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ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุมเร่ือง   การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 

กรอบวิจัย      4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน 

กรอบวิจัยยอย 4.2 การพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมของผูเรียน 
 

ช่ือโครงการวิจัย  

(ภาษาไทย)    รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)  An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV Countries for 

Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 

สวน ก : องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผูรับผิดชอบประกอบดวย 

 1.1  หัวหนาโครงการ 

พระราชวรเมธี, ดร. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 7305 00682 74 5 ตําแหนง รอง

อธิการบดีฝายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรักษาการผูอํานวยการ

ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 79 หมูท่ี 1 ตําบลลําไทร 

อําเภอวั งนอย จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา13170 โทร . 035 -248022 ต อ  8022 

โทรศัพทมือถือ 081-8064700 E-mail: paramethi.59@gmail.com สัดสวนงานท่ี

รับผิดชอบ รอยละ 60 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ บริหารโครงการวิจัย 
 

 1.2 ผูรวมงานวิจัย 

 นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา 

พระใบฎีกาสุพจน  ตปสีโล  หมายเลขบัตรประชาชน 3 349800040 41 4 ตําแหนงอาจารย

ประจําหลักสูตรสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอุบลราชธานี  ดงบ้ังไฟ หมู ท่ี 1 บานหมากหมี่  ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 43000 โทรศัพทมือถือ 080 – 4854462 E-mail: bob2529@gmail.com 

สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ  รอยละ  5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัย

กรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา 
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นายกวีพล  ศรีหะมงคล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  1 480300101 99 1 ตําแหนง 

อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ดงบ้ังไฟ หมูท่ี 1 บานหมากหมี่ ตําบลกระโสบ 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  43000 โทรศัพทมือถือ090 - 6208018 E-mail: 

kavipon.konrock@gmail.com  สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะ

งานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา 

 

 นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว 

พระครูวิมลศิลปกิจ  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-5702-00654-74-8 วิทยาลัยสงฆเชียงราย     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ดอยจําป     

ถนนฤทธิประศาสน ตําบลเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท 053-717055 

โทรศัพทมือถือ 08-1961-3345 อีเมล wcp48@hotmail.com สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ รอย

ละ  5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว 
 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาค เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 3770300530950 สถานท่ีติดตอ วิทยาลัย

สงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนนฤทธิประศาสน  ตําบลเวียง  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท 053715876 โทรสาร 053715876  

โทรศัพทมือถือ 083-5737683 อีเมล Kamnak2507@gmail.com สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ    

รอยละ  5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว 
 

นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร 

ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 6402 00207 63 5 ตําแหนง ผูชวย

อธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป และอาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 79 หมูท่ี 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพทมือถือ 086-0486042 E-mail: ptoto@mcu.ac.th สัดสวนงานท่ี

รับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษา

วัฒนธรรมเมียนมาร 
 

พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 6401 00839 19 2 

ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 79 หมู ท่ี 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหว ัด

พระนครศรีอยุธยา13170 โทร.035-24800-5 โทรศัพทมือถือ 086-7713638 E-mail: 

raphind@yahoo.com สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ  รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร 
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นักวิจัยปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม 

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 3606 00346 98 8 ตําแหนง

อาจารยประจําสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี 123 

หมูท่ี 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 โทรศัพทมือถือ 089-4786077 E-mail: 

jketcha@kku.ac.th สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม 
 

ดร.ลําพอง กลมกูล เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3104 00225 45 1 ศูนยอาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 79 หมูท่ี 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา13170 โทร.035-24800-5 โทรศัพทมือถือ 092-2511212 E-mail: 

lklomkul@yahoo.com สัดสวนงานท่ีรับผิดชอบ รอยละ 5 ของโครงการวิจัย ลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบ ปฏิบัติการวิจัยกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม 
 

 1.3 หนวยงานหลัก 

 ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท035-248000-5 โทรสาร035-248006   
 

 1.4 หนวยงานสนับสนนุ 

 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.   สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย 

   โครงการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับสาขาการศึกษา และกลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา หลักสูตร

และการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานท่ีมีการเช่ือมโยง

เนื้อหากับกลุมเรื่องประชาคมอาเซียน 

 

4. มาตรฐานการวิจัย (ถามี) 
 

5. คําสําคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

  รูปแบบการจัดการเรียนรู (Instructional Model) 

  การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cross Cultural Learning ) 

  วัฒนธรรมทางศาสนา (Religious Culture) 

  กลุมประเทศ CLMV (CLMV Countries) 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู (Instructional Model)  หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบท่ี

ออกแบบมาเพื่อใชจัดการเรียนรูในลักษณะท่ีผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) 

ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรูเสริมความรู และเปนรูปแบบท่ีใชในการจัดทําส่ือการจัดการเรียนรูซึ่ง

รวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศนและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ รวมท้ังกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว 

โดยท่ีแตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะใหแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จ

ตามจุดประสงคดานตางๆ ท่ีกําหนดไว สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนนี้ เปน

รูปแบบท่ีกําหนดองคประกอบท่ีใชในการจัดการเรียนรูใหกับนิสิตเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV โดยมี 6 องคประกอบ ไดแก 1) วัตถุประสงคเพื่อการอยู

รวมกันอยางสันติ (Peaceful Coexistence) 2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV 

(Content)  3) วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based education) 4) เนนใหนิสิต

สรางนวัตกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน (Innovation) 5) การประเมินผลตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) และ 6) ส่ือประกอบการเรียนรู คือ คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 

 การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cross Cultural Learning) หมายถึง กระบวนการ 

ในการทําความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรมความหลายหลายของวัฒนธรรมของประเทศในกลุม

อาเซียนอันเปนเหตุใหตองเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกันโดยไมปดกั้นท่ีจะยอมรับเอาวัฒนธรรมท่ีดีๆ 

จากทองถ่ินอื่นใช โดยท่ีผูเรียนใหมีความสามารถในการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรมมีเมื่อไดมีโอกาส

ในการเรียนรูวัฒนธรรมใหมในสังคมท่ีแตกตาง 5 ข้ันตอน ประกอบดวย เปดใจรับวัฒนธรรมใหม เตรียม

ใจเรียนรูส่ิงท่ีแตกตาง 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

เขาใจเมื่อตองดํารงชีวิตหรือทํากิจกรรมรวมกับประชาชนในประเทศอาเซียนท่ีมาจากพื้นฐานวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน 

 วัฒนธรรมทางศาสนา (Religious Culture) หมายถึง วัฒนธรรมวิถีปฏิบัติทางศาสนาของ

ศาสนาพุทธของนิสิตชาวตางชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ซึ่งมีวิถีปฏิบัติบาง

ประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต มีความแตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดกันในวัตรปฏิบัติ 

อาทิวาดวยเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนา การดําเนินชีวิต ความแตกตางในนิกายทางศาสนา ทัศนคติทาง

การเมืองและการแสดงออก อันมีผลตอความสัมพันธในการอยูรวมกันของนิสิตท่ีแตกตางกันในดาน

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในมิติทางศาสนาของการอยูรวมกันในประชาคมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
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 กลุมประเทศ CLMV (CLMV Countries) หมายถึง ประเทศท่ีมีเขตแดนติดกับประเทศไทย

หรือใกลเคียง โดยต้ังอยูในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion) และมีประชากรของ

ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ไดแก ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม และเปน

ประเทศท่ีมีจํานวนนิสิตท่ีสนใจมาลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยาง

ตอเนื่อง และมีจํานวนของนิสิตท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2559 สูงสุดใน 4 อันดับแรก (สํานักงาน

ทะเบียนและวัดผล, 2559) 

  

6. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรับการรับรองสถานะใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ

ต้ังแตป พ.ศ. 2540 และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาท้ังในเชิงกายภาพ (Hardware) และเชิง

คุณภาพ (Software) อีกท้ังเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูการเปนศูนยกลางการศึกษา

พระพุทธศาสนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีเปาหมายหลักดานการจัดการศึกษา

ของประเทศท่ีสอดคลองกับจุดประสงคหลักขอท่ี 5 ของประชาคมอาเซียน คือ การจัดการศึกษาเพื่อให

ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังสรางความตระหนักรูและความเขาใจท่ีดีระหวางประชาชนประเทศตาง ๆ โดย

การแลกเปล่ียนทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับเสาหลักท่ี 3 ท่ีเกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนท่ีไดกําหนดจุดมุงหมายในการกอต้ังประชาคมอาเซียน คือ การสรางความเปนเอกภาพในภูมิภาค

ความรวมมือ การแบงปน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (ประดาป พิบูลสงคราม, 2554; สํานัก

ยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2556) โดยผูสอนควรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

สงเสริมการเรียนรูของนิสิตดวยการเนนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม 5 หมวด ไดแก 1) 

การพัฒนาดานพุทธิพิสัย 2) การพัฒนาดานจิตพิสัย 3) การพัฒนาดานทักษะพิสัย 4) การพัฒนาทักษะ

กระบวนการ และ 5) เนนการบูรณาการ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนสากล (ทิศนา 

แขมมณี, 2550 อางถึงใน กองบรรณาธิการ, 2554)  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทยท่ีมีบทบาท

สําคัญในการสงเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนและเยาวชน

ท้ังชาวไทยและตางชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ดาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการผลิต 

บัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา   

องคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา

แกชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม และการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐท่ีมีนิสิตจากประเทศเพื่อนบาน 

อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม ใหความสนใจเขารับการศึกษาจํานวนมากท่ีสุด ในจํานวนท้ัง 4 

ประเทศนี้ รวมท้ังส้ิน 1,303 รูป/คน ในจํานวนนิสิตเหลานี้ เมื่อรวมจากยอดท้ังหมด 15 ประเทศ จัดเปน

อันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จํานวนนิสิตรวมกวา 1,448 รูป/คน (หัฏฐกรณ แกนทาว, 

2557; สํานักงานทะเบียนและวัดผล, 2559) โดยสวนใหญนิสิตท่ีมาจากตางประเทศจะพักท่ีหอพักของ
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มหาวิทยาลัย นิสิตจึงไดมีโอกาสในการทํากิจกรรมรวมกันท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน การส่ือการและ

การมีปฏิสัมพันธระหวางกันจึงเกิดข้ึนตลอดเวลา ท้ังในดานความแตกตางทางวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติทาง

ศาสนาของนิสิตจากประเทศเพื่อนบาน ท่ีมีวิถีปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนาและวิถี

ชีวิตท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดกันในวัตรปฏิบัติ อาทิวาดวยเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนา การดําเนิน

ชีวิต ความแตกตางในนิกายทางศาสนา ทัศนคติทางการเมืองและการแสดงออก รวมท้ังวัตรปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัย ซึ่งแมแตนิสิตชาวตางชาติก็เห็นสอดคลองกับแนวคิดวาดวยเรื่องพระธรรมวินัย ภาษาใน

การส่ือสารเพื่อความเขาใจซึ่งกันและกัน และการแสดงออกตอความรับผิดชอบในความเปนมหาวิทยาลัย

สงฆ (พุทธศาสนา) ในบุคลิกภาพและทาทีท่ีแตกตางกัน (สมหมาย ศรีโย, 2548; Mae Chee Huynh 

Kim Lan, 2010; พระมหาไพรสณฑ โขตะ และคณะ, 2554; เมธาพันธ  โพธิธีรโรจน, 2557; Ashin 

Pannasiri, 2014) อันมีผลตอความสัมพันธในการอยูรวมกันของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

ในประชาคมท่ีมีการอาศัยอยูรวมกันของนิสิตท่ีมีความแตกตางท้ังทางดานเช้ือชาติ ภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน การทํากิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากนิสิต การ

อาศัยอยูรวมกันอยางสงบและสันติ เปนส่ิงท่ีคณาจารยและหนวยงานท่ีดูแลนิสิตยอมปรารถนาใหเกิดข้ึน 

ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดสังคมท่ีรวมมือกันเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกันอยางสรางสรรคและเกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน ไมแบงเปนกลุมๆ ตามชาติพันธุหรือประเทศของตน เมื่อความเขาใจเกิดข้ึน ความเปนอยูและการ

ประสานรวมมือกันในการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยยอมดําเนินไปไดโดยงายท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียนซึ่งเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีเนนการจัดการศึกษาเพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและ

กันในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังสราง

ความตระหนักรูและความเขาใจท่ีดีระหวางประชาชนประเทศตาง ๆ โดยการแลกเปล่ียนทางการศึกษา 

ภาษาและวัฒนธรรม และเช่ือมโยงกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปน

เอกภาพในภูมิภาค สงเสริมความรวมมือ เกิดสังคมแหงการแบงปน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

สามัคคีกันเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองในประชาคมอาเซียน 

จากสภาพการอยูรวมกันของนิสิตท่ีแตกตางกันในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในมิติทาง

ศาสนาของการอยูรวมกัน รวมท้ังนิกายทางศาสนา (Mae Chee Huynh Kim Lan, 2010) ของนิสิต

ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจากความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและของประชาคมอาเซียน ยังปรากฏใหเห็นภาพของการจัดการศึกษาหรือการอยูอาศัยและ

ทํากิจกรรมรวมกันแบบแยกกันอยู แยกกันทํากิจกรรม ท้ังในและนอกช้ันเรียน ครูผูสอนหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับการดูแลนิสิต ควรแสวงหาแนวทางหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเปนตัวกลางในการประสาน

ใหเกิดความรวมมือกันในการทํากิจกรรมของนิสิตชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของคณาจารยในช้ันเรียนท่ีผานมายังขาดการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย ขาดการมีสวนรวม

ของนิสิตในการเรียนรูรวมกัน อยางไรก็ตามปจจัยพื้นฐานท่ีจะนําไปสูความเขาใจซึ่งกันและกันระหวาง

นิสิตชาวไทยและนิสิตตางชาติ คือความเขาใจในวัฒนธรรมของกันและกันเปนเบ้ืองตน โดยเฉพาะนิสิต

ชาวไทยท่ีเปนเจาของประเทศควรมีความเขาใจในความแตกตางในวัฒนธรรมทางศาสนาของนิสิต
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ชาวตางชาติ อันจะนําไปสูการอาศัยอยูรวมกันอยางสันติสุข ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) อันนําไปสูการพัฒนายุทธศาสตรชาติ รวมกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีสงเสริมให “รักษาความ

แตกตางทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2555) เหตุนั้นเมื่อใดก็ตามท่ีนิสิตสามารถอยูรวมกันไดภายในสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ยอม

สงผลใหเกิดการเรียนรู แลกเปล่ียนและประสานความรวมมือในดานตางๆ ไดงายยิ่งข้ึน   

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองแสวงหาแนวทางหรือวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมใหกับนิสิตชาวไทยท่ีเปนเจาบานเพื่อใหมีความเขาใจในวัฒนธรรมของนิสิตท่ีมาจาก

ประเทศอาเซียน เพื่อใหเกิดการปรับตัวในการดําเนินชีวิตและสรางความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน

เพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคในการอยูรวมกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนซึ่งจําเปนจะตองอยูรวมกันภายใตความเปนสังคมเดียวกันท่ีมีความแตกตางทาง

วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของนิสิต

ชาวไทยเพื่อเขาใจในวัฒนธรรมของนิสิตชาวตางชาติท่ีมาจากประเทศอาเซียน จึงจําเปนอยางยิ่งใน

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมใหกับผูเรียน           

ซึ่งปจจุบันยังไมปรากฏกลไก องคความรู แนวปฏิบัติเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน    

จึงเปนประเด็นท่ีคณะผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

ประเทศท่ีอยูใกลเคียงประเทศไทย และหาแนวทางหรือวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูวัฒนธรรมอื่นใน

ประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

7. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ 

CLMV  

 2. เพื่อสรางและตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ 

CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 3. เพื่อวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV  

 

8. ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research)  โดยใชวิธีการเชิง

ปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative method to extend qualitative results) ซึ่ง

ในระยะท่ี 1 ใชการศึกษาภาคสนาม (field study) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อ

ศึกษากรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ระยะท่ี 2 

การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และในระยะท่ี 3 ใชการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) 
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เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน โดยเนนวัฒนธรรม

ทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV ท่ีประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลักปฏิบัติใน

การอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ีแตกตางกัน)  

ขอบเขตดานเนือ้หา 
  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 1) แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม 2) วัฒนธรรมอาเซียน

ในกลุมประเทศ CLMV 3) วัฒนธรรมทางศาสนา 4) การเรียนรูขามวัฒนธรรม 5) การจัดการเรียนรูโดยใช

วิจัยเปนฐาน และ 5) รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม  

  ขอบเขตดานกลุมเปาหมายและประชากร 
  กลุมเปาหมายและประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  กลุมเปาหมายในระยะท่ี 1 แบงเปน กลุมท่ี 1 นิสิตระดับปริญญาตรีจากประเทศกัมพูชา 

สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 

20 รูป/คน  กลุมท่ี 2 คือ บุคลากรท่ีสอนในมหาวิทยาลัยสงฆหรือวิทยาลัยสงฆในประเทศกัมพูชา สปป.

ลาว เมียนมาร และเวียดนาม จํานวน 12 รูป/คน โดยท่ีท้ัง 2 กลุมไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling)  

  กลุมเปาหมายในระยะท่ี 2 คือ อาจารยมหาวิทยาลัยท่ีมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย และ

นักวิชาการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรูในประชาคม

อาเซียน โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 - 15 รูป/คน 

  ประชากรท่ีศึกษาในระยะท่ี 3 คือ นิสิตชาวไทยท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย นิสิต

ระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 2 คณะพุทธศาสตร ประจําปการศึกษา 2560  เหตุผลเนื่องจากเปนกลุมของนิสิต

ชาวไทยท่ีลงทะเบียนเรียนรวมกันกับนิสิตในกลุมประเทศ CLMV มากท่ีสุด 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยท้ังหมด 1 ป โดยกําหนดระยะเวลาจําแนกตามกิจกรรมหลัก

ของการดําเนินโครงการวิจัย 
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9. ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ 

 9.1 แนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม  

  ความหมายของวัฒนธรรม 

         ความหมายของคําวา วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษวา Culture ซึ่งคําเดิมในภาษาละตินคือ 

Cultura มีความหมายหลายอยาง เชน การเพราะปลูก การปลูกฝง การปลูกพืช การทําใหดีกวาเดิมโดย

การอบรมหรือฝกหัด ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 คําวา วัฒนธรรม 

หมายถึง ส่ิงทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ ดังนั้น ส่ิงใดก็ตามหากมีการเจริญข้ึนดวยการศึกษา

อบรมจะอยูในขอบขายความหมายของคําวาวัฒนธรรมไดท้ังส้ิน พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่น

นราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติไว โดยมาจากการรวมกัน 2 คํา คือ วฒน มาจาก วุฒน ในภาษาบาลี 

หมายถึง ความเจริญงอกงาม และคําวา ธรรม มาจาก ธรุม ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สภาพท่ีเปนอยู

จริง  ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง สภาพท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือความมีระเบียบวินัย 

          การกําหนดนิยามของคําวา วัฒนธรรมนั้น ยังปรากฏจากนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัด

ความไว แตกลาวโดยสรุปคือ วัฒนธรรม เปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน และเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคม

ในการดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย 

ความกลมเกลียว ความกาวหนาคนสวนใหญยอมรับวาเปนส่ิงดีงาม โดยสรางเปนกฎเกณฑแบบแผน เพื่อ

นําไปปฏิบัติใหเปนไปตามรูปแบบเดียวกัน ถือเปน "มรดกแหงสังคม" เพราะวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษย

ไดรับมาจากบรรพบุรุษหรือถายทอดใหแกอนุชนรุนหลังจนเปนวิถีของสังคม 

   ลักษณะของวัฒนธรรม  

       วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญซึ่งอาจแยกได  4 ลักษณะ ประกอบดวย 1) วัฒนธรรมเปน

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learned Behavior)  2) วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of Life) 3) 

วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม (Social Heritage)  และ 4) วัฒนธรรมเปนลักษณะท่ีเหนืออินทรีย (The 

Superorganic) ในแตลักษณะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

       1) วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learned Behavior) วัฒนธรรมไมใชส่ิงท่ีติด

ตัวมนุษยมาแตกําเนิด และไมใชส่ิงท่ีอาจถายทอดทางพันธุกรรมได เชน กริยาทาทาง การพูด การเขียน 

การแตงกาย มารยาทตาง ฯลฯ พฤติกรรมเหลานี้ตองอาศัยการเรียนรูเทานั้นจึงจะทําได การท่ีมนุษย

สามารถเรียนรูวัฒนธรรมได ก็เพราะมนุษยสามารถติดตอทําความเขาใจกัน โดยใชสัญลักษณท่ีสําคัญท่ีสุด

คือ ภาษา ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนแตถามนุษยถูกแยกออกจากเพื่อนมนุษยอื่น และไมไดรับการส่ัง

