). หนา 87-98
11. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “วัด / ชุมชนคนไทยตางแดน [ออสเตรเลีย] : กับการสรรสรางวัฒนธรรม
ไทย Buddhist Temple, Thai Communities Overseas [Australia] : Promoting Thai’s living
Culture”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.

- 80 12.Dr.Phichet Thangto, “Sangha's Role in Community Forest Management: A
Case Study of Wang Tamon Communities [Thum Rakhang Temple],Sukhothai
Th
Province”, The 7 International Buddhist Research Seminar Buddhist Research Institute
and Nan Sangha College Mahachulalongkornrajavidyalaya Universirty, Thailand. 18-20
February 2016.
13. Dr.Phichet Thangto, “Strategies, Concept of Construction Management in
the Future”. The 3rd National and the 1st Internation Conferences 2016 “Intergration of
Buddhism
with
research
to
Develop
a
sustainable
society”,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kean Campus. 28 March 2016.
14. Dr.Phichet. “Thangto, Buddhadhamma to prevent corruption in Thai
Society”. The 4th International Conference on Magsaysay Awardees : Good Governance
and Transformative Leadership in Asia. College of Politics and Governance,
Mahasarakham University. 31 May 2016.
ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 6 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร (ดวงลอย), ดร.
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Phra Palad Raphin Buddhisaro (Duangloi), Ph.D.
2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 6401 00839 19 2
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตรเอเชีย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
พุทธศาสตรบัณฑิต (คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาเขมร จาก Royal University of Phnom Penh (ค.ศ.2000-2001)
4. ตําแหนงปจจุบัน

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. ที่อยูปจจุบัน
วัดบึงทองหลาง บางกะป กรุงเทพมหานคร โทร.0867713638 Email: raphind@yahoo.com

- 81 6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบัน
ศาสนา และชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (รวมกับคณะ) สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุง เทพมหานคร (2550) โดยไดรับทุนจากสํานักงานเลขาธิการ สภา
การศึกษา. [ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/หัวหนาโครงการ]
ความกาวหนาและการจัดการเรียนรูสูการเปนประชาคมอาเซียน (รวมกับคณะ) สถาบันภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (2553) โดยไดรับทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการพื้นฐานการศึกษา (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ [ผศ.ดร.พลับพลึง คงชนะ,มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ/หัวหนาโครงการ]
การศึกษาองคกรคณะสงฆกับการพัฒนาจิตและปญญา (รวมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยไดรับทุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) [ผศ.ดร.ณัทธีร ศรีดี/หัวหนาโครงการ]
ความทรงจํ าร ว มเรื่ อ งการอพยพเคลื่อ นย ายของผู เ ฒ า ในอาเซี ย น : ลาว กั ม พู ชา พม า
เวียดนาม มาเลเซีย (รวมกับคณะ) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ โดยไดรับทุนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2556-2557) [พรพรรณ โปรงจิต,
ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/หัวหนาโครงการวิจัย]
[นักวิจัยรวม] โครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
โดยการมีสวนรวมของพระสงฆในเขตภาคกลาง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ทยาลั ย โดยได รั บทุ นจาก สํ านั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) (2556-2557)
[ผศ.ดร.ณัทธีร ศรีดี/หัวหนาโครงการ]
[นักวิจัยรวม] โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุงเปา
ประจําปงบประมาณ 2558 ของเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) เปนโครงการที่อยู
ในชวงดําเนินการ เริ่มตนวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง 14 กรกฏาคม 2559 [ดร.พิเชฐ ทั่งโต/หัวหนา
โครงการวิจัย]
6.2 หนังสือ
แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) สํานักพิมพสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา (ป.1-6) สํานักพิมพสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
พุทธจริยศาสตรสําหรับชาวพุทธ [สุโขทัย : ทุนนิธิเพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนา, 2551]
งามอยางชาวพุทธ [สุโขทัย : ทุนนิธิเพื่อการเผยแพรพระพุทธศาสนา, 2552]
6.3 บทความ
พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนาในกัมพูชา” ใน รายงานการสัมมนานานาชาติ พุทธศาสนา : มรดก
รวมทางวัฒนธรรม : กัมพูชา ลาว และไทย สถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542).