สอนก็ไมอาจทําส่ิงตาง ๆ ได ดังนั้น การท่ีเด็กขาดลักษณะของความเปนมนุษยท่ีสมบรูณ ก็เพราะวาไมได

เรียนรูวัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเปนพฤติกรรมท่ีตองเรียนรู 

         2) วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ในทางสังคมศาสตร กลาววา วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต

ของมนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดพฤติกรรมของมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย เปนแบบ

แผนการดําเนินชีวิต เปนตัวกําหนดรูปแบบท่ีจดจําสืบตอกันมา ท้ังดานครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง 
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การกิน การเขียน การทํางาน ลวนเปนเรื่องของวัฒนธรรมท่ีเปนวิถีชีวิตของมนุษยท้ังส้ิน ซึ่งเปนแบบแผน

กันไปในแตละชาติ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน หรือวัฒนธรรมตะวันตก เปนตน  

        3) วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม (Social Heritage) วัฒนธรรมของมนุษยนั้นสามารถถายทอด

สืบสารตอกันได ซึ่งเกิดจากการเรียนรูส่ิงท่ีมีอยูแลว เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณตาง ๆ ชวย

ใหมนุษยส่ือสารและเขาใจกันได 

 4) วัฒนธรรมเปนลักษณะท่ีเหนืออินทรีย (The Superorganic) หมายถึงวัฒนธรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไป เปนส่ิงไมคงท่ีนั้นคือ การเปล่ียนแปลงท่ีไมเกี่ยวพันกับ กระบวนการทางพันธุกรรม 

หรือไมเกี่ยวของ กับรางกายนั่นเอง มนุษยชาติท้ังมวล สามารถไดรับประโยชน จากส่ิงประดิษฐ ใหมๆให

เหมาะสมกับสถานการณ สภาพแวดลอมท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึนผลท่ีตามมาคือมีการสรางทาอากาศยาน 

ถนนหนทาง เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้ผลตอสังคมในดานอื่น ๆ มากมาย      

  วัฒนธรรมท่ีกลาวมานี้ จะมีลักษณะของการเปนส่ิงท่ีตองเรียนรู จากแบบแผนการดําเนินชีวิต ซึ่ง 

สังคมแรกท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรูคือ ครอบครัว วัฒนธรรมใดท่ีสังคมยอมรับวาดีก็จะถายทอดสูคนรุน

หลังกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีลักษณะเปนการแสดงออกในรูปของ

ความคิดการปฏิบัติโดยสมาชิกรับรูรวมกันและประพฤติ ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสังคมของตน อยางไรก็ตาม

วัฒนธรรมมิใชเปนของผูใดโดยเฉพาะ แตเปนของสวนรวมจากการท่ีมนุษยอยูรวมกัน สรางรูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนส่ิงท่ีสังคมยอมรับและถือปฏิบัติรวมกัน ไมใชเปนของ

สมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งท่ียอมรับและถือปฏิบัติเทานั้น 

 สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ไดมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา (Religious Culture) 

ท่ีเปนวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติทางศาสนา ของนิสิตชาวตางชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และ

เวียดนาม ซึ่งมีวิถีปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต มีความแตกตางกัน ทําใหเกิด

ความขัดกันในวัตรปฏิบัติ อาทิวาดวยเรื่องวัฒนธรรมทางศาสนา การดําเนินชีวิต ความแตกตางในนิกาย

ทางศาสนา ทัศนคติทางการเมืองและการแสดงออก อันมีผลตอความสัมพันธในการอยูรวมกันของนิสิตท่ี

แตกตางกันในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในมิติทางศาสนาของการอยูรวมกันในประชาคมนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 9.2 การเรียนรูขามวัฒนธรรม 

ในอดีตการศึกษาและทําความเขาใจถึงความแตกตางของคนในแตละพื้นท่ี แตละภูมิภาค และ

ในแตละประเทศ ท่ีเรียกวาวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Cultural) นั้น จะเปนไปเพื่อผลประโยชนเชิง

พาณิชยหรือธุรกิจการคาเปนหลัก เพราะส่ิงท่ีเคล่ือนยายไปในท่ีตางๆท่ัวโลกนั้น ไมใชผูคน หากแตเปน

ผลผลิตท่ีเกิดจากคน อันเนื่องมาจากความแตกตางในเชิงภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอากาศ 

ธรณีวิทยา ความอุดมสมบูรณ และความหลากหลายทางชีวภาพ ไมเหมือนกันและมีไมเทากัน ประเทศใน

ภูมิภาคท่ีสามารถทําเกษตรกรรมไดดี ก็จะสงออกผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีมาก จนเกินกวาจะบริโภคใน

ประเทศได สงออกไปขายในประเทศอื่นๆ ท่ีขาดแคลนอาหาร ในขณะท่ีบางภูมิภาคก็จะมีทรัพยากรใตดิน

ใตน้ํา เชน แรธาตุ น้ํามัน และกาซธรรมชาติ ก็จะสงเช้ือเพลิงพลังงานไปขายใหกับประเทศท่ีตองการและ

ไมมีแหลงพลังงานของตนเอง ประเทศท่ีมีความสามารถในการผลิตสินคาอุปโภคและอุตสาหกรรมตางๆ ก็
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จะผลิตสินคาเพื่อประโยชนใชสอยตางๆ และสงออก ดังนั้น จึงกลาวไดวา การเรียนรูขามวัฒนธรรมเริ่ม

จากการเตรียมความพรอมท่ีจะพบเจอวัฒนธรรมท่ีแตกตาง จึงทําใหไดทฤษฎี ดังนี้ 

 ทฤษฎีการเรียนรูขามวัฒนธรรม ไดแก ทฤษฎีการเตรียมความพรอมท่ีจะพบเจอวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง ดังท่ี Oberg (1960) (อางถึงใน อัควรรณ แสงวิภาค, 2557: 20-21) กลาววา การเตรียมความ

พรอมทางวัฒนธรรมมี 5 ข้ันตอน ดังน ี้ 

  1. การจัดหมวดหมูผูท่ีจะตองไปพบเจอวัฒนธรรมใหม กลาวคือ ควรจัดหมวดหมูผูท่ี

จะตองไปพบเจอ วัฒนธรรมใหมใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ สถานการณ เชน การแบงนักทองเท่ียว

เปนกลุม ๆ ไดแก กลุมท่ีรับวัฒนธรรมทองถ่ินไดดีอาจจะพาไปรับประทานอาหารพื้นเมือง กลุมท่ีรับไมได

อาจจะพาไปรานอาหารสากลท่ีโรงแรม เปนตน 

  2. ตรวจวัดระดับความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม ดวยการวิเคราะหจากลําดับความสําคัญ 

(ABC analysis) ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหลําดับมากนอยหรือกอนหลัง โดยพิจารณาจากระดับการยอมรับได

ของแตละบุคคล เชน คนไทยจะสะเทือนใจมากกับการรับประทานสุนัข ดังนั้น การพานักทองเท่ียวไทย

กลุมนี้ไปประเทศเวียดนาม จึงไมควรพาไปรับรูหรือเยี่ยมเยียนสถานท่ีดังกลาว 

  3. การเตรียมความพรอมดานอารมณ (affective) เชน การใหการสนับสนุนเปนกําลังใจ

จากคนรอบขาง การตรวจสอบสถานะทางจิตวิทยากอนออกเดินทาง เตรียมกระบวนการบําบัดลดความ

สะเทือนใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากส้ินสุดการเดินทาง เชน หากนักทองเท่ียว ไปเจอสถานการณท่ีบีบค้ัน

อารมณและความรูสึกจนกลายเปนความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม จะเปนประสบการณท่ีไมนาประทับใจ

นัก ดังนั้น ตองมีการเตรียมความพรอมและแนวทางแกไข 

  4. เขาใจพฤติกรรม (behavioural) เปนข้ันตอนการเตรียมความพรอมและเรียนรู

พฤติกรรมของกลุมชน ท่ีจะตองไปพบเจอในวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน ภาษากายท่ีแตกตาง พฤติกรรมท่ี

แตกตาง ซึ่งตองทําความเขาใจ เชน อาจจะมีการเรียนรูผานการอบรมกอนการเดินทาง เปนตน 

  5. ปรับกระบวนทัศนขององคความรูดานอัตลักษณทางสังคม (cognitive: social 

identity) ผูท่ีตองไปอาศัยอยูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางตองมีการปรับ กระบวนทัศนในเรื่องวัฒนธรรม ความ

แตกตางทางดานแนวคิดทางวัฒนธรรม ความแตกตางของกลุมชนท้ังในและนอกกลุมทางวัฒนธรรม เปนตน 

 โดยสรุป การขามวัฒนธรรม ถูกอธิบายเหมือนกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ความหลากหลาย

วัฒนธรรม หรือขามวัฒนธรรม บางครั้งคํานี้ก็ยังสามารถแบงเปนรายละเอียดเพิ่มเติม ไดแก การส่ือสาร

ขามวัฒนธรรม การรับรูขามวัฒนธรรม การศึกษาหรือการฝกอบรมขามวัฒนธรรม  ในบางกรณี  จะมี

ความเกี่ยวของกับความเขาใจของวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันอยางใดอยางหนึ่งในนั้นคือการประสานงานกัน

เพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคจากจุดเริ่มตน ดังนั้น การเรียนรูขามวัฒนธรรม  จึงหมายถึง การเรียนรูความ

หลากหลายของวัฒนธรรมอื่นๆ นอกเหนือจากวัฒนธรรมของตนเพื่อเขาใจและรับรูวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ  
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 9.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู  

 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบท่ีออกแบบมาเพื่อใชจัดการเรียนรู ใน

ลักษณะท่ีผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรู

เสริมความรู และเปนรูปแบบท่ีใชในการจัดทําส่ือการจัดการเรียนรูซึ่งรวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศนและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว แตละรูปแบบการจัดการเรียนรู

จะใหแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตางๆ ท่ีกําหนดไว 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํารูปแบบการเรียนรูของครูตนแบบมาวิจัยและพัฒนา เพื่อใหได

รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยไดคัดเลือกรูปแบบการ

เรียนรู จํานวน 9 รูปแบบ ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาจากธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 (2) และ (3) แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเต่ิม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545  หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษา ใหเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย การฝกปฏิบัติจริง และการประยุกตใชความรูเพื่อการปองกันและแกปญหา  

โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสนับสนุนใหครูตนแบบวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู

รวมกับผูเช่ียวชาญดานการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดังกลาวพบวา  

แนวทางการจัดการเรียนรูท้ัง 9 แนวทางสามารถใชไดผลดี ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงข้ึน (หนวย

สงเสริมและพัฒนาวิชาการ, 2551)   

 แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ัง 9 แนวทางนี้ มิใชเปนแนวทางท่ีตายตัว  

ผูสอนสามารถปรับประยุกตใชไดตามความเหมาะสมกับบริบทของตน  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูรวมท้ัง

กิจกรรมการเรียนรูนี้เปนเพียงตัวอยางใหผูสอนพิจารณาเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ  แตละ

แนวทางการจัดการเรียนรูสามารถผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของสาระการเรียนรู หรือสถานการณ

ในช้ันเรียนได แนวทางการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ัง 9 ดังกลาวขางตนประกอบดวย         

1) การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 2) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพหุปญญา 3) การจัดการเรียนรู

แบบประสบการณและท่ีเนนการปฏิบัติ  4) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  5) การเรียนรูแบบสงเสริม

ความคิดสรางสรรค 6) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู  7) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน

ฐาน  8) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา และ 9) การจัดการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการ

คิดดวยการใชคําถาม  

 สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถบูรณาการ

ไดจากการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบขางตน ไดแก  1) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและท่ีเนนการ

ปฏิบัติ 2) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  3) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา      

4) การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค และ 5) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู โดย

แนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป    
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 9.4 การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานนั้น มีผูเรียกแตกตางกัน เชน การสอนแบบการเนนการ

วิจัย การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย การเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐาน 

และการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน เปนตน การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการ

แสวงหาความรูอยางเปนระบบระเบียบเพื่อใหไดมาซึ่งความรู ใหไดมาซึ่งความรู หรือขอคนพบใหม หรือ 

การพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียน สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังท่ีปรากฏใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา 24 (5) วา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู วิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) 

 การเรียนรูทีใชการวิจัยเปนฐานถือวา เปนการปฏิรูปการศึกษานั้นเอง  ดังนั้น กระบวนการวิจัย

ไมไดเกี่ยวของเฉพาะกับอาจารยผูสอนเทานั้น แตผูเรียนก็ตองเกี่ยวของดวย ผูเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา

ควรมีทักษะกระบวนการเรียนรูท่ีเปนระบบและยั่งยืน สามารถนําเอากระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู

ของตนเอง การจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน เปนการสอนแบบเนนการวิจัย การเรียนการสอน

โดยใชกระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย และการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐาน 

 การนํากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรูหรือนําเอา

กระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย

และกระบวนการวิจัยและการศึกษา คนควาดวยตนเอง โดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายอัน

นําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบการใช

วิจัยเปนฐาน ประกอบดวย 1) เปล่ียนแนวคิดพื้นฐานจาก เรียนรูโดยการฟงและตอบใหถูก  ใหเปน การ

ถามหรือการหาคําตอบเอง  2) เปล่ียนเปาหมายจากการเรียนรูโดยการจํา การทํา และการใช ใหเปน การ

คิด การคน และการแสวงหา 3) เปล่ียนวิธีสอน จากการเรียนรู โดยการบรรยาย ใหเปน การใหคําปรึกษา  

และ 4) เปล่ียนบทบาทผูสอนจากการเปนผูปฏิบัติเอง ใหเปน การจัดการใหผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2547) 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

แบบใชการวิจัยเปนฐานไววา เปนการสอนเนื้อหาวิชา เรื่องราวกระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใช

รูปแบบการสอนชนิดท่ีผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาหรือส่ิงตางๆ ท่ีตองการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐาน

กระบวนการวิจัย ซึ่งคลายคลึงกับความหมายของการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัย (Research-Based 

Instruction) ดังท่ี อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ไดใหความหมายวา หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

สนับสนุนใหนักเรียนใชการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในเรื่องท่ีตนสนใจ หรือตองการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตขอบเขตเนื้อหาท่ีเรียน โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกการคิด และจัดการหา

เหตุผลในการตอบปญหาตามโจทยท่ีนักเรียนต้ังไว โดยผสมผสานองคความรูแบบสหวิทยาการและ

การศึกษาจากสถานการณจริงหรือใชการวิจัยเปนสวน หนึ่งของกระบวนการเรียนรูของ ทิศนา แขมณี 

(2548) ท่ีไดนิยามไววา เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหา

ความรูใหมหรือคําตอบท่ีเช่ือถือไดโดยใชกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยใน
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การดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังปรากฏในกรอบแนวคิดของการ

จัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ดังนี้ 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

ท่ีมา : ไพฑูรย สินลารัตน. (2547). การเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐาน. พิมพครั้งท่ี 3. 

                   กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

 9.5 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assesment) 

 การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดย

งานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณท่ีเปนจริง หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง 

จึงเปนงานท่ีมีสถานการณซับซอนและเปนองครวมมากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนท่ัวไป (สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2553)  

 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบดวย  1) ไมเนนการประเมิน

ทักษะพื้นฐานแตเนนการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอนในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา และ

การประเมินตนเองท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  2) เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของผูเรียน 

3) เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบันของผูเรียนและส่ิงท่ีผ ูเรียนไดปฏิบัติจริง 4) เปนการ

ใหความสําคัญกับงานท่ีเปนจริงโดยพิจารณาจากงานหลายๆ ช้ิน  5) ผูประเมินควรมีหลายคน มีการ

ประชุมกันเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน  6) การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการจัดการ

เรียนรูอยางตอเนื่อง  7) นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพท่ีแทจริง  

และ 8) ควรมีการประเมินท้ังการประเมินท่ีเนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน   

 ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง   

1. ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดท่ีซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของ

ผูเรียนมากกวาท่ีจะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง 

2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนท่ีควรสงเสริม และ    

สวนท่ีควรแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและ

ความตองการของแตละบุคคล   

3. เปนการประเมินท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของท้ังตนเอง และของ

เพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เช่ือมั่นตนเอง และสามารถพัฒนาขอมูลได  

การสอน การวิจัย การสอน การวิจัย 
การสอน 

การวิจัย 
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4. ขอมูลท่ีประเมินไดจะตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู และการวาง

แผนการจัดการเรียนรู วาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผูเรียนแต

ละบุคคลไดหรือไม  

5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได   

6. ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีท่ีหลากหลายในสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง 

เทคนิคและวิธีการท่ีใชในการประเมินตามสภาพจริง   

 การประเมินตามสภาพจริงเปนการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดานของผูเรียนตามสภาพ

ความเปนจริงท้ังในและนอกหองเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขป ดังนี้    

  1. การสังเกต เปนวิธีการท่ีดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บขอมูลพฤติกรรมดานการใช ความคิด การ

ปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะนิสัยสามารถทําได ทุกเวลา ทุกสถานท่ีท้ัง

ในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอื่นนอกสถานศึกษา เครื่องมืออื่นๆ ท่ีใชประกอบการ

สังเกต ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา แบบบันทึกระเบียนสะสม เปนตน   

 2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีใชเก็บขอมูลพฤติกรรมดานตางๆ ไดดี เชน ความคิด (สติปญญา)  

ความรูสึก กระบวนการข้ันตอนในการทํางาน วิธีแกปญหา อาจใชประกอบการสังเกตเพื่อใหไดขอมูลท่ี

มั่นใจมากข้ึน    

 3. การตรวจงาน เปนการวัดและประเมินผลท่ีเนนการนําผลการประเมินไปใชทันที ใน 2 

ลักษณะ คือ เพื่อการชวยเหลือผูเรียนและเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูสอน จึงเปนการประเมินท่ี

ควรดําเนินการตลอดเวลา 

 4. การรายงานตนเอง  เปนการใหผูเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามส้ันๆ หรือ ตอบ

แบบสอบถามท่ีผูสอนสรางข้ึน เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียนท้ังความรู ความเขาใจ วิธีคิด วิธีทํางาน

ความพอใจในผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งข้ึน   

 5. การใชบันทึกจากผูท่ีเกี่ยวของ  เปนการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกับตัวผูเรียน

ผลงานผูเรียน โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนจากแหลงตางๆ เชน จากเพื่อนผูสอน-โดย

ประชุมแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน    

 6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง ในกรณีท่ีผู สอนตองการใชแบบทดสอบ ขอ

เสนอแนะใหใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติท่ีเนนการปฏิบัติจริง 

  กลาวโดยสรุป  วิธีการใหคะแนนตามแนวประเมินตามสภาพจริง เนนท่ีการใหขอมูลท่ี

สามารถบงช้ีถึงความสําเร็จหรือความรอบรูของผูเรียนวามีลักษณะอยางไรและความสําเร็จหรือความรอบรู

ในระดับท่ีแตกตางกันนั้น มีลักษณะแตกตางกันอยางไร ไมใชใหความหมายเพียงแคการได/ตก หรือ ผาน/

ไมผาน หรือระดับของการผานเทานั้น นอกจากนี้การนําผลประเมินไปใชประโยชนดานการตัดสินผลการ

เรียนก็มีความสําคัญเปนอันดับรองจากการนําไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียนและตัวผูสอน 
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9.6 วัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV  

 ในประเทศกลุม CLMV เปนประเทศท่ีมีความคลายคลึงและความแตกตางระหวางประเทศไทย 

มีภูมิศาสตรต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังท่ีคลายคลึงและ

แตกตางกันเปนผลมาจากปจจัยทางภูมิศาสตร รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา ซึ่งจะสรุปให

เห็นเปนภาพรวมได ดังนี้ 

 1. พระพุทธศาสนา ศาสนาสําคัญท่ีเผยแผเขามาและไดรับการยอมรับนับถือจากชนชาติใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาท่ีผูคนสวนใหญในประเทศไทย 

เมียนมาร ลาว กัมพูชา ลวนนับถือ ดังนั้น ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ลัทธิความเช่ือตาง ๆ ของเมียนมาร 

ลาว กัมพูชา ก็จะคลายคลึงกับคนไทย เชน การทําบุญตักบาตร การสวดมนตรไหวพระ การใหความ

เคารพพระสงฆ การนิยมใหบุตรหลานเขารับการอุปสมบท เปนตน 

  2. ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา ชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ 

จะคลายคลึงกัน เชน การทําบุญเล้ียงพระ การเวียนเทียนเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี

เขาพรรษา เปนตน สวนประเพณีอื่น ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับศาสนา เชน เมียนมาร ลาว กัมพูชา ก็จะมี

ประเพณีหลายอยางคลายคลึงกับไทย เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เพียงแตรายละเอียด

ของการจัดพิธีจะแตกตางกันออกไป 

   โดยสรุปวัฒนธรรม เปนส่ิงดีงามท่ีบรรพบุรุษของเราไดส่ังสมและสืบทอดตอกันมาจนเปน

เอกลักษณจะมีวัฒนธรรมบางสวนท่ีคลายคลึงกันหรือมีมติความเช่ือและประเพณีท่ีเหมือนหรือ 

พระพุทธศาสนา เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดประเพณีท่ีคลายคลึงกัน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาวัฒนธรรม 

นอกจากจะเปนส่ิงท่ีสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนเอกลักษณแลว วัฒนธรรมยังทําใหเกิด

ความสัมพันธท่ีดีผานมิติวัฒนธรรมทางศาสนา ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้   

  1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต-ธรรมวินัย)  หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติในฐานะ

พระภิกษุ หรือชาวพุทธท่ีตองยึดหลักการคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังท่ีปรากฏแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาท่ีวา “ธรรมวินัยจะเปนศาสดาแทนเรา” (ที.มหา (ไทย) 10/216/164) ซึ่งหมายถึง

หลักการอันเนื่องดวยพระธรรมวินัยจะเปนเครื่องมือ หรือกลไกในการปกครองรักษาของพระภิกษุ 

สามเณร แมชี หรือชาวพุทธ ท่ีมาจากประเทศตาง ๆ ท้ังไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร และเวียดนาม  โดย

แยกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนหลักการ หรือพระธรรมวินัย ท่ีพระภิกษุ หรือชาวพุทธในแตละประเทศ

จะตองถือปฏิบัติ ท้ังในสวนของเถรวาท ท่ีนับถือในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร และมหายาน

ท่ีนับถือโดยสวนใหญในประเทศเวียดนาม โดยเทียบเคียงกันไดในสวนของวัตรปฏิบัติท่ีจะตองปฏิบัติรวม

ตามกรอบของศีล วินัย และวัตรปฏิบัติอันสัมพันธกับพระธรรมวินัย เชน อาจาระท่ีเนื่องดวยพระธรรม

วินัย คําสอน หรือวัตรแหงครูอาจารยท่ีเปนตนสาย เปนตน (Ashin Pannasiri, 2014) 

  2) หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติตนอัน

สัมพันธกับความเช่ือ จารีตด้ังเดิม ซึ่งมีแบบแผนมาจากจารีตด้ังเดิม หรือแบบปฏิบัติท่ีเคยกระทํามา อันมี

สวนตอจากพระพุทธศาสนา แบบแผนการแตงกาย สีของผา วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการกินอยูขบฉันในแตละ

ชวงเวลา อาทิ มหายานจากประเทศเวียดนาม จะฉันอาหารท่ีปราศจากเนื้อสัตว รวมไปถึงการใชผาสีท่ี
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แตกตางกันในของพระในแตละประเทศ แตละนิกาย การโกนค้ิวไมโกนค้ิว ซึ่งความเหมือนและความตาง

ในกรณีของธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต ประเพณีอันเนื่องดวยศาสนา นัยหนึ่งคือการเรียนรูรวม นัยหนึ่งคือ

ความขัดกัน หรือไปกระท่ังการกําหนดทาทีตอการแสดงออกในวัตรปฏิบัติเหลานั้น เปนตน ดังปรากฏใน

งานวิจัยของ พระอุดมศักด์ิ ปฺญาวโร (แกวพันวงศ) (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง “ศึกษาการดําเนินชีวิตตาม

ศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาว” ในงานวิจัยของ อภิญญา เงินดี (2554) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ 

“การศึกษาความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาในฐานะทุนทางสังคม-วัฒนธรรม เพื่อ

การพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-พมา สองฝงแมน้ําเมย” รวมท้ังในงานวิจัยของ พระศรีวิสุทธิคุณ และคณะ 

(2559) เรื่อง “พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา : ประวัติศาสตรวัฒนธรรมและความสัมพันธทาง

สังคม” ท่ีไดศึกษาวิจัยเพื่อนําเสนอมิติทางวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวพุทธในประเทศอาเซียน 

 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ีแตกตางกัน) หมายถึง วัตรปฏิบัติท่ีเนื่องดวย

นิกายทางศาสนาจะแตกตางกันผานรูปแบบ วิธีการปฏิบัติ อันสัมพันธกับการแตงกาย ระหวางมหายานของ

เวียดนาม เถรวาทในแบบไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา ความตางนิกายในเถรวาทจะมีผลตอการแตงกาย การครอง

จีวร การขบฉัน การสวดมนต การใชศาสนาท่ีแตกตางกันในการสวดมนต ทําวัตร หรือการขบฉันรวมกัน ซึ่งวัตร

ปฏิบัติเหลานี้เนื่องดวยนิกายทางศาสนาอันสัมพันธกับการแสดงออกและการใชชีวิตรวมกันจากวัตร ธรรมเนียม 

และวิถีปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน อันสัมพันธกับนิกาย ความเปนชาติพันธุ ดังกรณีเถรวาทในเวียดนามท่ีผูนับถือสวนใหญ

เปนชาวเขมร มหายานเปนกลุมคนเวียดนาม หรือความแตกตางของชาติพันธุในพมากับการนับถือพุทธศาสนา    

เถรวาท อาทิ กลุมชาติพันธุมอญ ไทยใหญ เมียนมาร กระเหรี่ยง หรือกลุมคนท่ีนับถือพุทธท่ีมีพื้นถ่ินในรัฐยะไข 

เปนตน อันมีผลตอวัตรปฏิบัติท่ีเนื่องดวยนิกายดวยเชนกัน 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

วัฒนธรรมทางศาสนาท่ีประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

(มารยาทชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ีแตกตางกัน) ซึ่งจะเปนเนื้อหาท่ี

คณะผูวิจัยใชเปนกรอบในการศึกษาขามวัฒนธรรมอาเซียนท้ัง 4 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาวัฒนธรรม

กัมพูชา กรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว กรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร และกรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให

เกิดความเขาใจอันดีในระหวางการอาศัยอยูรวมกันและการทํากิจกรรมรวมกันท้ังในหองเรียนและนอก

หองเรียนอันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมการเรียนรูและการอยูรวมกันอยางสันติ สามารถแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสนใจศึกษาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

รูปแบบการ

จัดการเรียนรู  

ขามวัฒนธรรม

อาเซียน 

วัตถุประสงคเพื่อการอยู

รวมกันอยางสันติ 

เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียน

ในกลุมประเทศ CLMV 

วิธีการจัดการเรียนรู 

โดยใชวิจัยเปนฐาน 

การประเมินผล 

ตามสภาพจริง 

นิสิตสรางนวัตกรรมการเรียนรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน 

คูมือการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน 
กระบวนการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม

อาเซียน 

เตรียมใจเรียนรูส่ิงท่ีแตกตาง 

ปรับอารมณใหเขากับสถานการณ   

เขาใจพฤติกรรมของนิสิตชาติอื่น 

ปรับกระบวนทัศนในเรื่องวัฒนธรรม  

 

เปดใจรับวัฒนธรรมใหม 

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรม

อาเซียนของ

นิสิต มจร. 

ความรูวัฒนธรรม

ทางศาสนาของกลุม

ประเทศ CLMV 

เขาใจความเหมือน

และความตางทาง

วัฒนธรรมของกลุม

ประเทศ CLMV 

สรางนวัตกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ทางศาสนา 
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10. การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวของ 

 ในการทําวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษารวบรวมเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

และแบงเนื้อหาในการนําเสนอเปน 5 ประเด็น ประกอบดวย 1) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 2) แนวคิด

เกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู 4) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดย

ใชวิจัยเปนฐาน และ 5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แสดงรายละเอียดของแตละประเด็นไดดังนี้ 

 10.1 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม  

   ความหมายของวัฒนธรรม 

         คําวา วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษวา Culture ซึ่งคําเดิมในภาษาละตินคือ Cultura มี

ความหมายหลายอยาง เชน การเพราะปลูก การปลูกฝง การปลูกพืช การทําใหดีกวาเดิมโดยการอบรม

หรือฝกหัด ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 คําวา วัฒนธรรม หมายถึง 

ส่ิงทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ ดังนั้น ส่ิงใดก็ตามหากมีการเจริญข้ึนดวยการศึกษาอบรมจะอยูใน

ขอบขายความหมายของคําวาวัฒนธรรมไดท้ังส้ิน พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 

ทรงบัญญัติไว โดยมาจากการรวมกันสองคํา คือ วฒน มาจาก วุฒน ในภาษาบาลี หมายถึง ความเจริญ

งอกงาม ธรรม มาจาก ธรุม ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สภาพท่ีเปนอยูจริง ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง 

สภาพท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือความมีระเบียบวินัย นิยามของคําวา วัฒนธรรมนั้น ยังมี

นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความไว แตกลาวโดยสรุปแลว ความหมายของวัฒนธรรมไววา 

“วัฒนธรรม” เปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน และเปนลักษณะเฉพาะของแตละสังคมในการดําเนินชีวิตของคน

กลุมใดกลุมหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว 

ความกาวหนาคนสวนใหญยอมรับวาเปนส่ิงดีงาม โดยสรางเปนกฎเกณฑแบบแผน เพื่อนําไปปฏิบัติให

เปนไปตามรูปแบบเดียวกัน ถือเปน "มรดกแหงสังคม" เพราะวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีมนุษยไดรับมาจากบรรพ

บุรุษหรือถายทอดใหแกอนุชนรุนหลัง จนเปนวิถีของสังคม 

       วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญซึ่งอาจแยกกลาวได ดังนี้ 

       1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learned Behavior) วัฒนธรรมไมใชส่ิงท่ีติด

ตัวมนุษยมาแตกําเนิด และไมใชส่ิงท่ีอาจถายทอดทางพันธุกรรมได เชน กริยาทาทาง การพูด การเขียน 

การแตงกาย มารยาทตาง ฯลฯ พฤติกรรมเหลานี้ตองอาศัยการเรียนรูเทานั้นจึงจะทําได การท่ีมนุษย

สามารถเรียนรูวัฒนธรรมได ก็เพราะมนุษยสามารถติดตอทําความเขาใจกัน โดยใชสัญลักษณท่ีสําคัญท่ีสุด

คือ ภาษา ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนแตถามนุษยถูกแยกออกจากเพื่อนมนุษยอื่น และไมไดรับการส่ัง

สอนก็ไมอาจทําส่ิงตาง ๆ ได ดังนั้น การท่ีเด็กขาดลักษณะของความเปนมนุษยท่ีสมบรูณ ก็เพราะวาไมได

เรียนรูวัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเปนพฤติกรรมท่ีตองเรียนรู 

         2. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ในทางสังคมศาสตร กลาว วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของ

มนุษยในสังคม เพราะวัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดพฤติกรรมของมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย เปนแบบแผนการ

ดําเนินชีวิต เปนตัวกําหนดรูปแบบท่ีจดจําสืบตอกันมา ท้ังดานครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การกิน 

การเขียน การทํางาน ลวนเปนเรื่องของวัฒนธรรมท่ีเปนวิถีชีวิตของมนุษยท้ังส้ิน ซึ่งเปนแบบแผนกันไปใน

แตละชาติ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมตะวันตก เปนตน  
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        3. วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม (Social Heritage) วัฒนธรรมของมนุษยนั้นสามารถถายทอด

สืบสารตอกันได ซึ่งเกิดจากการเรียนรูส่ิงท่ีมีอยูแลว เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณตาง ๆ ชวย

ใหมนุษยส่ือสารและเขาใจกันได 

  4. วัฒนธรรมเปนลักษณะท่ีเหนืออินทรีย (The Superorganic) หมายถึงวัฒนธรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไป เปนส่ิงไมคงท่ีนั้นคือ การเปล่ียนแปลงท่ีไมเกี่ยวพันกับกระบวนการทางพันธุกรรม หรือไม

เกี่ยวของกับรางกายนั่นเอง มนุษยชาติท้ังมวล สามารถไดรับประโยชน จากส่ิงประดิษฐใหมๆใหเหมาะสม

กับสถานการณ สภาพแวดลอมท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึนผลท่ีตามมาคือมีการสรางทาอากาศยาน ถนนหนทาง 

เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้ผลตอสังคมในดานอื่นๆ มากมาย      

  วัฒนธรรมท่ีกลาวมานี้ จะมีลักษณะของการเปนส่ิงท่ีตองเรียนรู จากแบบแผนการดําเนินชีวิต 

ซึ่งสังคมแรกท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรูคือ ครอบครัว วัฒนธรรมใดท่ีสังคมยอมรับวาดีก็จะถายทอดสูคน

รุนหลังกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีลักษณะเปนการแสดงออกในรูปของ

ความคิดการปฏิบัติโดยสมาชิกรับรูรวมกันและประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมกับสังคมของตน อยางไรก็ตาม

วัฒนธรรมมิใชเปนของผูใดโดยเฉพาะ แตเปนของสวนรวมจากการท่ีมนุษยอยูรวมกัน สรางรูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนส่ิงท่ีสังคมยอมรับและถือปฏิบัติรวมกัน ไมใชเปนของ

สมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งท่ียอมรับและถือปฏิบัติเทานั้น 

 10.2 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม   

 กลุมคนท่ีมีโอกาสประสบพบเจอวัฒนธรรมท่ีแตกตางมีความจําเปนตองเตรียมความพรอมใน

การปรับตัวขามวัฒนธรรม ซึ่งมี 8 กลุม ประกอบดวย 1) นักทองเท่ียวขามประเทศ (tourists) 2) 

นักศึกษาระหวาง ประเทศ (international students) 3) ผูท่ีไปอยูช่ัวคราวดวยเหตุผลทางธุรกิจ 

(businesssojourners) 4) คูสมรส ท่ีสมรสกับชาวตางชาติและเด็ก (spousesandchildren) 5) ผูอพยพ

เพื่อไปต้ังรกราก (immigrants) 6) ผูล้ีภัยขามประเทศ (refugees) 7) เจาของธุรกิจท่ีตองยายธุรกิจ 

(businessexpatriate) และ 8) นักธุรกิจระหวางประเทศ (international business man) ดังนั้น หาก

บุคคลท้ัง 8 กลุมนี้ มีการเตรียมความพรอมทางวัฒนธรรมกอน ท่ีจะไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง จะสามารถลดโอกาสของการเกิดข้ึนของความ สะเทือนใจทางวัฒนธรรม (cultureshock) ไดใน

ระดับหนึ่ง ดังท่ี Oberg (1960) กลาววา การเตรียมความพรอม ทางวัฒนธรรมมี 5 ข้ันตอน ดังนี้  

 1. ควรมีการจัดหมวดหมูผูท่ีจะตองไปพบเจอ วัฒนธรรมใหมใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ 

สถานการณ เชน การแบงนักทองเท่ียวเปนกลุม ๆ ไดแก กลุมท่ีรับวัฒนธรรมทองถ่ินไดดีอาจจะพาไป

รับประทาน อาหารพื้นเมือง กลุมท่ีรับไมไดอาจจะพาไปรานอาหาร สากลท่ีโรงแรม เปนตน  

 2. ตรวจวัดระดับความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม ดวยการวิเคราะหจากลําดับความสําคัญ (ABC 

analysis) ซึ่งเปนวิธีวิเคราะหลําดับมากนอยหรือกอนหลัง โดย พิจารณาจากระดับการยอมรับไดของแต

ละบุคคล เชน คนไทยจะสะเทือนใจมากกับการรับประทานสุนัข ดังนั้นการพานักทองเท่ียวไทยกลุมนี้ไป

ประเทศเวียดนาม จึงไมควรพาไปรับรูหรือเยี่ยมเยียนสถานท่ีดังกลาว  

 3. การเตรียมความพรอมดานอารมณ (affective) เชน การใหการสนับสนุนเปนกําลังใจจากคน

รอบขาง การตรวจสอบสถานะทางจิตวิทยากอนออกเดินทาง เตรียมกระบวนการบําบัดลดความสะเทือน
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ใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากส้ินสุดการเดินทาง เชน หากนักทองเท่ียว ไปเจอสถานการณท่ีบีบค้ันอารมณ

และความรูสึก จนกลายเปนความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม จะเปนประสบการณท่ีไมนาประทับใจนัก 

ดังนั้นตองมีการเตรียมความพรอมและแนวทางแกไข  

 4. เขาใจพฤติกรรม (behavioural) เปนข้ันตอน การเตรียมความพรอมและเรียนรูพฤติกรรม

ของกลุมชน ท่ีจะตองไปพบเจอในวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน ภาษากาย ท่ีแตกตาง พฤติกรรมท่ีแตกตาง ซึ่งตอง

ทําความเขาใจ เชน อาจจะมีการเรียนรูผานการอบรมกอนการเดินทาง เปนตน  

 5. ปรับกระบวนทัศนขององคความรูดานอัตลักษณทางสังคม (cognitive: social identity) ผูท่ี 

ตองไปอาศัยอยูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางตองมีการปรับ กระบวนทัศนในเรื่องวัฒนธรรม ความแตกตาง

ทางดานแนวคิดทางวัฒนธรรม ความแตกตางของกลุมชน ท้ังในและนอกกลุมทางวัฒนธรรม เปนตน 

 ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลังจากการประสบ พบเจอกับวัฒนธรรมท่ีแตกตาง การท่ีตองประสบพบ

เจอกับวัฒนธรรมใหมท่ี แตกตางของกลุมคนท้ัง 8 กลุมท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ผลหรือความเปนไปไดท่ีจะ

เกิดข้ึนเมื่อไดสัมผัสกับวัฒนธรรมใหมมี 4 แบบ ดังนี้ 1) เกิดการยอยและดูดซับทางวัฒนธรรม 

(assimilation) คือ เมื่อเจอกับวัฒนธรรมใหมก็จะ ปฏิเสธและละท้ิงวัฒนธรรมเดิมท่ีตนมี และพยายาม 

ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหมท่ีจะตองอาศัยอยู โดยจะเปล่ียนแปลงอยางสมบูรณใหเขากับบรรทัดฐาน 

ทางสังคม คุณคา ตลอดจนปรับพฤติกรรมใหเขากับวัฒนธรรมใหม 2) เกิดการแยกตัวออก (separation) 

คือ เมื่อเจอกับวัฒนธรรมใหมจะปฏิเสธวัฒนธรรมใหมโดยส้ินเชิง เพราะรูสึกวาวัฒนธรรมเดิมของตนเองมี

ความเขมแข็ง โดดเดน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและอาจจะนําไปสูการเหยียดหยามชนชาติ ทํา

ใหนําไปสูพฤติกรรมการแยกตัวออกมา 3) เทาเทียมกัน (marginalization) คือ เมื่อเจอวัฒนธรรมใหมจะ

รูสึกวาวัฒนธรรมท้ังสองใกลเคียง กันหรือเกือบจะเหมือนกัน (วัฒนธรรมเดิมท่ีตนจากมาและวัฒนธรรม

ใหม) ท้ังท่ีสองวัฒนธรรมก็ไมเหมือนกันเสียทีเดียว กลับรูสึกวาสามารถอยูและรับได ถึงอยางไรก็รูสึกวาไม

สุขสบายเหมือนอยูบานแตก็พอทดแทนกันได 4) ปรับตัวผสมผสาน (integration) คือ เมื่อเจอวัฒนธรรม

ใหมจะรูสึกวาวัฒนธรรมท้ังเกาและใหมมี ท้ังความเหมือนและความตาง แตมีความสามารถกาวขามความ

ตางทางวัฒนธรรมได มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural) สามารถปรับตัวไดดี อยูในท้ัง

สองวัฒนธรรมไดอยางดี ปรับตัวเกง สามารถเขาไดงายกับวัฒนธรรมใหม ทําใหรูสึกวาสุขสบาย เหมือนอยูบาน 

 ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม (culture shock) ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมมักจะเกิดจาก 

การท่ีจะตองไปประสบพบเจอกับวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางและไมคุนเคยอยางรุนแรง จนสามารถสราง

อาการสะเทือนใจอยางกะทันหัน เรียกวา ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม (culture shock) ซึ่งเปน 

อาการท่ีทําใหรูสึกขัดของใจ ผิดหวัง เปนอุปสรรค วิตกกังวล ปฏิเสธวัฒนธรรมท่ีตนเองไมคุนเคยนั้น ซึ่ง 

อาการเหลานี้มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการพบเจอวัฒนธรรมท่ีไมคุนเคย Hofstede (1997) ไดกลาวถึง 

อาการท่ีแสดงลักษณะของความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมไววา 1) หดหูและรูสึกทําอะไรไมถูก 2) มีความ

เปนปรปกษกับวัฒนธรรม ตลอดจนมีความเปนปรปกษกับคนของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 3) รูสึกคิดถึงบาน 

(homesickness) จะระลึกถึงส่ิงดี ๆ ท่ีตนเองจดจําจากวัฒนธรรมบานเกิดและยกยองวัฒนธรรมตนเองวา

ประเสริฐ 4) แสดงอาการกลัวและวิตกออกทางกาย 
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 เมื่อตองติดตอกับคนตางวัฒนธรรม เชน อาการส่ัน ท่ีตองพูดกับคนตางชาติหรืออาการกลัวท่ี