- 82 พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนบัณฑิต : อดีต ปจจุบัน และอนาคต” ใน กัมพูชา : ภูมิลักษณ
ประชาชน และวัฒนธรรม, สถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546).
พระระพิน พุทธิสาโร. “ประสบการณชีวิตภายใตระบบเขมรแดง” ใน กัมพูชา : ภูมิลักษณ
ประชาชน และวัฒนธรรม, สถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
พระระพิน พุทธิสาโร. “พระอุบาลี พระธรรมทูตสายตางประเทศรูปแรกในประวัติศาสตรไทย”
ใน พระธรรมทูตสายตางประเทศรุนที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2549).
พระระพิน พุทธิสาโร. “บัณเฑาะก กะเทย เกย : ประเด็นปญหาวาดวยการบวชในสังคมไทย” ใน
เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษองคความรูและธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย,
สํานักงานเลขานุการจัดการประชุมประจําปเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1. คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
พระระพิน พุทธิสาโร. “สังวาสในพระไตรปฎก : หฤหรรษ และพรหมจรรย” ใน เพศวิถีศึกษา
ในสังคมไทย : วิพากษองคความรูและธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย, สํานักงาน
เลขานุการจัดการประชุมประจําปเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 2. คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนา ชาติพันธุ และเครือขายชาวพุทธ” ใน “พระอาทิตย
ชิงดวง : รวมบทความทางวิชาการและบทคัดยอปริญญานิพนธที่ระลึกในวาระ 60 ปและเกษียณอายุ
ราชการ พลับพลึง คงชนะ”, [ผูเขียน, พลับพลึง คงชนะ และคณะ. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2549.
พระระพิน พุทธิสาโร. “เอดส : กระบวนการยกจิต ตายกอนตาย” วารสารสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ปที่ 2 ฉบับที่ 1, (มกราคม-มิถุนายน, 2550) : 54-60.
พระระพิน พุทธิสาโร. “ประวัติศาสตร การผูกติด อัตตา และมายาคติ”, วารสารยุวพุทธสงฆ
แหงประเทศไทย, ฉบับที่ 2 ปที่ 1 เดือนธันวาคม 2551.
พระระพิน พุทธิสาโร. “การศึกษาเชิงสํารวจขบวนการพุทธใหมในประเทศไทย” ใน
พระพุทธศาสนากับการฟน ตัวจากวิกฤติโลก, รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ
ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก, 23-25 พฤษภาคม 2553 (กรุงเทพมหานคร: เซ็นจูรี,
2553).
พระระพิน พุทธิสาโร. “การจัดองคกรบริหารเชิงพุทธแบบบูรณาการ” งานประชุมนานาชาติ
สถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553).
พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธิวิธียุติความรุนแรง : กรณียุติความรุนแรงตอการฆาลางเผาพันธุศาก
ยวงศ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 12-13 กรกฎาคม
2555 หนา 205-6.
พระระพิน พุทธิสาโร. “จิณจมาณวิกา / กระบวนทัศนวาดวยการจัดการความรุนแรงผานสื่อ”
ใน “บัณฑิตานุสรณ” หนังสือบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556.

- 83 พระระพิน พุทธิสาโร, “พระอรหันตสิ่งสรางทางความเชื่อในสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงจาก
ความจริง สูความลวง”. ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2557.
หนา 19-35.
พระระพิน พุทธิสาโร.บัตรสนเทห วิธีสรางขาวลือที่ไมเคยลาสมัย : ความจริง ความลวง ความ
รุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays:
Truth, Lying, Violence, and Death. ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 [The 3rd National and the 1st International Conferences
2016] มหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตขอนแก น [Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Khon Kaen Campus] ระหวาง 28-29 มีนาคม 2559.
พระระพิน พุทธิสาโร. “ความเปนอื่นกับพหุลักษณในอีสานตอนลาง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว
เขมร และสวย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of
Korat, Lao, Khmer and Kuy”,. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อ งวิถีชาติพันธุใ นอีสาน:
“ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร ศู น ย วิ จั ย พ หุ ลั ก ษณ สั งคมลุ มน้ํ า โขง คณะ มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2559 หนา 462-473.
พระระพิน พุทธิสาโร, “อาบัติ : บทวิเคราะหอันวาดวยหนังศาสนากับมุมมองทาทีตามแบบชาว
พุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559. หนาที่ 232-243.
พระระพิน พุทธิสาโร [เขียนรวม] “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุน : มองผาน
งานพระศรีคัมภีรญาณ”, ในงานหนัง สือที่ระลึก ครบรอบ 33 ป คณะสัง คมศาสตร มจร “อานพระศรี
คัมภีรญาณผานผลงานนิพนธรวมสมัย-ศรีคัมภีรญาณวิชาการ” [กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2559]. หนา 79-91.
พระระพิน พุทฺธิสาโร, “ความขัดแยงอันวาดวยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติ และ
ขอเท็จจริง = The Conflict with the Patriarch : Ideology, Practices and Facts”,
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.
7. วิทยานิพนธ-สารนิพนธ
(สารนิพนธ-ปริญญาโท) การศึกษาสถานภาพพระสงฆภายใตระบบเขมรแดง ระหวาง 1975-1979
(สารนิพนธ-ปริญญาเอก) ความรุนแรงในครั้งพุทธกาล : กรณีการฆาลางเผาพันธุศากยวงศ
(สารนิพนธ-ปริญญาเอก) บัณเฑาะกในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ประเด็นปญหาวาดวยการบวชในสังคมไทย
(สารนิพนธ-ปริญญาเอก) การศึกษาเชิงสํารวจขบวนการพุทธใหมในประเทศไทย
(วิทยานิพนธ-ปริญญาเอก) การจัดองคกรบริหารเชิงพุทธของสํานักงานเจาคณะจังหวัด
8. ประสบการณการสอน
อาจารยพิเศษ วิชาเศรษฐศาสตรในคัม ภีรพระพุทธศาสนา (616208) [Economics in
Buddhist Scripture] วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (616209) [Buddhist Methodology and