จะตองใช ส่ิงของในประเทศท่ีมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม เชน กลัวน้ําท่ีจะตองด่ืม กลัวอาหารท่ี

ตองรับประทาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีข้ันตอนของการรวมกลุมคนตางชาติหรือ ตางวัฒนธรรมเพื่อพูดคุย 

ติเตียน วัฒนธรรมของ ประเทศท่ีไปอาศัยอยู โดยคนในกลุมจะพูดคุยในทํานอง ท่ีเห็นพองตองกันวา

วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ แย และเปนสาเหตุของปญหาการไมสบายใจของพวกตน  ในขณะท่ีกลุมคน

ตางชาติท่ีเปนชาติเดียวกันจะมีความคิดมุมมองท่ีไมชอบในวัฒนธรรมของประเทศท่ีไปอยูไปในลักษณะ

ทิศทางเดียวกันเรื่องเดียวกัน 

 รูปแบบและวิวัฒนาการของความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม  

 Oberg (1960) พบวารูปแบบและวิวัฒนาการ ของความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมมีสองรูปแบบ

คือ ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวยู (u-curve) และ ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัว

ดับเบ้ิลยู (w-curve) ดังนี้  

 1. ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวยู เปนรูปแบบวงจรความสะเทือนใจทางวัฒนธรรม ท่ี

เริ่มจากไมสะเทือนใจเลยจนไปถึงแยมาก (จุดตํ่าสุด) และเดงกลับข้ึนมาอีกครั้งหลังจากปรับตัวไดเหมือน 

รูปตัวอักษรยู (u) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแบงออก ไดเปน 4 ชวง คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันน้ําผ้ึงพระจันทร 

(honeymoon stage) หรือชวงเคลิบเคล้ิมเปนสุข (euphoria) เปนชวงแรก ของการไดเขาไปสัมผัส

วัฒนธรรมใหมท่ีไมเคยเจอ มากอน ทําใหมองวาอะไร ๆ ก็นาต่ืนเตน ต่ืนตาต่ืนใจกับ สภาพแวดลอมของ

วัฒนธรรมใหม ๆ ข้ันท่ี 2 ข้ันการเปนปรปกษ (hostilitystage) หรือเริ่มพบเจอส่ิงท่ีไมพึงพอใจ เริ่มมี

ความรูสึกสะเทือนใจทางวัฒนธรรม โดยในข้ันตอนนี้ ชาวตางชาติจะเริ่ม เผชิญกับดานลบหรือส่ิงท่ีไมดี

หรือไมสวยงามแบบท่ีคาดคิดไวของวัฒนธรรมท่ีตนไปอาศัยอยู ทําใหมี ความรูสึกกังวล ผิดหวัง ตลอดจน

เกิดความรูสึกตอตาน ข้ันท่ี 3 ข้ันการปรับตัว (recovery stage) เริ่มเกิดการรับไดทางวัฒนธรรม 

(acculturation) ในข้ันนี้ผูท่ีมา อยูในวัฒนธรรมใหมเริ่มยอมรับสภาพแวดลอมใหมและ จะเริ่มทําใจ

ยอมรับส่ิงท่ีไมชอบ  และข้ันท่ี 4  เปนข้ันสุดทาย (finalstage) หรือเรียกวาข้ันมั่นคง (stable state) เปน

ข้ันท่ีผูท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่นรับไดกับวัฒนธรรมนั้น ๆ แลวไมมีความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมอีกตอไป 

  2. ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัว ดับเบ้ิลยู เปนรูปแบบวงจรวิวัฒนาการความ

สะเทือนใจ ทางวัฒนธรรมท่ีตอเนื่องมาจากข้ันสุดทาย (ข้ันมั่นคง ในความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบ

ตัวยู) ซึ่งความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวดับเบ้ิลยูเปนวิวัฒนาการท่ีเกิดข้ึนหลังจากสามารถปรับตัว

ไดกับวัฒนธรรมตางประเทศแลว แตความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวดับเบ้ิลยูนี้จะเกิดข้ึนเมื่อตอง

เดินทางกลับประเทศของตนหรือเมื่อตองกลับไปพบเจอกับ วัฒนธรรมเดิม ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความ

สะเทือนใจ ทางวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง เกิดความรูสึกไมคุนเคย อึดอัดกับวัฒนธรรมเดิมของตนเอง ซึ่ง

สาเหตุของการ เกิดความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมแบบตัวดับเบ้ิลยู อาจเกิดจากคุนเคยกับวัฒนธรรมใหม 

หรือการ เปรียบเทียบทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมใหมกับ วัฒนธรรมเกาของตนเองแลวทําใหรูสึกแย

กับวัฒนธรรมเดิมของตน เชน คนไทยท่ีไปอยูตางประเทศนาน ๆ กลับมาไทยชวงแรก ๆ จะรูสึกวา

สังคมไทยไมมีระเบียบ เปนตน ทําใหเกิดความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมซ้ํา อีกครั้งหนึ่ง (re-entryshock) 
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หรือเรียกวาความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมยอนกลับ (reversecultureshock) ทําให ตองมีการปรับตัว

อีกครั้งหนึ่ง 

 การเรียนรูทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัว Jansson, Johanson & Ramström (2007) ได

กลาว ถึงกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัววามี 3 ข้ันตอนใหญ ดังนี้ 

 1. ข้ันเริ่มตระหนักและเริ่มปรับตัวตอผูท่ีแปลกและแตกตาง (awarenessphase: adaptationto 

“stranger”) เปนข้ันแรกเมื่อไดเขาไปพบปะหรืออาศัยอยูในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง โดยปกติเมื่อมนุษยเจอส่ิง

ท่ีแตกตางหรือ ไมคุนเคย มนุษยจะเริ่มกระบวนการเรียนรู กระบวนการนี้ แบงออกเปน 2 ข้ันตอนยอย 

คือ 1) ข้ันตอนการเริ่มเรียนรูโดยอาศัยความรู จากผูอื่น (initial learning:“second-handknowledge”) 

เชน ศึกษาจากการอาน การคนควาขอมูลจากหนังสือ หรืออินเทอรเน็ต เปนตน ข้ันตอนเรียนรูนี้จะทําให

ทราบ ลักษณะความแตกตางของวัฒนธรรม 2) ข้ันตอนการริเริ่มท่ีจะปรับทางวัฒนธรรม (initial cultural 

adaptation) เปนข้ันของการตระหนักวาวัฒนธรรมท่ีพบเจอในรูปแบบพฤติกรรมของเพื่อน รวมงานหรือ

ผูท่ีตองมีปฏิสัมพันธดวยนั้นมีความแตกตาง แตเปนข้ันของการรับรูเทานั้น ไมมีการปรับเปล่ียน พฤติกรรม

ของตนเองเพื่อตอบสนองวัฒนธรรมท่ีแตกตางในข้ันนี้  

 2. ข้ันการสํารวจคนหาความรูทางวัฒนธรรม จากประสบการณของตนเอง (exploration 

phase: adaptation to acquaintance) เปนข้ันตอนท่ีจะเขาไป คนหาความแตกตางทางวัฒนธรรมดวย

ประสบการณของตนเอง มี 3 ข้ันตอนยอย ดังนี้  

  2.1) ข้ันการเขาไปหาประสบการณทางวัฒนธรรม (experiential cultural learning) 

เปนข้ันตอน ท่ีใชตัวเองเขาไปหาความรู ทดลองในวัฒนธรรมใหม ๆ เชน การเดินเท่ียวชม สํารวจ สังเกต 

ทดลองรับประทาน ทดลองใชส่ิงใหม ๆ ท่ีไมเคยพบเจอในวัฒนธรรมตนเอง  

  2.2) ข้ันการเปดการส่ือสารในระดับบุคคล (open communication at personal 

level) เปนข้ันตอน ท่ีเริ่มเขาไปพบปะพูดคุย สรางเพื่อนกับคนในสังคม ท่ีมีวัฒนธรรมแตกตาง เปน

ข้ันตอนการศึกษาแลก เปล่ียนความคิดทางวัฒนธรรม  

  2.3) ข้ันการไดประสบการณวาตองปรับตัวทางวัฒนธรรม (experiential cultural 

adaptation) เปนข้ันตอน หลังจากไดพบปะพูดคุยกับคนตางวัฒนธรรม จะเริ่ม รูสึกวามีบางส่ิงท่ีทําใหท้ัง

สองฝายไมเหมือนกัน และ ในกระบวนการสรางความสัมพันธนั้นตองมีการปรับตัว เชน พบวาเพื่อน

ตางชาติใชการจับมือเพื่อทักทาย ขณะท่ีเราใชการสวัสดี  

 3. ข้ันการปรับตัวเขาหาเพื่อน (expansion phase: adaptation to “friend”) เกิดข้ึน

หลังจากท่ีมีประสบการณ ในการปฏิสัมพันธกับเพื่อนท่ีมีความแตกตางทาง วัฒนธรรมและพบวาท้ังสองมี

ส่ิงท่ีไมเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อทําใหความสัมพันธแนบแนนข้ึน ท้ังสองฝายตอง เริ่มการปรับตัวเขาหากัน 

เชน เราเลิกสวัสดีเพื่อนตางชาติ แตใชการจับมือแทน มีข้ันตอนยอยคือ  1) ข้ันการไดประสบการณในการ

เรียนรูทางวัฒนธรรม (experiential cultural learning) หลังจากสามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนท่ีมี

ความแตกตางทางวัฒนธรรมไดแลว จะทําใหผูนั้นมีประสบการณเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมจากกลุมเพื่อน 

เขาใจวาหากจะอยูในสังคมนั้นตองทําอยางไรบาง อาจจะกลาวไดวา สามารถพัฒนาเปนผูท่ีมี

ความสามารถในการทําความเขาใจและเรียนรูทางวัฒนธรรมมากข้ึน และ 2) ข้ันการไดประสบการณใน
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การปรับตัวทางวัฒนธรรม (experiential cultural adaptation) เปนข้ันตอนสุดทายท่ีทําใหผูท่ีมาอาศัย

ในวัฒนธรรมอื่น เกิดความสามารถในการปรับตัวขามวัฒนธรรม มีความเขาใจในการสรางความกลมกลืน 

ปรับตัวและดํารงตนอยูไดอยางไมมีอุปสรรค กลาวคือเกิดมีประสบการณในการปรับตัวขามวัฒนธรรม 

 การปรับตัวทางวัฒนธรรม  

 การปรับตัวทางวัฒนธรรม คือ กระบวนการท่ีผูท่ีพบเจอวัฒนธรรมท่ีแตกตางเริ่มเขาสู

กระบวนการของการปรับตัวเพื่อความเปนอยูท่ีงายข้ึน เกิดความ เขาใจและสบายใจ จากการศึกษาของ 

Black (1988); Bennett (1993); Earley & Peterson (2004) และ Jia & Rutherford (2010) พบวา

กระบวนการปรับตัวทาง วัฒนธรรม มี 4 กลุม ซึ่งท้ัง 4 กลุมนี้ยังแสดงถึงข้ันตอน ของการเรียนรูทาง

วัฒนธรรมดวย (บางคนพอเจอวัฒนธรรมท่ีแตกตางก็อาจจบลงท่ีขอ 1 บางคนมีความสามารถในการ

เรียนรูวัฒนธรรมมากกวาอาจจะพัฒนา สูขอ 4 ดังนี้ 

 1. กลุมไมปรับตัว (no adapt) เปนกลุมท่ีไมเขาใจ ในความแตกตางทางวัฒนธรรม เห็นความ

แตกตาง ทางวัฒนธรรมเพียงเล็กนอย ปฏิเสธความแตกตาง เช่ือในวีถีของตนเองวาเปนวิถีสากลหรือ

วิถีทางปกติ ดังนั้นกลุมนี้จะมองวาหากทําอะไรท่ีแตกตางจากท่ี เคยทําอยูนั้นเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง  

 2. กลุมเขาใจ (understanding) เปนกลุมท่ีมองเห็นและเขาใจวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ยอมรับ

พฤติกรรม ทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง แตเปนแคการยอมรับและเขาใจวัฒนธรรมผูอื่นเทานั้น และเปนการ

ยอมรับบน มุมมองและวิถีทางของตนเอง กลุมนี้จะแสดงออกวา ตนเองรับไดและยอมรับความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมใหผูอื่นเห็น แตโดยปกติจะไมปรับตัวหรือปรับเปล่ียน พฤติกรรมใหเปนไปตามวัฒนธรรม

อื่น อยางไรก็ตาม คนกลุมนี้ยังมีความอดทนตอพฤติกรรมของคนตาง วัฒนธรรมไดดี  

 3. กลุมปรับตัว (adjusting) กลุมนี้จะมีการปรับตัวปรับพฤติกรรมของตนเองใหเขากับ

วัฒนธรรมอื่น อาจดวยการจําลองหรือเลียนแบบพฤติกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นเพื่อใหการปฏิสัมพันธ

เปนไปไดดวยดี แตการปรับตัวนั้นมีระดับ เชน การเลือกปรับตัวปรับพฤติกรรมใหเขากับวัฒนธรรมอื่น

เฉพาะสวนท่ีตนเอง รูสึกรับไดหรืออาจเปนการปรับตัวแบบช่ัวคราวจากพฤติกรรมเดิมของวัฒนธรรม

ตนเองไปยังพฤติกรรมของวัฒนธรรมอื่นโดยยังมีความรูสึกอึดอัด หรือปรับตัวเพื่อปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรม

อื่นเทาท่ีจําเปนเทานั้น หรือเปนความพยายามใชองคความรูของวัฒนธรรมอื่น โดยไมพยายามทําความ

เขาใจ เชน ฝรั่งชกมวยไทย อาจมีการไหวครูเหมือนคนไทยโดยไมเขาใจวา การไหวครูนั้นทําเพื่ออะไร  

 4. กลุมเรียนรู (learning) เปนกลุมท่ีเมื่อเจอวัฒนธรรมท่ีแตกตางแลวพยายามทําความเขาใจ 

เรียนรูและผสมผสานองคประกอบทางวัฒนธรรม ท่ีแตกตางเขาหาตนเอง เชน พยายามใชองคความรู 

ทางวัฒนธรรมเพื่อใหเขาใจแกนแท จะเปนผูท่ียินดีและ พยายามท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูท่ีมีวัฒนธรรม

แตกตาง อยูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางดวยความต้ังใจ ใฝรูและเคารพ จนในท่ีสุดกลายเปนผูท่ีมีลักษณะสอง

วัฒนธรรม (bicultural) มีความสามารถในการปรับตัวเองไปมา ระหวางสองวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม

กลมกลืน 

 ความชาญฉลาดทางวัฒนธรรมและความสามารถในการปรับตัวขามวัฒนธรรม (cross cultural 

competence, cultural intelligence) ความชาญฉลาดทางวัฒนธรรมและความ สามารถในการปรับตัว

ขามวัฒนธรรมนั้น เปนกระบวน การปรับตัวทางวัฒนธรรมข้ันสูงจนถึงข้ันรูลึกซึ้งในวัฒนธรรมนั้น เชน 
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อาจารยบรูซ แกสตัน เปนชาวตางชาติ ท่ีไมไดเช่ียวชาญแคการพูดภาษาไทย แตยังมีความสามารถในการ

เลนดนตรีไทยและสอนดนตรีไทย จนไดรับการยกยองจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง

วัฒนธรรม ไดรับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป ประจําป พ.ศ. 2552 และเปนชาวตางชาติ เพียง

คนเดียวท่ีไดรับรางวัลนี้ ซึ่ง Earley and Ang (2003) ไดกลาววา การท่ีจะทําใหเปนผูท่ีมีความรูและ

เขาใจ ในวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกตางอยางชาญฉลาดนั้น ตอง ประกอบไปดวยการปรับกระบวนทัศนในการ

เรียนรู (cognitive) ใน 6 มิติ ดังนี้ 

 มิติท่ี 1 เขาใจในส่ิงท่ีวัฒนธรรมนั้นเจตนาแสดงใหเห็น (declaration) คือส่ิงใดท่ีแตละ

วัฒนธรรมพยายาม ท่ีจะประกาศใหผูอื่นทราบวา นี่คือส่ิงบงช้ีทางวัฒนธรรมของเขาเหลานั้น ดังนั้น การท่ี

จะเปนผูท่ีมีความชาญฉลาด ทางวัฒนธรรม ตองมองเห็นและเขาใจส่ิงเหลานี้อยาง ลึกซึ้ง เชน คนไทยกับ

สถาบันพระมหากษัตริย  

 มิติท่ี 2 เขาใจในกระบวนการของวัฒนธรรม (procedural) การท่ีจะเปนผูเขาใจในวัฒนธรรม

อื่นท่ี แตกตางอยางชาญฉลาดนั้น ตองเขาใจกระบวนการทางวัฒนธรรม เชน เขาใจวาท่ีวัฒนธรรมมี

กระบวนการ อยางนั้นเพราะเหตุผลอันใด ทําไมตองทํา เมื่อทําแลวจะตองทําส่ิงใดตอ เปนตน  

 มิติท่ี 3 เขาใจในความสม่ําเสมอและเปนผูมีความสม่ําเสมอ (analogical) ส่ิงใดท่ีทําอยาง

สม่ําเสมอ ปฏิบัติอยางตอเนื่องของคนในสังคม มองเห็นวาส่ิงนั้น นาจะเปนส่ิงบงช้ีอันสําคัญอันหนึ่งของ

วัฒนธรรม ดังนั้น การจะเปนผูชาญฉลาดทางวัฒนธรรมตองเขาใจใน ความสม่ําเสมอตลอดจนเปนผูมี

ความสม่ําเสมอทางวัฒนธรรม 

 มิติท่ี 4 มีการจดจํารูปแบบ (pattern recognition) ถาจะเขาใจวัฒนธรรมตองสามารถจดจํา

รูปแบบของวัฒนธรรมได เชน วัฒนธรรมไทย หากผูนอย เจอผูอาวุโสกวา ผูนอยตองเริ่มไหวกอนเสมอ 

และผูอาวุโส กวาจะรับไหว ซึ่งเปนรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมไทย  

 มิติท่ี 5 การตรวจสอบปจจัยภายนอกอยางละเอียด (external scanning) การศึกษาวัฒนธรรม

ตองมีการศึกษา ปจจัยรอบนอกอยางถวนถ่ีวา สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นหรือเปนเชนนี้ เปนผลมาจากเหตุปจจัย

ใดบาง  

 มิติท่ี 6 การรูสึกตัวและมีสติ (self-awareness) เปน ผูท่ีมีสติทางวัฒนธรรมตลอดเวลา กลาวคือ 

เม่ือพบเจอ ความแตกตางทางวัฒนธรรม (ท่ีรูสึกแปลกประหลาดหรือกระทบความรูสึก) จะสามารถระลึก

ไดเสมอวา เปนเรื่องปกติเพราะวัฒนธรรมของแตละประเทศแตกตางกันไป นอกจากนี้การปฏิบัติตัวและ

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ตองมีสติไมพล้ังเผลอทําส่ิงใดท่ีจะนําไปสูความขัดแยงทางวัฒนธรรม 

 10.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบท่ีออกมาเพื่อใชจัดการเรียนรู  ใน

ลักษณะท่ีผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัดการเรียนรู

เสริมความรู และเปนรูปแบบท่ีใชในการจัดทําส่ือการจัดการเรียนรูซึ่งรวมถึงหนังสือ ฟลม วิดีทัศนและ

โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว แตละรูปแบบการจัดการเรียนรู

จะใหแนวทางการจัดการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียน ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตางๆ ท่ี

กําหนดไว  
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํารูปแบบการเรียนรูของครูตนแบบมาวิจัยและพัฒนา เพื่อใหได

รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีมีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยไดคัดเลือกรูปแบบการ

เรียนรู จํานวน 9 รูปแบบ  ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนวมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาจากธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 (2) และ (3) แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเต่ิม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545  หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษา ใหเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย  การฝกปฏิบัติจริง และการประยุกตใชความรูเพื่อการปองกันและ

แกปญหา โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสนับสนุนใหครูตนแบบวิจัยและพัฒนาแนวทางการ

จัดการเรียนรูรวมกับผูเช่ียวชาญดานการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา

ดังกลาวพบวา  แนวทางการจัดการเรียนรูท้ัง 9 แนวทางสามารถใชไดผลดี ผลการเรียนรูของนักเรียน

สูงข้ึน  (หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ, 2551)   

 แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ัง 9 แนวทางนี้ มิใชเปนแนวทางท่ีตายตัว  

ผูสอนสามารถปรับประยุกตใชไดตามความเหมาะสมกับบริบทของตน  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูรวมท้ัง

กิจกรรมการเรียนรูนี้เปนเพียงตัวอยางใหผูสอนพิจารณาเพื่อพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ  แตละ

แนวทางการจัดการเรียนรูสามารถผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของสาระการเรียนรู  หรือสถานการณ

ในช้ันเรียนได  แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ัง  9  ดังกลาวขางตนประกอบดวย  1)  

การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 2) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพหุปญญา  3) การจัดการเรียนรู

แบบประสบการณและท่ีเนนการปฏิบัติ  4) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  5) การเรียนรูแบบสงเสริม

ความคิดสรางสรรค  6) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู  7) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน

ฐาน  8) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา และ 9) การจัดการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการ

คิดดวยการใชคําถาม  

 สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถบูรณาการ

ไดจากการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบขางตน ไดแก 1) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและท่ีเนนการ

ปฏิบัติ  2) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 3) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 4) 

การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค และ 5) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู โดยแนวทาง

ในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป    

 1.  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

 การใชแหลงเรียนรูมีความสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนเพราะผูเรียน

สามารถเรียนรูจากสภาพจริง การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูจะเกี่ยวของกับบุคคล สถานท่ี ธรรมชาติ 

หนวยงาน องคกร สถานประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดลอมอื่นๆ ซึ่งผูเรียน ผูสอนสามารถศึกษาคนควา

หาความรูหรือเรื่องท่ีสนใจไดจากแหลงเรียนรู ท้ังท่ีเปนธรรมชาติ และท่ีมนุษยสรางข้ึน ชุมชนและ

ธรรมชาติเปนขุมทรัพยมหาศาลท่ีเราสามารถคนพบความรูไดไมจบ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสราง
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องคความรูดวยตนเอง  ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนให

ผูเรียนไดปฏิบัติจริง คนควาหาความรูดวยตนเอง  ผูเรียนไดฝกทํางานเปนกลุม รวมคิด รวมทํา รวมแกไข

ปญหาตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรู และทักษะกระบวนการตางๆ ผูเรียนไดฝกทักษะการ

สังเกตการณเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความและ การสรุปความ คิดแกปญหาอยางเปนระบบ 

ผูเรียนไดประเมินผลการทํางานดวยตนเอง ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชและเผยแพรความรู

ได โดยท่ีผูสอนเปนท่ีปรึกษา ใหความรู ใหคําแนะนํา ใหการสนับสนุน 

 2.  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพหุปญญา  มีลักษณะเดนดังนี้ 

 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา เปนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน

ลักษณะเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรูและความสามารถทางการเรียนรูท่ีมีอยูในตัวผูเรียน

ตามทฤษฎีพหุปญญาของโฮวารด การเนอร (Howard Gardner) ซึ่งจําแนกไว 8 ดาน ไดแก ดานวาจา / 

ภาษา / ดานดนตรี / จังหวะ ดานตรรกะ / คณิตศาสตร ดานทัศนสัมพันธ / มิติสัมพันธ ดานรางกาย /

การเคล่ือนไหว ดานธรรมชาติ ดานการรูจักตนเอง และดานความสัมพันธกับผูอื่น โดยมุนเนนใหผูเรียนแต

ละคนไดพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแกปญหารวมถึงการสรางผลงานและเกิดผลลัพธการ

เรียนรูอยางมีความสุขและยั่งยืน   

 3.  การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและท่ีเนนการปฏิบัติ  มีลักษณะเดนดังนี้ 

ผู เรียนไดมีโอกาสรับประสบการณ แลวไดรับการกระตุนใหสะทอนส่ิงตางๆ ท่ีไดจาก

ประสบการณออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหมๆ เจตคติใหมๆ หรือวิธีการใหมๆ มีการใชทรัพยากรท้ัง 4 ดาน 

คือ เวลา สถานท่ี ภูมิปญญาทองถ่ินและส่ือการสอน เปน ตัวเช่ือมโยงใหผูเรียนกาวสูการเรียนรูโลกรอบตัว

ผูเรียนไดประยุกตใชความคิด ประสบการ ความสามารถและทักษะตางๆ ในเวลาเดียวกัน จนสามารถ

สรางองคความรูดวยตนเอง และผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู ความคิดและประสบการณระหวางผูเรียนดวยกัน 

 4.  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีลักษณะเดนดังนี ้

 การเรียนรูแบบโครงงานเปนกระบวนการแสวงหาความรู หรือการคนควาหาคําตอบในส่ิงท่ี

ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการตางๆ เปนวิธีการเรียนรูท่ีผูเรียนไดเลือกศึกษาตามความสนใจขอตนเอง

หรือของกลุมเปนการตัดสินใจรวมกัน จนไดช้ินงานท่ีสามารถนําผลการศึกษาไปใชไดในชีวิตจริง การ

เรียนรูแบบโครงงาน เปนการเรียนรูท่ีใชเทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามาผสมผสานกัน ไดแก กระบวนการ

กลุม การฝกคิด การแกปญหา การเนนกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบ

รวมกันคิด ท้ังนี้ มุงหวังใหผูเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของผูเรียนเอง โดยใช

กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคําตอบดวย

ตนเอง เปนการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงกับแหลงเรียนรูเบ้ืองตน ผูเรียน

สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง ซึ่งความรูท่ีผูเรียนไดมาไมจําเปนตองตรงกับตํารา แตผูสอนจะสนับสนุน

ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรู และปรับปรุงความรูท่ีไดใหสมบูรณ 

 5.  การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค  มีลักษณะเดนดังนี้ 

5.1 ผูเรียนมีความคิดท่ีอิสระ 

5.2 ไมมีรูปแบบตายตัว 
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5.3 ใชไดทุกโอกาสทุกเวลา 

5.4 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

5.5 มีการบูรณาการในตัวเอง 

5.6 มีความยืดหยุนคลองตัวสูง 

5.7 เปดทางเลือกใหผูเรียนหาคําตอบท่ีหลากหลาย 

5.8 ช่ือรูปแบบมีนัยเชิงบวก ทาทาย กระตือรือรน 

5.9 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการคิดท่ีสันติสุข 

5.10  ผูเรียนสรางช้ินงานผลงานส่ิงประดิษฐแปลกใหมท่ีเปนรูปธรรม 

5.11  เช่ือมโยงความคิดท่ีเปนระบบอยางมีข้ันตอนจากงายไปยากและใกลตัวไปไกลตัว 

5.12 นําไปจัดการเรียนรูไดกับทุกกลุมสาระและสามารถเช่ือมโยงไดกับรูปแบบการเรียนรูอื่นๆ 

 6. การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู   มีลักษณะเดนดังนี ้

 การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรูมีลักษณะเดนคือ การใหความสําคัญของกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียนและความสําคัญของความรู  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรู สรางความรู

ดวยตนเอง ผูเรียนสังเกตส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู แลวคนควาแสวงหาความรูเพิ่ม เช่ือมโยงกับความรูเดิม 

ประสบการณเดิม ผนวกกับความรูใหม จนสรางสรรคเกิดเปนองคความรูใหม กลาวโดยสรุปเปนการ

เรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตัวเอง จนคนพบความรูและรูจักส่ิงท่ีคนพบ เรียนรู

วิเคราะหตอจนรูจริง รูลึกซึ่งวาส่ิงนั้นคืออะไรมีความสําคัญมากนอยเพียงไร การเรียนรูแบบนี้สงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด พรอมท้ังฝกทักษะทางสังคมท่ีดี ไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

ผูเรียนกับผูสอน 

 7.  การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  มีลักษณะเดนดังนี้ 

 การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเริ่มตนจากปญหาท่ี

เกิดข้ึนโดยสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุม เพื่อแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

และมีความสําคัญตอผูเรียน ตัวปญหาจะเปนตัวต้ังตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนการ

พัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปญหาของตัวปญหา 

รวมท้ังวิธีการแกปญหา การเรียนรูแบบนี้ มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการเรียนรู และ

พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูโดยการช้ีนําตนเอง ซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผาน

กระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอผูเรียน 

 8.  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา มีลักษณะเดนดังนี้ 

  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา มีลักษณะเดนคือผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรม มี

ช้ินงานท่ีเปนรูปธรรม ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพื่อน ไดพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา และ

ตระหนักรู ในปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน สามารถใชทักษะการคิดแกปญหาท่ีพบ การจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการแกปญหามีความสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางมาก เพราะเปนการเรียนรูจากปญหาของชีวิต

และมีความหมายตอผูเรียน ผูเรียนไดฝกคิดดวยตนเอง จากสถานการณหรือปญหาท่ีนาสนใจทาทายใหคิด

กระบวนการเรียนรูชวยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนอยางเปนลําดับข้ันตอน โดยผานการวิเคราะหอยาง
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เปนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน บทบาทสมมติ 

โครงงานการสืบสวน สอบสวน การศึกษานอกสถานท่ี การเรียนรูรูปแบบนี้จะกระตุนความสนใจของ

ผูเรียนใหต้ังใจเรียนมากข้ึน พรอมกับการเห็นประโยชนของการเรียนรู สรางนิสัยใฝรูรักการคนควาหา

ความรูและฝกนิสัยใหเปนคนมีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 9.  การจัดการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการคิดดวยการใชคําถาม หมวกความคิด  6 ใบ  

มีลักษณะเดนดังนี้ 

 การจัดการเรียนรูดวยการใชคําถาม เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาการคิดของผูเรียนใหมี

ความสามารถดานทักษะการคิดอยางเปนระบบ จุดเนนคือการกระตุนผูเรียนใหสามารถคิดและต้ังคําถาม

กระตุนใหเกิดความสนใจใฝรู และคิดหาคําตอบท่ีถูกตอง คําถามมีสวนสําคัญท่ีจะจุดประกายใหผูเรียนฉุก

คิด เกิดขอสงสัย ใครรูเพื่อแสวงหาคําตอบ และความรูตอไปอยางไมมีท่ีส้ินสุด การใชคําถามจึงเปนการกระตุน

ใหผูเรียนคิดเปน คิดได การใชคําถามเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดมีหลากหลาย ในท่ีนี้จะนําเสนอการจัด

กระบวนการเรียนรูแบบพัฒนากระบวนการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) 

 ลักษณะเดนของการใชคําถามหมวกความคิด 6 ใบ คือ การใช “สีหมวก” ไดแก หมวกสีขาว 

หมวกสีแดง หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา หมวกสีเขียว และหมวกสีฟา เปนกรอบแนวทางในการต้ังคําถาม

เพื่อคนหาคําตอบ ผูเรียนสามารถคนหาคําตอบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางรอบดาน และไดแสดงบทบาท

การคิดในแงมุมตามสีของหมวก สีของหมวกแตละใบจะมีความหมายท่ีบอกใหทราบวาผูสอนตองการให

ผูเรียนคิดไปทางใด ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ท่ีชวยเพิ่มพูนทักษะการคิดของผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถบูรณาการ

ไดจากการจัดการเรียนรู 5 รูปแบบขางตน ไดแก  1) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและท่ีเนนการ

ปฏิบัติ  2) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  3) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา  4) 

การเรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค และ 5) การจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู โดยแนวทาง

ในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานจะไดนําเสนอในประเด็นตอไป    

  10.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

10.4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานนั้น มีผู เรียกแตกตางกันไป เชน การสอนแบบเนนการ

วิจัย การเรียนการ สอนโดยใชกระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย การเรียนการสอน ท่ีมีการวิจัยเปนฐาน 

และการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน เปนตน เสาวนีย กานตเดชารักษ (2539) ไดใหความหมาย

ของการ สอนแบบเนนการวิจัยวาเปนการนําแนวคิดการวิจัยมาเปนพื้นฐาน ในการเรียนการสอน และ

ผสมผสานวิธีสอนแบบตางๆ เพื่อชวยให ผูเรียนศึกษา คนควาหาความรูดวยตนเอง จากตําราเอกสารส่ือ 

ตางๆ คําบอกเลาของอาจารย รวมท้ังจากผลการวิจัยตางๆ ตลอด จนทํารายงานหรือทําวิจัยได กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดใหคํานิยามของวิธีการจัดการเรียนรูท่ีมีการวิจัยเปนฐาน ไววา 

เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Research for Learning Development) ซึ่งเปนการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนโดย ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  
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จรัส สุวรรณเวลา (2545) อดีตอธิการบดีของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดกลาวไวในหนังสือช่ือ 

‘การศึกษาท่ีมีการวิจัยเปนฐาน’ วาการวิจัยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีสามารถ สรางคุณลักษณะหลาย

อยางท่ีการศึกษาตองการได การวิจัย สามารถปรับเปล่ียนบุคคลใหต้ังอยูบนฐานขอมูลและเหตุผล มี 

วิจารณญาณ วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคและเกิดนวัตกรรม ได ข้ันตอนของการวิจัยไมวาจะเปนการ

เขาถึงความรู การประเมิน ความเช่ือถือไดของความรู การตีคา ความอิสระทางความคิดและ เปนตัวของ

ตัวเองยอมนํามาใชเปนเครื่องมือของการเรียนรูไดท้ัง ส้ิน สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547) 

ไดใหความ หมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐานไววา เปนการสอนเนื้อหาวิชา 

เรื่องราว กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใชรูปแบบการสอนชนิดท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหา

หรือ ส่ิงตางๆ ท่ีตองการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐานกระบวนการวิจัย ซึ่งคลายคลึงกับความหมายของการ

สอนท่ีเนนกระบวนการวิจัย (Research-based Instruction) ท่ี อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ไดให

ความหมายวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสนับสนุนให นักเรียนใชการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งของการ

เรียนรูในเรื่องท่ีตนสนใจ หรือตองการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตขอบเขตเนื้อหาท่ีเรียน โดยมุงสงเสริมให

ผูเรียนไดมีโอกาสฝกการคิดและจัดการ หาเหตุผลในการตอบปญหาตามโจทยท่ีนักเรียนต้ังไวโดยการผสม 

ผสานองคความรูแบบสหวิทยาการและศึกษาจากสถานการณจริง นอกจากนี้ อมรวิชช นาครทรรพ 

(2547) ไดใหความหมายของการ สอนแบบวิจัยไววาเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน เรียนรู

จากการศึกษาคนควาและคนพบขอเท็จจริงตางๆ ในเรื่องท่ี ศึกษาดวยตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัย

อยางเปนระบบเปน เครื่องมือสําคัญ คําอธิบายนี้จึงสอดคลองกับความหมายของการ จัดการเรียนรูโดย

เนนกระบวนการวิจัยหรือใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรูของ ทิศนา แขมมณี (2548) ท่ี

ไดนิยามไววา เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทาง วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู

ใหมหรือคําตอบท่ีเช่ือถือไดโดย ใชกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการ

ดําเนินการสืบคน พิสูจนทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

จากคํานิยามขางตน การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน ฐาน (Research-based Learning 

หรือ RBL) จึงหมายถึง การนํากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียน รูหรือ

นําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ

กระบวนการวิจัยและการศึกษา คนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายอัน 

นําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBL มี

ดังนี้ คือ หลักการท่ี 1 แนวคิดพื้นฐาน เปล่ียนแนวคิดจาก “เรียนรูโดยการฟง/ตอบใหถูก” เปน “การ

ถาม/หาคําตอบเอง” หลักการท่ี 2 เปาหมาย เปล่ียนเปา หมายจาก “การเรียนรูโดยการจํา/ทํา/ใช” เปน 

“การคิด/คน/ แสวงหา” หลักการท่ี 3 วิธีสอน เปล่ียนวิธีสอนจาก “การเรียนรูโดยการบรรยาย” เปน 

“การใหคําปรึกษา” หลักการท่ี 4 บทบาทผูสอน เปล่ียนบทบาทผูสอนจาก “การเปนผูปฏิบัติเอง” เปน 

“การจัดการ ใหผูเรียน” (ไพฑูรย สินลารัตน, 2547)  

10.4.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชการวิจัยเปนฐาน  

สมหวัง พิธิยานุวฒันและทัศนีย บุญเติม (2540) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการ

วิจัยเปนฐานไว 4 รูปแบบ ดังนี้ 
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1. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย คือ การใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติทําวิจัยในระดับตางๆ 

เชน การทําการทดลองใน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร การศึกษารายกรณี (Case Study) การทํา

โครงงาน การทําวิจัยเอกสาร การทําวิจัยฉบับจ๋ิว (Baby Research) การทําวิทยานิพนธ เปนตน  

2. การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย หรือเปนผูชวยในโครงการวิจัย 

(Under Study Concept) ในกรณี นี้ผูสอนตองเตรียมโครงการวิจัยไวรองรับเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสได  

ทําวิจัย เชน รวมเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะมีขอเสียท่ีผูเรียนไมไดเรียนรู

กระบวนการทําวิจัยครบถวนทุกข้ันตอน  

3. การสอนโดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพื่อเรียนรูองคความรู หลักการและทฤษฎีท่ีใชในการ

วิจัยเรื่องนั้นๆ วิธีการต้ังโจทยปญหา วิธีการแกปญหา ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชและศึกษา

ตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมากข้ึน  

4. การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการ ใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรู

ใหมๆ ในศาสตรของตนในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอน รวมท้ังทําให

ผูสอนไมเกิดความเบ่ือหนายท่ีตองสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกป  

ทิศนา แขมมณี (2548) ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเนน

กระบวนการวิจัยวากระบวนการวิจัยคือวิธี วิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งผลการวิจัย และผลการวิจัยก็คือผลท่ีไดมา

จากการดําเนินงาน ดังนั้น แนวทางในการใชการวิจัยในการเรียนการสอนจึงประกอบดวยการใช

ผลการวิจัยและใชกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน การจัดการศึกษาแบบ RBL นั้นมีรูปแบบการจัด

การศึกษาดังนี้  

1. RBL ท่ีใชผลการวิจัยเปนสาระการเรียนการสอน ประกอบดวย การเรียนรูผลการวิจัย/ ใช

ผลการวิจัยประกอบการสอน การเรียนรูจากการศึกษางานวิจัย/การสังเคราะหงานวิจัย  

2. RBL ท่ีใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การเรียนรูวิชาวิจัย/

วิธีทําวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/รายงานเชิงวิจัย การเรียนรูจากการทําวิจัย/รวมทําโครงการ วิจัย 

การเรียนรูจากการทําวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรูจาก การทําวิจัย/วิทยานิพนธ  

อยางไรก็ตามพบวารูปแบบท่ีมีผูนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนกันอยางแพรหลายใน

สถานศึกษาตางๆ ไดแก การนําผลการวิจัยมาใชสนับสนุนเนื้อหาวิชาและการใชกระบวนการวิจัยเปน

กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะไดออกแบบโดยการใชผลการวิจัยในระยะท่ี1-2 มาใช

สนับสนุนเนื้อหาวิชา และใชกระบวนการวิจัยมาเปนกระบวนการสอนข้ันของการทดลอง (ระยะท่ี 3 ของ

โครงการวิจัย) 

 10.4.3 ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน  

  เสาวภา วิชาดี (2554)   ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการนําผลการวิจัยมาพัฒนา 

ความรูของดวยการใชผลการวิจัยเปนสาระการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 211 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระของการใช กลยุทธในการอานภาษาอังกฤษจาก

ผลงานวิจัย ซึ่งผูเขียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้คือ  
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 (1) ผูสอนรวบรวมบทคัดยอ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ ตางๆ ท่ีใชในการอานภาษาอังกฤษ 

โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียน เกิดความสนใจใฝรู เกิดขอสงสัย อยากรู อยากแสวงหาคําตอบ ของขอสงสัย 

อีกท้ังแนะนําวิธีการอานผลงานวิจัย  

 (2) ผูสอนใหผูเรียนคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธ ทางการอานเพิ่มเติม โดยผูสอนไดให

คําแนะนําเกี่ยวกับแหลง ขอมูล และงานวิจัยท่ีผูเรียนจะตองสืบคนเพื่อการศึกษาหาความรู  

 (3) ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนศึกษารายงานวิจัยตางๆ และสรุปความรูเพื่อนํามาอภิปราย

รวมกัน โดยเนนการนําเสนอ สาระของงานวิจัยอยางเช่ือมโยงกับสาระท่ีกําลังเรียนรู เชน การนํากลยุทธ

การอานมาใชขณะท่ีอานเพื่อพัฒนาทักษะดานการสรุป ใจความสําคัญ หรือพัฒนาทักษะการอานเร็ว    

เปนตน หลังจากนั้นมอบหมายใหผูเรียนทําการประเมินใน 2 ประเด็น คือ 1) ประเมินการแสวงหาแหลง

ความรูตางๆ และ 2) ประเมินการเรียนรูของตนเองเกี่ยวกับผลการวิจัย  

10.4.4 ประโยชนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรู หรือขอเท็จจริงโดยมีจุดมุงหมายท่ี

แนนอน เมื่อนําไปใชในระดับมหาวิทยาลัยจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของปรียนันท สิทธิจินดา (2552) ท่ีกลาวไววาการเรียนแบบใชวิจัยเปนฐานนี้ชวย

กระตุนใหผูเรียนสนใจวิชาท่ีเรียนมากข้ึน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงข้ึน เพราะเปนการ

เรียนท่ีไมนาเบ่ือ ไมจําเจ สนุกสนาน ไดเผยศักยภาพของตนเอง แตท่ีสําคัญกวานั้นคือเปนการ

เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ เปล่ียนมุมมอง/ทัศนะของบุคคลใหคิดเปน มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแตกตางจาก

การเรียนแบบอื่นๆ การเรียนแบบนี้นําไปสูการเปล่ียนแปลง สรุปไดวา เปล่ียนรูปแบบจาก Teaching-

Based เปน Learning- Based  เปล่ียนลักษณะการเรียนจาก Passive เปน Active  เปล่ียนจากวิชาเปน

ปญญา  นักศึกษาไดเรียนรู (Learning) มากกวาการรู (Knowing) ไดเปล่ียนแปลงตัวนักศึกษาโดยใช

งานวิจัยเปนวิถีของการเรียนรู  

อํารุง จันทวานิช (2548, 8-10) ไดสรุปประโยชนของการ จัดเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐาน 

ไวดังนี้  

1. ประโยชนตอผูเรียน โดยผูเรียนไดรับการพัฒนาการ เกิดทักษะการใชการวิจัยในการแสวงหา

ความรู เรียนรูทฤษฎี แนวคิด หลักการและขอคนพบท่ีมีความหมายมีความเท่ียงตรง รูจักวิเคราะหปญหา 

การวางแผนการแกปญหาหรือการพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

นอกจากนี้ ผูเรียนมีโอกาสไดรักการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ทักษะการแกปญหา 

(Problem Solving and Resolution Skills) ทักษะ การบริหารจัดการเวลา (Time Management 

Skills) ทักษะการ ส่ือสาร (Communication Skills) ทักษะประมวลผล (Computer Skills) และทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills)  

2. ประโยชนตอครู ทําใหครูมีการวางแผนทํางานในหนาท่ี ของตนอยางเปนระบบ ไดแก วาง

แผนการสอน ออกแบบกิจกรรม โดยใหผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูท่ี เหมาะสม

กับผูเรียน ประเมินผลการทํางานเปนระยะโดยมีเปา หมายชัดเจนวาจะทําอะไรเมื่อไร เพราะอะไร และทํา

ใหทราบผล การกระทําวาบรรลุเปาหมายไดอยางไร  
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3. ประโยชนตอวงการการศึกษา ซึ่งผลของการจัดเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐานสามารถ

นํามาเปนขอมูลในการแลกเปล่ียน การเรียนรูของครู เกี่ยวกับวิธีการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

ผูเรียนท่ีครูแตละคน ซึ่งครูแตละคนสามารถจะประยุกตและนําไปใช เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ของครูอยางตอเนื่อง  

สรุปไดวาการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานชวยใหผูเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาความรู 

จนกระท่ังสามารถนําไปใชใน การคนควาหาความรูท่ีมีอยูรอบตัวและเกิดข้ึนไดตลอดเวลา หรือ เรียกวา

เปนการศึกษาตลอดชีวิต ผูเรียนจึงตองเรียนรูท่ีจะแสวงหา ความรูไดดวยวิธีการของตนเอง การเรียนรูท่ี

ตัวเนื้อหาแตอยาง เดียวจึงไมใชเปาหมายสําคัญของการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาอีกตอไป  

10.4.5 กรณีศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชวิจัยเปนฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐานสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (Teaching & Research Nexus, Khon Kaen University) มีฐานคิดสําคัญ

เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยอยูบนฐานคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชผลการวิจัย  รวมท้ังกระบวนการวิจัยเปนสวน

หนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนการสอน  และนําไปสูการเกิดองคความรูของผูเรียนตามความมุงหมาย

ของรายวิชาและหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน  จึงเกี่ยวของกับการวิจัยใน  2  

ลักษณะ  คือ 1) การใชผลของการวิจัยเปนเนื้อหาท่ีสอน  และ 2) การใชกระบวนการวิจัยเปน

กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูและสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง จนเกิดองค

ความรูในเรื่องท่ีสนใจใครศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยเปนฐาน  จึงถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหบรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  ไดแก  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  

ความรู  ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังเปนการบมเพาะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและเปนฐานสําคัญของการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยช้ันนําในระดับชาติและสากลของมหาวิทยาลัยขอนแกน  จึงเปนเรื่องท่ีทุกคณะ

วิชาควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและกําหนดใหแนวนโยบายในการขับเคล่ือนใหเกิดข้ึนต้ังแตในระดับ

รายวิชาจนถึงระดับหลักสูตร  รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบ  เพื่อนําไปสูเปาหมายของการผลิต

บัณฑิตท่ีเปนผลผลิตจากมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยอยางมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของสังคมโลก  ท้ังยัง

เปนการเตรียมทรัพยากรบุคคลของชาติใหสามารถกาวเขาสูการเปนพลโลก  ท่ีมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดแกปญหา และมีทักษะการใชชีวิตภายใตสังคมแหงฐานการวิจัย 

การวิจัยและการสรางสรรคงานจากกระบวนการวิจัย  ถือเปนรากฐานสําหรับการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัยแบบเขมขน  ซึ่งการจะสรางสรรคงานวิจัยคุณภาพใหเกิดข้ึนไดตอง

สงเสริมใหวัฒนธรรมของการวิจัยเกิดข้ึนท่ีรากฐาน  ซึ่งไดแกนักศึกษา  อันจะเปนผลผลิตทางปญญาของ

มหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เปาประสงคของการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน  คือ  การท่ี
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มหาวิทยาลัยดําเนินการขับเคล่ือนงานวิชาการในเชิงบวก  เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสามารถเช่ือมโยง

ความสัมพันธของความสามารถทางปญญา  การลงมือปฏิบัติจริงเขากับกระบวนการวิจัย  ผานการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตางๆของหลักสูตร  จนเกิดเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการเรียนรูของ

นักศึกษา  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร  จนเกิดเปนคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคในการเรียนรูของนักศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน  สูการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนภายใตแนวคิดเชิงระบบ  สามารถแสดงถึง

องคประกอบสําคัญเพื่อใชเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินงานในทุกภาคสวน ดังนี้ 

 1.  องคประกอบดานปจจัยปอน 

 ปจจัยปอนสําคัญของระบบการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิ จัยเปนฐานสูการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประกอบไปดวย  นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  ครอบคลุมศาสตรสําคัญ  3  กลุม  คือ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร

สุขภาพ  และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รวมท้ังแหลงทรัพยากรสําคัญท่ีตองมีความพรอมกอน

ขับเคล่ือนสูองคประกอบดานกระบวนการของระบบ  ซึ่งไดแก  1) หลักสูตร  ท่ีตองไดรับการวางแผนจาก

ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานในระดับ

หลักสูตร  2) งบประมาณ  เพื่อใชในการสงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชวิจัยเปนฐาน  ท้ังในแงพัฒนาส่ือการเรียนรู  เครื่องมือหรืออุปกรณการวิจัย  เปนตน  3) เทคโนโลยี  ท่ี

เอื้อตอการสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานของผูสอน  

4) บุคลากร  ท่ีตองไดรับการเตรียมความพรอม  การสรางความตระหนัก การพัฒนาองคความรูและ

ทักษะดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน  5) เวลา  ท้ังในแงท่ีใชเพื่อการวางแผน  และการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 2.  องคประกอบดานกระบวนการของระบบ 

 กระบวนการสําคัญของระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานสูการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ ท่ี

ขับเคล่ือนไปพรอมกัน คือ 

 (1) Learning Information : ผูสอนตองวิเคราะหจากหลักสูตรเพื่อนําไปสูการกําหนดขอมูล

หรือแนวคิดท้ังท่ีมาจากแหลงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  ควบคูกับการวิเคราะหถึงแหลงประสบการณการ

เรียนรูของขอมูลหรือแนวคิดตางๆ  ท้ังท่ีเปนส่ือประสบการณทางตรงและทางออม  พรอมท้ังระบุถึง

วิธีการเขาถึงแหลงประสบการณดังกลาวท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีอยูในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน  หรือในระบบ

ออนไลน 

 (2) Learning Experience : การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยใหประสบความสําเร็จ  มีกลวิธีการสอนท่ีใชเปนแนวทางสําคัญจากระบบพื้นฐานและสู

ระดับท่ีเขมขนมากข้ึน  ดังนี้ 
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 2.1 ใชการวิจัยของตนเองในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอน 

        2.1.1 นําการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยูแลวเขาไปไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  โดย

กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร 

      2.1.2 อางอิงถึงประสบการณเดิมของผูสอนในการรับมือกับปญหาท่ี “เกิดข้ึนจริง”  ใน

งานวิจัยของผูสอนเพื่อฉายภาพตัวอยางใหนักศึกษาไดเขาถึงกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

      2.1.3 แสดงใหเห็นถึงคุณคาของการปฏิบัติและจริยธรรมการวิจัยในสาขาของตนเอง  

โดยมีคณาจารยรวมกับนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิจัยในปจจุบันท่ี

ดําเนินการอยู 

 2.2 บรรจุงานวิจัยลาสุดท่ีอยูในสาขาวิชาไวในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  โดย

แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของงานวิจัยดังกลาว 

      2.2.1 การอภิปรายภายในขอบเขตของผลการวิจัยลาสุด  โดยอางอิงถึงทฤษฎีท่ีมีการ

หักลางในอดีต  และการโตแยงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน 

      2.2.2 แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของความรูท่ีมีอายุเพียงส้ันๆ  สามารถขับเคล่ือนและ

พัฒนาตอไปไดดวยมิติเชิงประวัติศาสตร  เพื่อแสดงใหเห็นวานโยบายและการปฏิบัติในปจจุบันมีการ

พัฒนามาจากการปฏิบัติในอดีต 

2.3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแบบการวิจัยรวมสมัย 

      2.3.1 ใหผูเรียนสํารวจปญหาการวิจัยท่ีทันสมัยหรือแนะนําแนวทางการแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนจริงในยุคปจจุบันภายใตความรูพื้นฐานของศาสตรสาขานั้นๆ  รวมถึงการใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมท่ี

มีความหลากหลาย เชน 1) ตรวจสอบการรายงานผลการวิจัยภายใตคําถามการวิจัยของงานวิจัยท่ีเกิดข้ึน

ในปจจุบันของสาขาวิชาโดยเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยผานส่ือตางๆ ท่ีศึกษาผลการวิจัยดังกลาวกับ

รายงานผลการวิจัยท่ีนําเสนออยางเปนทางการ 2) วิเคราะหระเบียบวิธีวิจัยและขอโตแยงท่ีนําเสนอใน

บทความวารสารท่ีแสดงผลของการวิจัยลาสุด และ 3) ทบทวนรายงานผลการวิจัยโครงการยอยๆเพื่อ

นําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของความรู รวมถึงประเด็นขอคําถามตางๆ ท่ีจะเกิดจากขอสรุปของ

ผลการวิจัยดังกลาว 

  2.4 สอนวิธีการ เทคนิค และทักษะการวิจัย ไวอยางชัดเจนในหลักสูตร 

         2.4.1 พัฒนาความเขาใจของนักศึกษาในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยในระหวางการสอนใน

หองเรียน 

      2.4.2 ออกแบบหลักสูตรท่ีมีการบรรจุวิธีการทําวิจัยท่ีเปดโอกาสในการนําทักษะการวิจัยไป

ใชกับปญหาการวิจัยไดจริง 

      2.4.3 ออกแบบการประเมินผลงานภายในวิชา  โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมเรียนรู

ถึงความแตกตางและความหลากหลายของวิธีการและทักษะเกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของการวิจัย 
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 2.5 สรางกิจกรรมการวิจัยขนาดยอมไวในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

      2.5.1 ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลงานวิจัยจากโครงการท่ีมีอยูจริง 

      2.5.2 ใหคําถามการวิจัยแกนักศึกษาเพื่อนําไปสูการทบทวนงานวิจัย  เลือกวิธีการ

ทํางานวิจัย  รวบรวมขอมูล เขียนผลการวิจัยและขอสรุป 

        2.5.3 เสนอหรือปรับปรุงรายวิชา  ท่ีเนนโครงการท่ีใหนักศึกษาไดใชทักษะการวิจัยและ

ความรูดานระเบียบแบบแผนจากภาคการศึกษากอนหนาไวในหลักสูตร 

 2.6 ใหนักศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัย 

      2.6.1 ใหนักศึกษารับผิดชอบโครงการวิจัยยอย  ซึ่งเปนสวนหนึ่งโครงการใหญ 

      2.6.2 จัดใหนักศึกษาทําหนาท่ีผูชวยวิจัย  สําหรับการวิจัยของนักศึกษาในระดับท่ีสูงกวา  

เชน การใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนผูชวยวิจัยใหกับโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เอก รวมท้ังบุคคลากรและคณาจารยในคณะ 

      2.6.3 จัดการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยท่ีเปนศูนยการวิจัย 

 2.7 สงเสริมใหนักศึกษารูสึกเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการวิจัยของสาขาวิชา 

      2.7.1 ในระดับปริญญาตรีอาจมีการแจงเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีบุคลากรในสาขาวิชาใหความ

สนใจและจุดแข็งของบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในสาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู 

      2.7.2 สอบถามเพื่อนรวมงานในสาขาวิชาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีแตละคนสนใจและประสบ

ความสําเร็จ หากเปนไปไดเชิญบุคลากรในสาขาวิชาเขารวมพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับการทํางานวิจัย 

      2.7.3 สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเขารวมสัมมนาการวิจัยโดย

การเชิญนักวิชาการ  แจกเอกสารการประชุม และใหผูเรียนจัดการประชุมเชิงวิชาการ 

2.8 บูรณาการคุณคาของการเปนนักวิจัยไวในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     สงเสริมใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของการเปนนักวิจัย เชนการมีความเปนกลางเคารพ

ในหลักฐาน เคารพความคิดเห็นของผูอื่น มีความอดทนตอความคลุมเครือ และเขมงวดตอการคิด

วิเคราะห โดยเปนตนแบบท่ีแสดงถึงคุณคาของการเปนนักวิจัยท่ีดีในช้ันเรียน พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการ

ท่ีนักวิจัยไดนํามาใช กอนท่ีจะตีพิมพผลงาน รวมถึงจํานวนครั้งท่ีมีการแกไขอยางนับไมถวน รวมท้ังการจัด

ประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษา พัฒนาคานิยมท่ีดีของการเปนนักวิจัย เชน การใหศึกษาบทความวิจัย

ท่ีมีการนําเสนอขอโตแยงของฝายตรงขามในหัวขอเดียวกัน จากนั้นใหนักศึกษาวิเคราะหความถูกตองและ

หาขอสรุป 

 (3) Reflect เปนกระบวนการสะทอนผลการเรียนของผูเรียน ท่ีตองมีหลากหลายและให

นักศึกษามีสวนรวมท่ีจะประเมินตนเองและประเมินรวมกับผูอื่นท่ีเกี่ยวของ ถึงส่ิงท่ีตนไดเรียนรูและวิธีการ

เรียนรู วาเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนหรือไม 

 3. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของระบบ 

 ในการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตองจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกระดับการศึกษาใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ดาน 

คือ คุณธรรม ความรู และทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะ
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การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีแลว แตการเปนผูนําของการเปนมหาวิทยาลัย

แหงการวิจัยท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกนตองพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความ

โดดเดนและเปนท่ียอมรับในฐานะของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ดังนั้น แลวองคประกอบดาน

ผลผลิตและผลลัพธของระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน สูการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดกําหนดผลผลิตและผลลัพธอันเกิดจากการ

กําหนดปจจัยปอน ผานกระบวนการของระบบ ดังนี้ 

 ผลผลิตของระบบ  ไดแก คุณประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในฐานะท่ีเปนผลผลิตจากระบบ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน ประกอบดวย 1) นักศึกษามีความเขาใจองค

ความรูท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนและอาชีพรวมท้ังวิธีการวิจัยความทาทายในการคนควาท่ีทันสมัย

และเขาใจปญหาการวิจัยอยางถองแท 2) สรางความสามารถทางปญญาของผูเรียน และชวยเพิ่มทักษะใน

การทํางานและการเรียนรูตลอดชีวิต 3) พัฒนาคุณภาพของผูเรียนในการทําวิจัยและการแสวงหาความรู 

และ 4) กระตุนใหมีสวนรวมละพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง 

 ผลลัพธของระบบ ไดแก บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตท่ีแสดงถึงศักยภาพท่ี

โดดเดนและเทียบเทากับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาช้ันนําจากนานาประเทศ ดังนี้ 

1) ยอดเยี่ยมดานวิชาการ คือ มีความซื่อสัตยทางปญญาและจริยธรรมในการศึกษา มีความรู

เชิงลึกในศาสตรของตน  ประสบความสําเร็จในระดับสูงในการเรียน การวิจัยท่ัวไป การแกปญหา และการ

ส่ือสาร เปนนักคิดท่ีมีวิจารณญาณและความสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง และ

สามารถปรับวิธีการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ท้ังทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2) มีความรูในสาขาวิชา คือ ตรวจสอบเชิงวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูใน

หลากหลายแขนง  เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหผานประสบการณการเรียนรูในวิชาท่ีมีความหลากหลาย   

มีความสามารถในการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในการเรียนรูรวมกันและเผชิญกับปญหาท่ีไมคุนเคย และมี

ความยืดหยุนและสามารถปรับทักษะสําหรับการจางงานท่ีหลากหลาย 

3) เปนผูนําชุมชน คือ เริ่มตนและดําเนินการเปล่ียนแปลงท่ีสรางสรรคในชุมชนท้ังวิชาชีพและ

สถานท่ีทํางาน มีมนุษยสัมพันธและทักษะการตัดสินใจท่ีดีเยี่ยมรวมถึงตระหนักในจุดแข็งและขอจํากัด

สวนบุคคล เปนท่ีปรึกษาของผูเรียนรุนใหม  และมีสวนรวมในการอภิปรายในท่ีสาธารณะและตระหนักถึง

ความตองการของชุมชน 

 4) ปรับตัวใหเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

เปนพลเมืองดี  เสียสละเพื่อชุมชนท่ีอาศัยอยู  มีความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมในชุมชน และมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและคานิยมของทองถ่ิน 

 5) เปนประชากรโลกท่ีมีความกระตือรือรน คือ ยอมรับในความรับผิดชอบตอสังคมและหนาท่ี

พลเมือง ไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และมีความเขาใจอยางกวางขวาง

เกี่ยวกับโลกเพื่อสิทธิมนุษยชน  ความเสมอภาคและจริยธรรม 
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 4. องคประกอบดานกลไกการควบคุมของระบบ 

    ในการขับเคล่ือนระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน สูการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองอาศัยกลไกการควบคุมของระบบสําคัญอีก 2 

สวน คือ  1) การจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรู แหลงการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีท่ีตองมีคุณภาพสูง เพื่อ

รองรับตอการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีใชวิจัยเปนฐาน  การเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ

ทางการวิจัย การจัดหาและเตรียมแหลงเรียนรู รวมถึงระบบเทคโนโลยีใหพรอมกับการสอนของอาจารย

และการเรียนรูของนักศึกษาท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ระบบท่ีปรึกษา  ท่ีทุกคณะตองมีกลไกเชิงยุทธศาสตรของการใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความ

เขาใจของการจัดการเรียนการสอนท่ีใชวิจัยเปนฐาน สูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยในระดับผูนําของ

ประเทศและนานาชาติรวมถึงระบบท่ีปรึกษาท่ีตองสรางทีมงานท่ีปรึกษาใหมีความเขมแข็ง รอบรู           

มีประสบการณ อุทิศตนเสียสละ เปนท่ียอมรับและสามารถเปนท่ีปรึกษาใหกับเพื่อนบุคลากรได 

   จากองคประกอบท้ังหมดของระบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน สู

การเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ถือเปนแนวทางสําคัญท่ีทุกคณะวิชาควรให

ความสําคัญและนําไปสูการประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทในแตละคณะ เพื่อไปสูเปาหมายรวมกันของ

การเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการวิจัยของประเทศและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติตอไป 

สําหรับในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนไดประยุกตกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานมาเปนข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อใหผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการแสวงหาคําตอบไดดวยตนเองและเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดง

ศักยภาพในตนเองออกมาผานกระบวนการเรียนรู  โดยจะมีการออกแบบดวยการใชผลการวิจัยในระยะท่ี

1-2 มาสนับสนุนเนื้อหาวิชา (วัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ CLMV) และใชกระบวนการวิจัยมาเปน

กระบวนการสอนในข้ันการทดลอง (ระยะท่ี 3 ของโครงการวิจัย) 

 5) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม 

พรพะเยาว  กงเมง และดวงทิพย เจริญรุกข เผ่ือนโชติ  (2557) ไดทําวิจัยเรื่อง “ความสามารถ

ทางการส่ือสารขามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค คือ      

1) เพื่อศึกษาถึงความสามารถทางการส่ือสารของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิตภายใตวัฒนธรรมไทย 2) 

เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง 

ความสามารถทางการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมไทยกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ผลการวิจัยพบวา 1) แนวคิดพื้นฐานของผูใหขอมูล คือ 