- 84 Economic Development] หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาเชิงพุทธ
[Master of Arts Program in Buddhist Development Economics] ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหวางเมษายน-ตุลาคม พ.ศ.2558
อาจารยพิเศษ วิชาประวัติศาสตรอารยธรรมอินเดียโบราณ (620309) [The History of
Ancient Indian Civilization] หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปฎกศึกษา [Master
of Arts Program in Tipitaka Studies] ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.2558)
อาจารยพิเศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หนวยวิทยบริการวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
วิชา วิจัยเพื่อการจัดการ มนุษยกับสังคม สัมมนาทางการบริหารกิจการคณะสงฆ
อาจารยพิเศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หองเรียนวัดปาประดู จังหวัดระยอง วิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการ (406 431) วิชา การวางแผนและ
ควบคุมการบริหาร (406 308 /3) Administrative Planning and Control
บรรยายพิเศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หองเรียนวัดใหญอินทาราม จังหวัดชลบุรี
บรรยายพิเศษ หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หองเรียนวัด จังหวัดเพชรบุรี
บรรยายพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชา อาเซียน
(อาเซียนกับเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน)
บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต ขอนแกน ระดับ ป.โท-เอก วิชา พระไตรปฎกศึกษา
บรรยายพิเศษ นิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิชา พระไตรปฎกศึกษา
บรรยายพิเศษ นิ สิตปริญ ญาเอก บั ณฑิต วิทยาลัย วิท ยาลั ยการจัด การ มหาวิท ยาลั ยพะเยา
วิชาการจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ
อาจารยพิเศษ โพธิวิชชาลัย (สระแกว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาประวัติศาสตรกัมพูชา
อาจารยพิเศษ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร วิชาพระพุทธศาสนา
ผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมและประถม

- 85 ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 7 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
นายจตุภูมิ เขตจัตุรัส
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Jatuphum Ketchatturat
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3-3606-00346-988
3. ตําแหนงปจจุบัน
อาจารย
4. หนวยงาน/ที่อยูที่ติดตอได/พรอมโทรศัพทและโทรสาร/ มือถือ...../ Email.....
สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
โทรศัพท
043-343-452-3
โทรสาร 043-343-454
โทรศัพทเคลื่อนที่ 089-478-6077
อีเมล phumjai4953@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.การมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปริญญาโท ค.ม.วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ค.ด.การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ
การวิจัย เปนตน
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย
โครงการวิ จั ย “การสั ง เคราะห ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บทุ น สนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ระหวางป 2545 – 2551” หนวยงานที่ใหทุน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
7.2 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว:
โครงการวิจัย “การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่ทํากิจกรรม อย.นอย” หนวยงาน
ที่ใหทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย)
โครงการวิจัย “การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551” หนวยงานที่ใหทุน
วิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย)
โครงการวิจัย “การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2552” หนวยงานที่ใหทุน
วิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย)
โครงการวิจัย “การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2553” หนวยงานที่ใหทุน
วิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย)
7.3 งานวิจัยที่กําลังทํา:

- 86 โครงการวิจัย “การพัฒ นาวิธีการวัดมูลคาเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย” กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การวิ จั ย (หั ว หน า โครงการวิ จั ย ) หน ว ยงานที่ ใ ห ทุ น
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการวัดมูลคาเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กําลังดําเนินการวิจัย (หัวหนาโครงการวิจัย) หนวยงานที่ใหทุน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประวัติผูรวมวิจัยคนที่ 8 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม
1. ชื่อ
1.1 ชื่อภาษาไทย
ดร.ลําพอง กลมกูล
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
Dr. Lampong Klomkul
1.3 เลขบัตรประจําตัวประชาชน
3 3104 00225 45 1
ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร-ฟสิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. คุณวุฒิ :
University of Guelph, Canada
ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ตําแหนงปจจุบัน
นักวิจัย ศูนยอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ประเทศ
ป พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี
Certificate of General Art & Conestoga College of Applied
2540
(ตอเนื่อง)
Science
Art and Technology, Canada
Field : Language Option
(CIDA-Sponsored Scholarship)
Program
ปริญญาตรี
Certificate
University of Guelph, Canada
2542
(ตอเนื่อง)
Field : Education and
(Two years of Golden Jubilee
Science
Scholarship)
CIDA-Sponsored Scholarship
ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร- ประเทศไทย
ฟสิกส
CIDA-Sponsored Scholarship

2544

- 87 ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(วิจัยการศึกษา)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย

ป พ.ศ. ที่จบ
2548
2554

5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ
5.1 ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ
ลําพอง กลมกู ล. (2548). การพั ฒนาโมเดลเครื อข ายวิ จัยปฏิ บั ติการในชั้ นเรี ยน. วิ ทยานิพนธ ปริญ ญา
มหาบั ณฑิต, ภาควิ ชาวิ จัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลั ย จุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ลําพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิดตอประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การ
วิจัยแบบผสมวิธี. วิทยานิพนธปริญญาดุษฏีบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะ
ครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5.2 สิ่งตีพิมพ/บทความทางวิชาการ
Klomkul, L. (2011). Effects of Reflection Process on Classroom Action Research
Effectiveness: Mixed Methods Research. Proceedings of the 4th International
Conference on Educational Research (ICER) 2011: Learning Community for
Sustainable Development, Khon Kaen University, September 9 – 10, 2011,
page 128-135.
Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2011). Effects of Reflection Process on
Classroom Action Research Effectiveness: Mixed Methods Research. The 8th
International Postgraduate Research Colloquium: Interdisciplinary Approach
for Enhancing Quality of Life IPRC Proceedings, Behavioral Science Research
Institute, Srinakharinwirot University Bangkok, Thailand, September 22-23,
2011, page 64 – 72. รายละเอียดของบทความตาม Link นี้
http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf

Klomkul, L., Traiwichitkhun, D., and Wiratchai, N. (2012). Effects of Reflection Process on
the Effectiveness of Classroom Action Research: Quantitative Research.
(Abstract). 8th Biennial Conference of the Comparative Education Society of Asia
(CESA) on Education at the Dawn of the New Decade: When the Quality and
Sustainability Movements Converge. Faculty of Education, Chulalongkorn
University, July 8-11, 2012, page 136.

- 88 Klomkul, L. (2011). Effects of the Reflection Process on the Effectiveness of Classroom
Action Research. The Nineteenth International Conference on Learning, The
Institute of Education University of London, London, UK, August, 14-16, 2012,
page 25.
ลําพอง กลมกูล. (2550). การพัฒนาโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. ในการประชุมวิชาการและ
เผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ป คณะครุศาสตร 90 ป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ 115 ป การฝกหัดครูไทย, 10 – 11 กรกฎาคม 2550, หนา 533-539.
ลําพอง กลมกูล. (2557). การสังเคราะหงานวิจัย: ทิศทางการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการ
พัฒนาองคกร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
จิตใจและสัง คม” ประจําป 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราช
วิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557, หนา 533-539.
ลําพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิด
ตอประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. ที่ระลึก 12 ป ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา งานชุมนุมศิษยเกาและมุทิตาจิตแด ศ.
กิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ผูพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา ณ โรงแรมปทุมวันพรินเซส กรุงเทพฯ วันที่ 5 กันยายน 2555, หนา 136.
ลําพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิด
ตอประสิท ธิผลการวิจัยปฏิบัติ การในชั้ นเรี ยน: การวิ จัยแบบผสมวิธี . วารสารการวิจั ย
สัง คมศาสตร. กรุง เทพมหานคร: สมาคมวิจัย สัง คมศาสตรแหง ประเทศไทย, วั นที่ 11
ตุลาคม 2555, หนา 171 – 187.
ลําพอง กลมกูล และคณะ. (2549). คูมือครูนักวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
5.3 ผลงานทางวิชาการดานอื่นๆ
การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
5.3.1 เข า ร ว มนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในงานประชุ ม อธิ ก ารบดี โ ลก (World University
Presidents Summit Concurrently with 3rd FISU Rectors’ Forum 2006) At Queen Sirikit
National Convention Center, Bangkok, Thailand 19-22 July 2006
5.3.2 เขา ร ว มนํ า เสนอผลงานวิจั ย ในการประชุม วิ ช าการและการนํ าเสนอผลงานวิ จั ย
(International Conference on Educational Research (ICER2011): Learning Community for
Sustainable Development) ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 9 – 10 กันยายน 2554
5.3.3 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (The 8th International
Postgraduate Research Colloquium (IPRC2011) “Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of
Life”) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 รายละเอียด ของบทความตาม
Link นี้ http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf

- 89 5.3.4 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Biennial Conference
of the Comparative Education Society of Asia (CESA) ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2555
5.3.5 เข าร วมนํ าเสนอผลงานวิ จั ยในการประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ ครั้ งที่ 19 (The
Nineteenth International Conference on Learning) ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหวาง
วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2555
5.3.6 ไดรับเชิญเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยคัดสรรในงานประชุมใหญวิสามัญประจําป ๒๕๕๕
ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทย ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 11 ตุลาคม
2555
5.3.7 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณา
การเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม” ประจําป 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557
5.3.8 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 21 (The Twentyfirst International Conference on Learning) ณ วิทยาลัย Touro มลรัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหวางวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2557
5.3.9 เข า ร ว มนํ า เสนอบทความวิ ช าการเรื่ อ ง “การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการวิ จั ย ทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อความกาวหนาในประชาคมอาเซียน (Enhancing Buddhist Research Potential
for the Advancement in ASEAN Community) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป
2558 ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ตํ า บลลํ า ไทร อํ า เภอวั ง น อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
5.3.10 เข าร วมนํ าเสนอผลงานวิ จัยในการประชุมวิชาการระดั บนานาชาติครั้ งที่ 6 (Sixth
International Conference on Religion and Spirituality in Society) เรื่อง “A Synthesis of
Research on the Advancement of Buddhist Research in ASEAN Communities” ณ The
Catholic University of America มลรัฐวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางวันที่ 23-24
มีนาคม 2559
6. ทุนและรางวัลที่ไดรับ
6.1 ไดรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : วิทยานิพนธประจําป ๒๕๕๖ รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา)
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วิทยานิพนธ เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิดตอ
ประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี” (Effects of Reflection Process on
the Effectiveness of Classroom Action Research :Mixed Methods Research) วิทยานิพนธของ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยที่ปรึกษาหลัก : รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
6.2 ไดรับรางวัล Graduate Scholar Award จากการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตาม Link ตอไปนี้
http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards

- 90 6.3 ไดรั บทุนสนับสนุ นการทําวิทยานิ พนธ ระดั บปริ ญญาดุษฎีบั ณฑิตจากบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554
6.4 ไดรับรางวัล “หนึ่ง แสนครูดี” ประจําป 2554 ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
6.5 ไดรับทุนกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ศึกษาที่ประเทศแคนาดา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนเวลา 2 ป ในระหวาง ป พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542
7. ความเชี่ยวชาญ
7.1 วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
7.2 เครือขายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research Network)
7.3 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)
7.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรูผานกระบวนการสะทอนคิด (Reflection Process)
7.5 การออกแบบการวิจัยและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และ
LISREL และการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
7.6 สถิติวิเคราะหที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ
8. ประสบการณดานการวิจัย
ผู ช วยนั กวิ จั ย “โครงการวิ จั ยและพั ฒนารู ปแบบการปลู กฝ ง คุ ณธรรมของสถาบั นครอบครั ว
สถานศึกษา และชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (โรงเรียนวาสุเทวี)” ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2550
ผูชวยนักวิจัย “โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551”กองพัฒนาศักยภาพ
ผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
นั ก วิ จั ย โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาเจตคติ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ใ นวิ ถี พุ ท ธ
(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุงเปา
ประจําปงบประมาณ 2558 ของเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)
นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “Trends of Educational Management for Unity and Peace of
Countries in ASEAN Community” ไดรับทุนวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.2559