หลีกเล่ียงการแขงขันทางการศึกษาท่ีมีสูง ภายในประเทศจีน เพิ่มโอกาสท่ีดีในการทา งานในอนาคต ช่ืน

ชอบผูคนและวัฒนธรรมไทย เปนพื้นฐานในการตัด สินใจเรียนในประเทศไทย 2) ความสามารถทางการ

ส่ือสารขาม วัฒนธรรมของนักศึกษาจีน แบงออกเปน 2 ดานคือ (1) มีความสามารถในการตีความหมาย 

อยูในระดับสูง ท่ีคาเฉล่ีย 3.66 คือ สามารถตีความภาษาทาทางของคนไทยไดวา ตองการจะส่ือสารอะไร 

เชน พยักหนา การพนมมือ การโบกมือ (2) มีความสามารถทางดานทักษะ การฟงการพูด การอาน การเขียน 
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คือความสามารถ ทางทักษะการฟงของนักศึกษาจีนอยูในระดับปานกลาง ท่ีคาเฉล่ีย 3.24 แตความสามารถ

ทางดานทักษะการพูด การอาน การเขียน มีความสามารถอยูท่ีระดับนอย ท่ีคาเฉล่ีย 2.46, 2.01, 1.71 

ตามลําดับ 3) การปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยรังสิต แบงออกเปน 2 ดานคือ 1) การปรับตัวดาน

วัฒนธรรมโดย รวมอยูในระดับ ปานกลาง ท่ีคาเฉล่ีย 2.78 คือ นักศึกษาจีนสามารถเริ่มตน สนทนากับคน  

แปลกหนาท่ีเปนคนไทยได รองลงมาคือภาษาท่ีใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน 2) การปรับตัว ดานการศึกษา

โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง ท่ีคาเฉล่ีย 3.16 คือนักศึกษาจีนมีการวางแผน การศึกษา สามารถปรับตัว

เขารวมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เชน งานกีฬามหาวิทยาลัย กิจกรรม Freshy Day & Night 4) 

แรงจูงในและความคาดหวังของนักศึกษา จีนคือการช่ืนชอบหลงใหลวัฒนธรรมไทย ตองการได

ประสบการณใหม คาดหวังการหลีกเล่ียงปญหาวางงานในอนาคต  5) ปจจัยท่ีมีผลตอการปรับตัว คือ การ

เรียนรูและยอมรับ  ถึงความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและจีน  6) ปญหาและอุปสรรค คือ เรื่อง

ภาษา นักศึกษาจีนยังขาดทักษะดานการฟงการพูด การอาน การเขียนภาษาไทย 7) ความสามารถ 

ทางการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมไทยไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.641 คือ นักศึกษาจีนสามารถปรับตัวในส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรม

ใหม ไดถึงแมจะพบปญหาอุปสรรคเรื่องของภาษา   

 ปราณีต สองวัฒนา (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยทางการพยาบาลขามวัฒนธรรม: แนวคิด

และประเด็นวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อสงเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของ

นักศึกษาพยาบาล ควรมีองคประกอบหลัก 3 ประการเพื่อนําไปสู ความสําเร็จคือ 1) ผูสอนมีสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมใน ระดับท่ีมีความตระหนักเปนอยางนอย 2) มีกระบวนการท่ีหลากหลายและส่ือในการ

เรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีเฉพาะ และ3) ผูเรียนเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษา ชีวิตคนและตองการการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น การส่ังสมความรูพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติท่ีจะสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพทางบวกของ ผูใชบริการ และทําใหเกิดความไวเชิงวัฒนธรรมและการดูแลท่ีสอดคลอง

กับวัฒนธรรมผูใชบริการ (congruent care) จึงมีความจําเปนท้ังผูสอนและผูเรียน ส่ิงท่ีควรเพิ่มใหกับ

ผูเรียน คือ สมรรถนะในการส่ือสาร แบบท่ัวไป (intercultural communicative competence) กับคน

ตางวัฒนธรรม และสมรรถนะเฉพาะท่ีจะนําไป ใชรายบุคคล (cultural communicative competence) ใน

ปจจุบันมีงานวิจัยขามวัฒนธรรมในลักษณะของ การคนหาวิธีการท่ีใชในการส่ือสารในการดูแลผูใช บริการ

ตางวัฒนธรรมเชน ใชลามแปล ใชส่ือเสียงหรือ ภาพแทนประเด็นท่ีตองตระหนักและประเมินเกี่ยวกับการ

ใชลามคือ การใชลามท่ีเปนญาติตองระวังเพราะ บางคนไมตองการใหญาติรูรายละเอียด อีกประการหนึ่ง 

คาใชจายในการใชลามคอนขางสูง จึงอาจมีขอจํากัด 
 มัญชรี โชติรสฐิติ (2556) ทําวิจัยเรื่อง “การปรับตัวขามวัฒนธรรมของนักเรียนไทยใน

ตางประเทศ”  โดยการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรม

ของนักศึกษาไทยท่ีไปศึกษาตางประเทศ ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการปรับตัวขามวัฒนธรรม 

รวมท้ังปจจัยท่ีเอื้อตอการปรับตัว รูปแบบในการวิจัยคือ ใชเครื่องมือในการทําเปนแบบสอบถามและ

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาไทยท่ีไปเรียนตางประเทศท้ังหมด จํานวน 

30 คน แบงเปนเพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน  สําหรับการวิเคราะหผลของขอมูลท่ีไดจากการตอบ
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แบบสอบถามของกลุมเปาหมาย ได ยึดแนวทางการวิเคราะหตามปญหานําวิจัยตามวัตถุประสงคท่ี

ตองการศึกษา โดยมีผลการศึกษาแบงเปน 3 สวน 1) ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย ในดาน

เพศ อายุและระยะเวลาท่ีอยูอาศัย ของกลุมเปาหมายท้ังหญิงและชาย ไมมีความแตกตางกันมากนัก คือ

สามารถปรับตัวไดเหมือนกัน 2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตีความสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน

การปรับตัวขามวัฒนธรรม สามารถสรุปได 3 ดาน คือ  ดานทัศนคติ ท่ีชาวตางชาติ มองชาวเอเชียดานลบ 

ทําใหเกิดการแบงแยกระหวางกลุมคนเอเซียและตะวันตกกลายเปนเกิดอคติทําใหไมเปดใจกวางท่ีจะ

เรียนรูส่ิงใหมท่ีพบเจอจากสังคมนั้น  ดานลักษณะพฤติกรรมของคนไทยเรื่องความข้ีเกรงใจ ไมพูด อยาง

ตรงไปตรงมาทําใหไมเขาใจกับลักษณะนิสัยของคนอเมริกันท่ีพูดตรง และนิสัยไมกลาแสดงออกทําใหขาด

การส่ือสารเพราะอายท่ีจะพูดกับชาวตางชาติดานความสามารถทางการส่ือสาร คือเรื่องของภาษา สงผล

ตอการส่ือสารระหวางบุคคลและกลุมคนท้ังในชีวิตประจําวันและในช้ันเรียน สงผลใหยากตอการทําความ

เขาใจในทัศนคติความคิด พฤติกรรมระหวางบุคคล และขาดการตีความส่ือสารท่ีถูกตอง และ 3)ผล

การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวและปจจัยท่ีเอื้อตอการปรับตัวขามวัฒนธรรม ผลจากการศึกษา 2 

ดาน  คือ ดานทัศนคติของตนเอง คือ มองในดานบวก เปดใจกวางยอมรับ วัฒนธรรมใหม เขามาและไม

ยึดติดโดยเอาตนเองเปนท่ีต้ัง และดานภาษาท่ีเปนปจจัยเอื้อตอการปรับตัวขามวัฒนธรรมเนื่องจากภาษา

เปนเครื่องมือในการส่ือสาร สรางความเขาใจระหวางกัน โดยมีแนวทางในการปรับตัว คือ พยายามสราง

มนุษยสัมพันธกับคนในทองถ่ิน เลือกคบเพื่อนท่ีหลากหลายกลุมและทํากิจกรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันกับผูอยูในทองถ่ินนั้น 

ณิชาภา จันทรเพ็ญ และวรรณี แกมเกต (2556) การพัฒนาตัวบงช้ีและแบบวัดสมรรถนะขาม

วัฒนธรรมของครู: การทดสอบความไมแปรเปล่ียนของการวัดตามหลักของครู โดยในการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาตัวบงช้ีและแบบวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครู 2) เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคลองของโมเดลการวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 

และ 3) เพื่อทดสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดลการวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูท่ีมีภูมิหลัง

แตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 732 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและแบบวัด สมรรถนะขามวัฒนธรรม

ของครูผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงช้ีสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูมี 3 องคประกอบจํานวน 8 ตัวบงช้ี

ไดแก (1) ความตระหนักทางวัฒนธรรมประกอบดวย 2 ตัวบงช้ีคือความไวทางวัฒนธรรมและการเห็น

คุณคาทางวัฒนธรรม (2) ความรูความเขาใจในวัฒนธรรม ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ีคือ ความรูในวัฒนธรรม

เฉพาะและความรูในวัฒนธรรมหลากหลาย และ (3) ทักษะสวนบุคคล ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ีคือ       

การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถในการส่ือสาร ความยืดหยุน และการกํากับตนเอง ผล

การวิเคราะหคุณภาพแบบวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูพบวา แบบวัดมี ความตรงเชิงโครงสราง 

ความตรงเชิงเนื้อหาโดยคาดัชนี IOC ต้ังแต 0.6–1.0 และแตละตัวบงช้ีมีคาความเท่ียงอยูในเกณฑ สูงโดย

มีคาต้ังแต 0.752-0.948 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของโมเดลการวัด

สมรรถนะขาม วัฒนธรรมของครูพบวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษและ 
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3) ผลการทดสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดลการวัดสมรรถนะขามวัฒนธรรมของครูระหวางภูมิภาค 

พบวา โมเดลการวัดมีความไมแปรเปล่ียนของ รูปแบบโมเดลแตมีความแปรเปล่ียนของคาพารามิเตอร

น้ําหนักองคประกอบขององคประกอบหลักและตัวบงช้ี 

ตติยาพร จารุมณีรัตน (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง  ASEAN : การบูรณาการเรียนรูขามวัฒนธรรม

ผานหลักสูตรการทองเท่ียวในกลุมประชาคมเศรษฐกิจกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร วัตถุประสงค 2 

ประการ คือ เพื่อศึกษาสถานการณหลักสูตรการทองเท่ียวและ/หรือการโรงแรมในประเทศสิงคโปรและ

วิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของหลักสูตรฯ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ งานวิจัยพบวาภาครัฐและภาคการศึกษาในประเทศ

สิงคโปร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมุงยกระดับคุณภาพของทรัพยากร

มนุษย รวมท้ังเรงเตรียมความพรอมของประชาชนสูการเปนประชากรโลก (Global Citizen) งานวิจัย

พบวา หลักสูตรฯ ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศสิงคโปร โดยจุดเดนของหลักสูตร ฯ เนน

ผสมผสานการเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณจริง อยางไรก็ตาม การบูรณาการความรูการส่ือสาร

ระหวางวัฒนธรรมจัดเปนจุดออนของหลักสูตรฯ และควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนใน

หลักสูตร เชน ภาษาท่ีใชในกลุมประเทศแถบอาเซียน เรงสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน กระตุนใหเกิดการรวมมือในทุกภาคี เชน โครงการฝกปฏิบัติงานท่ีมีผลตอบแทนท่ีนา

ดึงดูดใจ 

 ลัดดา แกวสีนวล (2552)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องการส่ือสารขามวัฒนธรรมกรณีศึกษาชาวไทยพุทธ

และชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส)  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษา กระบวนการ และลักษณะของการส่ือสารของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต   ศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม  ท่ีสงผลกระทบตอการ

ส่ือสาร  ศึกษาอิทธิพลของส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ืออื่น ๆ ท่ีมีผลตอการสรางความรู  การสรางความ

เขาใจและความรวมมือระหวางประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อสรางรูปแบบการส่ือสาร

ท่ีเหมาะสมในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางประชาชน ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต เปนการวิจัยแบบผสมสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี

การศึกษาเอกสาร  การเก็บขอมูลพื้นฐานโดยใชแบบสอบถาม  การประชุมกลุมเฉพาะและการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการส่ือสารของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีมีการ

เปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนทุกประเภท และส่ือท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือท่ีสุดคือ ส่ือบุคคล  โดยเฉพาะ

ผูนําทางศาสนา โดยเหตุผลท่ีมีการส่ือสารระหวางกันไดแก ความสัมพันธทางดานเครือญาติ ความเปนครูกับ

ศิษย ความเปนเพื่อน ความเปนผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และการรวมธุรกิจกันสวนเหตุผลท่ีไม

ส่ือสารกัน ไดแก ความแตกตางดานภาษา ทัศนคติและความเช่ือท่ีแตกตางกัน  ผลการวิจัยยังพบวา  ส่ือ

บุคคลมีอิทธิพลในดานการใหขาวสาร ความรู แตไมมีผลตอการสรางความรวมมือ สวนส่ือมวลชนมี

อิทธิพลดานการใหขอมูลขาวสาร ความรูแตไมมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  โดยการเขารวม

กิจกรรมหรือประเพณีพบวาท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะไมเขารวมกิจกรรมทางศาสนาของกัน
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และกัน สําหรับรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันคือ การปรับกระบวน

ทัศนในการส่ือสารภายใตกระบวนทัศน “DO IT RIGHT” 

 สุรศักด์ิ บุญอาจ (2552) ทําวิจัยเรื่อง การส่ือสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ี

เขารวมโครงการ เวิรค แอนดฮอลิเดยวีซา ไทย-ออสเตรเลีย โดยงานวิจัยนี้มุงเนนเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ 

ลักษณะการส่ือสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรม ปญหาและอุปสรรคของการส่ือสารตางวัฒนธรรม และ

องคประกอบท่ีมีสวนชวยในการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยท่ีเขารวมโครงการฯ ท้ังในบริบทการ

ทํางานและการใชชีวิตประจําวันท่ัวไป ผลการวิจัยพบวา รูปแบบลักษณะการส่ือสาร และการปรับตัวขาม

วัฒนธรรม คนไทย ส่ือสารระดับบุคคลระหวางคนไทยดวยกันในหัวขอเกี่ยวกับงานเรื่องสวนตัวท่ัวๆไป 

และเรื่องการใชชีวิตในตางประเทศ โดยใชส่ือและชองทางทุกอยางในการส่ือสารแบบพบหนากันมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ การส่ือสารกับคนออสเตรเลีย และนอยท่ีสุด คือ การส่ือสารกับคนตางชาติอื่นๆ ปญหาและ

อุปสรรคการส่ือสารตางวัฒนธรรม จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวา ภาพรวมของความสามารถ

ในการส่ือสารท้ัง 3 มิติคือ มิติดานความรูและความเขาใจ มิติดานทัศนคติและความรูสึกและมิติดาน

พฤติกรรม อยูในระดับปานกลางถึงดี สําหรับผลการสัมภาษณเชิงลึกพบปญหาและอุปสรรคของคนไทยใน

มิติตางๆ ไดแก การขาดทักษะในการใชภาษาอังกฤษ  การมองแบบเหมารวมของคนออสเตรเลียตอผู

หญิงไทย ปญหาเรื่องอคติตอคนเอเชียของคนออสเตรเลีย บางกลุม การประเมินคาความแตกตางทาง

วัฒนธรรมไปในเชิงลบ และการหลีกเล่ียงท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรมใหมองคประกอบท่ีมีสวนชวยในการ

ปรับตัวทางวัฒนธรรม คือแรงจูงใจท่ีอาจชวยการเรียนรูวัฒนธรรม ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

ลักษณะงานกับโอกาสการส่ือสารกับคนออสเตรเลีย ความสามารถในการส่ือสารตางวัฒนธรรม และ

นอกจากนี้ยังพบวาคนไทยท่ีมีเพื่อนสนิทเปนคนออสเตรเลียกับคาเฉล่ียความสามารถในการปรับตัวทาง

วัฒนธรรมของคนไทยมีแนวโนมสัมพันธกัน สวนรูปแบบการปรับตัวท่ีใชคือการปรับตัวดวยการมี

บุคลิกลักษณะนิสัยเชิงบวก การใชเครือขายทางสังคมเพื่อชวยเหลือในการใหขอมูลการเรียนรูจาก

สภาพแวดลอมและการเรียนรูจากคนรักท่ีเปนตางชาติ 

 ธานิษฏ กรองแกว (2544) ไดทําวิจัยเรื่อง การส่ือสารและการปรับตัวของอาจารยตางชาติใน

มหาวิทยาลัยไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของอาจารยชาวตางชาติ ศึกษาความสามารถ

ทางการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมไทยของอาจารยตางชาติ ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถ

ทางการส่ือสารและระดับการปรับตัวของอาจารยตางชาติ และศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลตอ การปรับตัว

ของอาจารยตางชาติ โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจจากแบบสอบถามจํานวน 104 ชุด และการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกกับอาจารยตางชาติ เปนจํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการปรับตัวของอาจารยตางชาติคือ ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย ปจจัยท่ีมีความสัมพันธระดับ

ความสามารถทางการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมไทยของอาจารยตางชาติคือ สัญชาติของอาจารยตางชาติ

และระยะเวลาท่ีอยูในประเทศไทย ความสามารถทางความคิดและความสามารถทางอารมณและ

ความรูสึก ผลคือไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของอาจารยตางชาติในขณะท่ีความสามารถทางดาน

พฤติกรรม และความสามารถในการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมไทยโดยรวมมีความสัมพันธกับระดับการ

ปรับตัวของอาจารยตางชาติสัญชาติของเพื่อนสนิท พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศนพฤติกรรมการใช 
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อินเตอรเน็ต และปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม ไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของอาจารยตางชาติ ในขณะ

ท่ีส่ือวิทยุมีความสัมพันธกับการปรับตัวของอาจารยตางชาติ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูขามวัฒนธรรม พบวา มีการศึกษากันอยาง

แพรหลายในบริบทท่ีแตกตางกันรวมท้ังการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน แตยังไมปรากฏ

การศึกษาท่ีมุงเนนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนาซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีปรากฏในบริบทของ

สถาบันการจัดการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับศาสนาจึงทําใหเปนประเด็นท่ีสนใจศึกษาสําหรับการวิจัย

ครั้งนี้ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  

 ปญญฎา ประดิษฐบาทุกา และคณะ (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมท่ีมี

อิทธิพลตอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลอง

โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ สมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของ

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหวางอาจารยขาราชการและ

อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางจํานวน 720 คน และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานดวยสถิติ

พรรณนาและการแจกแจงของตัวแปรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบ

สมมติฐานดวยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวา 1) แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ 

สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานท่ีปรับมีความกลมกลืนกับขอมูล

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

สมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหวางอาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีความ

แตกตางกันเฉพาะคาอิทธิพลของสมรรถนะของ อาจารยท่ีมีตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน 

โดยอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาอิทธิพลสูงกวา และ 3) อาจารยขาราชการมีคาเฉล่ียตัวแปรแฝง

สมรรถนะของอาจารย ความมีสติรูคิด ความพึงพอใจในงาน และการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

มากกวากลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พวงเพ็ญ อินทรประวัติ (2548) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนใชการวิจัย

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยไดบูรณาการการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

(Research-based method) ควบคูกับการวิเคราะหเนื้อหา (Genre Analysis) และกระบวนการเขียน 

(Writing Process) เพื่อสอนเขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหารในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี 

โดยผูสอนมีความคาดหวัง 2 ดาน คือ ดานเนื้อหาและดานการใชภาษาอังกฤษ  สําหรับในดานเนื้อหา 

ผูเรียนจะตองเรียนรูวิธีการเขียนท่ีสามารถชักจูงผูอานใหคลอยตามความคิดเห็นของตนหรือกระทํา

กิจกรรมบางอยางตามขอเสนอแนะของตนโดยจะตองเลือกปญหา ตามหัวขอเรื่องท่ีตนเองสนใจ วิเคราะห

ผูอานเพื่อทําความเขาใจ ส่ิงท่ีผูอานตองการทราบ หาขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และทําการ
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วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบและจําแนกประเภท นําเสนอขอมูลโดยการเขียนเรียงความเปน

ภาษาอังกฤษ และในดานการใชภาษาอังกฤษ มุงหวังใหผูเรียนไดฝก ทักษะการเขียนเรียงความเชิง

อภิปรายโวหารเปนภาษาอังกฤษ โดยท่ี 1) ตองวิเคราะหและเขียนเรียบเรียงขอความตามรูปแบบ การ

เขียนเรียงความชนิดนี้ได ซึ่งผูสอนไดนําเอาหลักการวิเคราะห เนื้อหาตามหนาท่ีมาใชโดยใหผูเรียน

พิจารณาขอความท่ีทําหนาท่ี ตางๆ กันในยอหนา เชน ระบุใจความสําคัญ ยกตัวอยาง ใหคําจํากัดความ 

เปรียบเทียบความแตกตาง เปนตน ใหจําแนกขอความ ท่ีทําหนาท่ีตางๆ กันนี้และใหฝกเขียนขอความ

ดังกลาวในเรียง ความของตน และ 2) เขียนประโยคชนิดตางๆ เปนภาษาอังกฤษ ไดถูกตองตาม

กฎไวยากรณ  

ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความสนใจใฝรู และมีทักษะ ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดย

ท่ีสามารถนําเอากระบวนการ คนหาความรูท่ีใชกระบวนการวิจัย ไปใชไดครบถวนในทุกข้ันตอน ของการ

เขียนเรียงความเชิงอภิปรายโวหาร ผูเรียนสามารถพัฒนา วิธีการเรียนรูและกระบวนการคิดของตนเอง ซึ่ง

สังเกตเห็นจากการ ต้ังขอสงสัยการถามระหวางเรียน และการทํากิจกรรมการเรียนรวม ท้ังการใหขอมูล

ยอนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนของตนเองท่ี ปรากฏในแบบสอบถามหลังการเรียน จะเห็นไดวา

กิจกรรมท่ีผูเรียนตองทําดังกลาวมีลักษณะหลากหลายและใชกระบวนการคิดและทักษะท่ีแตกตางกัน

ออกไป เชน การแสวงหาหัวขอเรื่องและเลือกประเด็นปญหา หลังจากท่ี ตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาแลว 

ก็ใหคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษ เชน เว็บไซต หนังสือ วารสาร เปนตน นํามาอาน

วิเคราะหเพื่อเลือกขอมูลใหสอดคลองกับความตองการ ของผูอาน จัดเก็บขอมูลอยางมีระบบในไฟล (file) 

แลวเรียบเรียง เขียนข้ึนใหมตามความคิดของตน ในการเขียนรางครั้งท่ี 1 นี้เนน ท่ีเนื้อหาท่ีตองการเขียน 

ซึ่งถอยคําภาษาอาจจะยังไมถูกตองตาม หลักไวยากรณท้ังหมด หลังจากนั้นจัดใหมีการอภิปรายกลุมยอย 

และปรึกษากับอาจารยผูสอนเพื่อปรับเนื้อหาจึงไดเปนรางท่ี 2 เมื่อเนื้อหาท่ีไดเปนท่ีพอใจแลวจึงปรับแก

คําศัพทและแกไขภาษาใหถูกตอง จึงไดรางสุดทาย สรุปไดวากระบวนการสอนขางตนนี้สามารถ นําเสนอ

รูปแบบไดดังนี้คือ  
 

ตระหนักถึงประเด็นปญหา         วิเคราะหผูอาน               แสวงหาความรู  

 

          นําเสนองาน    อภิปรายผล               ตัดสินใจเลือก  

  

 จากการศึกษาตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานพบวา เปนรูปแบบ

การจัดการเรียนรูท่ีไดรับการนํามาปรับใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะการมุงเนนใหผูเรียนไดเกิดการ

เรียนรูหรือแสวงหาความรูไดดวยตนเองโดยผานกระบวนการวิจัยและมีผูสอนเปนผูแนะนําและสนับสนุน

การเรียนรูใหกับผูเรียน 
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 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมในกลุมประเทศ CLMV   

 มาลี สันภูวรรณ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง“คนขามชาติจากพมาและความเปนอื่นในสายตา

ของคนไทย: มองผานประเด็นการไดรับอนุญาตใหอยูอาศัยแบบถาวร” ซึ่งในงานท่ีไดทําการศึกษามี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนไทยตอประเด็นการอยูศัยอยางถาวรของลูกของ คนขามชาติ

จากพมา โดยมองผานการติดตอส่ือสารกับบุคคลนอกกลุมของตนเอง วาสามารถลดชองวางระหวาง ความ

เปนไทยกับความเปนอื่นไดหรือไม ใชขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของคนไทยตอผูพลัดถ่ินและ

แรงงาน จากพมา กลุมตัวอยางคือบุคคลท่ัวไปอายุ 18 ปข้ึนไป จํานวน 1,600 คน จากการศึกษาพบวา 

คนไทยมากกวารอยละ 70 ปฎิเสธการอนุญาตการใหอยูอาศัยแบบถาวรแกลูกของคนขามชาติจากพมาท่ี

เกิดในประเทศไทย แตเมื่อพิจารณาการไดใกลชิดและติดตอส่ือสารกับคนขามชาติจากพมา ก็พบวาคน

ไทยท่ีมีเพื่อนหรือคนรูจักท่ีเปนคนขามชาติมีแนวโนมท่ีจะเห็นดวยกับการอนุญาตการใหอยูอาศัยแบบ

ถาวร แกลูกของคนขามชาติจากพมาท่ีเกิดในประเทศไทยมากกวาคนไทยท่ีไมมีเพื่อนหรือคนรูจักท่ีเปนคน

ขามชาติจากพมา ผลการศึกษาช้ีวา การปฎิเสธการอยูอาศัยอยางถาวรของลูกของคนขามชาติจากพมา

ของคนไทยอาจ เนื่องมาจากความรูสึกความเปนไทยท่ีเช่ือวาความเปนไทยนั้นจะตองผานกระบวนการขัด

เกลาทางสังคมเพื่อหลอหลอม ใหเกิดความเปนไทย แตคนขามชาติจากพมาท่ีถูกมองวาเปนอื่นนั้นไมได

ผานกระบวนการขัดเกลาดังกลาว จึงเปรียบเสมือนภัยคุกคามตอความภาคภูมิใจในความเปนชาติหรือ

ความเปนไทย อยางไรก็ตาม การไดใกลชิดและ ติดตอส่ือสารกับคนขามชาติจากพมานั้น สามารถชวยลด

ชองวางระหวางความเปนไทยและความเปนอื่นลงได โดยในงานนี้ไดสะทอนความเช่ือและคานิยมท่ี

แตกตางอันมีผลตอการเรียนรูและตองสรางความเขาใจอันเกิดจากวิถีความเช่ือ วิถีทางวัฒนธรรมท่ี

แตกตางเปนการําหนดบทบาทและความสัมพันธท่ีแตกตางกัน  

 ศุภชัย ศรีนวล (2556) งานวิจัยเรื่อง “ดนตรีพิธีกรรมของชาวพมา หมูบานสมใจนึก ตําบลทา

ขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งในการดําเนินการวิจัยไดขอสรุปวา “...การประกอบ

พิธีกรรมไหวเจาของชาวพมาเปนพิธีกรรมท่ีรวมมือกันระหวางคนใน ชุมชนท่ีแฝงไปดวยความเช่ือ ความ

ศรัทธาตางๆท่ีมีตอผีนัต เพื่อแสดงความเคารพและการบูชานัต เพราะเช่ือวาเมื่อทําแลว จะพบเจอแตส่ิง

ดีๆในชีวิต นัตท่ีพบในพิธีกรรมมีท้ังหมด 15 ตน แตละตนมีบุคลิกท่ีแตกตางและคลายกัน บางตนสามารถ 

รักษาคนปวย บางตนแคเพียงมารายรําตามบทเพลงจนพอใจแลวออกจากรางทรง ชาวพมาไดรักษา

วัฒนธรรมประเพณีใน พิธีกรรมไหวเจาไดเปนอยางดีนัตกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวพมาควบคู

กับศาสนาพุทธไมวาชาวพมาจะไปอยู แหงหนใดก็ตาม 2) ดนตรีท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมเรียกวาวงซา

ยวาย ประกอบไปดวยเครื่องดนตรีซายวายเปงมาง), จี วาย(ฆองวง),ชอนลูปะ(กลองชุด 6 ใบ) และเครื่อง

ประกอบจังหวะ นัตแตละตนจะมีเพลงประจํา  ตน และทุกตนจะมีเพลงท่ี เหมือนกันคือ บทเพลงเชิญใช

สําหรับเชิญนัตเขาและเชิญออก ลักษณะบทเพลงประกอบพิธีกรรมนั้นเปนเพลงท่ีมีลักษณะ ซับซอน ฟง

เขาใจยากแตแฝงไปไดอารมณตางๆมากมายในการศึกษาวิเคราะหเพลงจํานวน 7 เพลงแยกตาม

ความสําคัญของ บทเพลงได 3 ประเภท 1.บทเพลงบูชาพระ 2.บทเพลงเชิญเจา 3.บทเพลงท่ีบูชานัต 

หลังจากไดนํามาวิเคราะหแลวนั้น พบวา กลุมเสียงเพลงซึ่งเปนสําเนียงเพลงพมาพบมี 4 กลุมเสียงคือกลุม

เสียงท่ี 1 ประกอบดวย C D E F G A Bb , กลุมเสียงท่ี2 ประกอบดวย C D Eb F G A Bb C , กลุมเสียง
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ท่ี3 ประกอบดวย C D E F G A B และกลุมเสียงท่ี 4 มีการใช Pentatonic Scale โดยเฉพาะ 

Pentatonic Scale ซึ่งเปนเอกลักษณะของดนตรีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต…” ซึ่งในงานวิจัยได

สะทอนใหเห็นถึงวิถีวัฒนธรรม ความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณ “นัต” ท่ีอาจหมายถึง “อารักษ” ในคติของไทย 

โดยเปนการสะทอนถึงความสัมพันธกับความเช่ือและศาสนาอันเปนวิถีลักษณะรวมท่ีแตกตางกัน 

 สุณี เข่ือนแกว และคณะ (2556) ในงานวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธของวิถีชีวิตชาวไทใหญ กับความ

หลากหลายทางชีวภาพสูภูมิปญญาทองถ่ิน” ผลการศึกษาพบวา “...ชาวไทใหญ เปนกลุมชาติพันธุใน

ตระกูลภาษาไท-กะได อาศัยอยูในรัฐฉานประเทศพมาเปนสวนใหญและ มีบางสวนท่ีอาศัยอยูบริเวณดอย

ไตแลง ชายแดนไทย-พมา ชาวไทใหญมีวิถีชีวิตท่ีมีอัตลักษณท่ีโดดเดน ท้ังภาษา การแตงกาย การใชชีวิตท่ี

ยังคงพึ่งพาอาศัยธรรมชาติกอใหเกิดการส่ังสมองคความรูและถายทอดจากรุนสูรุนมา ชานาน ชาวไทใหญ

ทําอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก และมีการใชประโยชนจากพืชในปาธรรมชาติ ไมวาจะเปนการนําไมมา

สรางบาน ทําฟน การเก็บพืชมาใชเปนอาหาร หรือแมแตเปนยาสมุนไพร นอกจากนี้ ชาวไทใหญยังมีการ

ใชพืช ตามความเช่ือทางประเพณีท่ีถูกถายทอดกันมาชานานอีกดวย...” จากสภาพความเปนจริงเหลานี้ได

สะทอนใหเห็นวากลไกท่ีเกิดข้ึนเปนอัตลักษณทางชาติพันธ อันเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธหนึ่งใน

ประเทศพมาท่ีเปนท้ังความหลากหลาย เปนท้ังวิถีวัฒนธรรมท่ีสะทอนความคลายและความตางวัฒนธรรม 

และเปนลักษณะรวมในกรศึกษาและจะเปนเงื่อนไขในการสรางการเรียนรูในเชิงวัฒนธรรมรวมดวยเชนกัน   

 ฝาม ด๊ิก เซือง (2553)  ในผลงานการศึกษาเรื่อง “ วัฒนธรรมเวียดนาม : วัฒนธรรมแหงกลุม

ชาติพันธุอันหลากหลาย” โดยในงานศึกษานี้ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามอันถือวาเปนวัฒนธรรมท่ี

มีกลุมชาติพันธอันหลากหลาย กลาวโดยภาพรวม วัฒนธรรมเวียดนามแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก

วัฒนธรรมภูเขา วัฒนธรรมท่ีราบลุม และวัฒนธรรมทะเล จากรูปแบบท้ังหมด รูปแบบท่ีราบลุมเกิดข้ึนที

หลัง แตมีความสําคัญเปนวัฒนธรรมหลัก อยางไรก็ตาม เวียดนามถือวาเปนแหลงรวมของภาษาเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใตหลายตระกูล เชน ออสโตรเอเซียติค ออสโตรนีเซียน ไต-ไท (ไทกะได) ทิเบต-พมา เปน

ตน ประเด็นท่ีแตกตางกันท่ีทําใหสามารถแบงวัฒนธรรมเวียดนามแยกออกจากวัฒนธรรมอื่น สวนใหญจะ

ข้ึนอยูกับภาพในการนําเสนอกลุมชาติพันธุกับวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุดังกลาว และกระบวนการบูร

ณาการวัฒนธรรมเพื่อสรางสรรควัฒนธรรมแหงชาติท่ีมีช่ือวาเวียดนาม ในรูปแบบวัฒนธรรมของเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใไต ซึ่งมีเพียงเวียดนาม เทานั้นท่ีมีภาพอักหลากหลาย กลาวคือ หลากสีสัน หลากกล่ิน 

หลากรส แตละแหงมีลักษระเฉพาะอยางชัดเจน เชน เปนภูเขา เปนทะเล และเปนท่ีราบ กลาวอีกนัยหนึ่ง

ก็คือ เปนสีเขียวเหมือนกันแตมีสีเขียวของปาเขา สีเขียวของขาว และสีเขียวของทะเล ยิ่งไปกวานั้น ท่ีนี่ไม

เพียงแตมี "ความหลากหลาย" แตก็ยังมี "ความเลือนราง" ในกาลเวลาท่ีผานเลยซึ่งเช่ือมโยงกับหลักฐาน

การเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร 

  อําพา แกวกง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทย

กัมพูชาในประเทศไทยท่ีตอความสัมพันธไทย-กัมพูชา” ในงานวิจัยใหทัศนะวา ทัศนคติคนกัมพูชาท่ีมาอยู

ในประเทศไทยสวนใหญเปนไปทางบวก โดยผูวิจัยใหเหตุผลในเรื่อง "ลักษณะรวมทางวัฒนธรรม" อาทิ 

ศาสนาและความเช่ือ ความสัมพันธทางการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย เปนตน และอาจ

มีบางประเด็นในเรื่องความตางและความไมเขาใจอันอาจเปนประเด็นในการสรางทัศนคติเชิงลบ ซึ่งผูวิจัย
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มองในเรื่องของประเด็นรวมทางประวัติชาติระหวางไทยกัมพูชาเปนสําคัญ ตอการสรางความเขาท่ีถูกหรือ

ผิดอันเกิดจากการส่ือสาร ช่ึงผูวิจัยยกกรณีเขาพระวิหาร มาเปนประเด็นของความ"ขัดกัน" อันวาดวย

ความเขาใจทางบริบททางประวัติศาสตรท่ีแทจริง โดยงานวิจัยใหขอมูลไวตอลักษณะรวมทางวัฒนธรรม

ประเพณีผานความพึงพอใจหรือทัศนคติท่ีดี คือ “...คนกัมพูชาสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกในระดับเห็นดวย

และเห็นดวยอยางยิ่ง และสูงสุด 3 ประเด็นคือ ทัศนคติดานสังคมและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาใน

ประเทศไทยท่ีมีตอความสัมพันธไทย-กัมพูชา   ความสัมพันธทางศาสนาและความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และการแตงกาย และความสัมพันธ ทางการศึกษา โดยเห็นดวยอยางยิ่งวาคนไทยและคน

กัมพูชามีความเช่ือทางศาสนาคลายคลึงกัน การสัมภาษณก็พบวาศาสนา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และนิทานพื้นบานก็มีเนื้อเรื่องท่ี ใกลเคียงกันมาก การใชชีวิตในเมืองไทยจึงไมตองปรับตัวมาก

นัก ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ ธีระวิทยและสุณัย ผาสุก (2543) และพิชิตพล แจมจํารัส 

(2545) ท่ีกลาวถึงความ คลายกันในวิถีชีวิตของสังคมวัฒนธรรมไทยกับกัมพูชาท้ังการนับถือศาสนาพุทธ 

การประกอบ พิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนา ตลอดถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีซึ่งมีความผูกพันกันมา

ชานาน เชนเดียวกับกับขอมูลจากแบบสอบถามปลายเป ดท่ีชาวกัมพูชาสวนใหญมีความคิดเห็นวาศาสนา

ท่ี คลายคลึงกันท าใหพวกเขารู สึกเปนหนึ่งเดียวกับคนไทย และความเช่ือทางศาสนาสามารถเช่ือม 

ความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับกัมพูชาได อาทิ การทอดผาปา ทอดกฐิน การจัดงานบุญรวมกัน ตาม

ประเพณี ชาวกัมพูชาลวนเห็นวากิจกรรมเหลานี้ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันได...” 

 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําใหเห็นวาความแตกตางในบริบทของวัฒนธรรมในกลุมประเทศ CLMV 

ท้ังในเรื่องชาติพันธุภาษา ศาสนา ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม เปนความแตกตางท่ีมีความเหมือน และใน

ความเหมือนมีรายละเอียดท่ีซอนทับไปดวยมิติของการเรียนรูและการเรียนรูนั้นตองนําไปสูการสรางความ

เขาใจ อันมีเปาหมายเพื่อเรียนรูความแตกตางอยางเขาใจ พรอมสงเสริมใหเกิดการเปรียบเทียบ สงเสริม

ใหเกิดมิติของการซอนทับท่ีเปนความรูจากการศึกษา เปนความเขาใจจากการลงพื้นท่ีวิจัย เพื่อประโยชน

ตอการเขาใจซึ่งกันและกันอยางแทจริง และปรับตัวเพื่อการเรียนรูขามวัฒนธรรมและอยูรวมกันไดในวิถี

แหงประชาคมอาเซียน  
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11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหไดตําราการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนจํานวน 5 เลม และคูมือการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนใน

กลุมประเทศ CLMV  

2. ทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ท่ีเหมาะสม

สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในสถานศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ท่ัวประเทศท่ีมีความสนใจในการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมโดยใชวิจัยเปนฐาน  

3. ทําใหไดนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเปนผลลัพธมาจากการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน

กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนผลการเรียนรูเชิงประจักษท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

 13.1 การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยภายหลังจากสรุปผลการวิจัย 

เพื่อใหกลุมผูเกี่ยวของไดเขารวมกิจกรรมและนําผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMVและตําราการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน ไปปรับใชในบริบท

ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาตาง ๆ โดยการเชิญตัวแทนสถานศึกษาในทุกระดับเขารวมในกิจกรรม  

  13.2 การจัดทําเอกสารและส่ือส่ิงพิมพเพื่อสรุปผลการวิจัยและเผยแพรตามสถานศึกษา

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอาเซียน เชน ศูนยอาเชียนศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

  13.3 การจัดทําส่ือและเผยแพรผลงานวิจัยในชองทางออนไลนเพื่อใหเกิดความกวางขวาง

ในการเขาถึงขอมูล และรวมกันนําเสนอความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู และนําผลการวิจัยไปประยุกตใช

ตามความเหมาะสมของบริบทนั้น ๆ  

   

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

          การออกแบบการวิจัย (Research Design) 

 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) คณะผูวิจัยไดใชแผนแบบ

การวิจัยแบบผสมวิธีโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (quantitative 

method to extend qualitative results) แสดงไดดังภาพตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 3 การวิจัยแบบผสมวิธีดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

          ท่ีมา : Tashakkori and Teddlie (1998, อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2552: 57) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการวิจัย 
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research) โดยใชวิธีการเชิงปริมาณ

เพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative method to extend qualitative results) ซึ่งในระยะ

ท่ี 1 ใชการศึกษาภาคสนาม (field study) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อศึกษา

กรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV  ระยะท่ี 2 การ

สนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน

ในกลุมประเทศ CLMV และในระยะท่ี 3 ใชการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) เพื่อ

ศึกษาผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

เนนการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไดออกแบบการวิจัยและแบงเปน 3 ระยะดังนี้ 

    ระยะท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อศึกษากรณีศึกษาท่ีเปน

แบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV 

     ในการศึกษากรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ 

CLMV คณะผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึกดังนี้ 

    กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาในระยะท่ี 1 มี 2 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1  นิสิตจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ท่ีลงทะเบียนเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 

20 รูป/คน โดยนิสิตผูท่ีใหขอมูลในการสัมภาษณจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมาจากกลุมปรเทศ CLMV 

 2. เปนนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 หรือ 4 และอาศัยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย

หรือในวัดท่ีตองอาศัยอยูรวมกันกับพระชาวไทย 

 กลุมท่ี 2 บุคลากรท่ีสอนในมหาวิทยาลัยสงฆหรือวิทยาลัยสงฆในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมาร และเวียดนาม ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 12 รูป/คน โดย

บุคลากรผูท่ีใหขอมูลในการสัมภาษณจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เปนอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา 

 2. มีประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตท่ีเปนบรรพชิต 

 3. เปนผูมีประสบการณในการวิจัยหรือสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นถ่ินของประเทศนั้นๆ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แนวคําถามในการสัมภาษณ โดยมีประเด็นท่ี

เกี่ยวของ ประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาท

ชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ีแตกตางกัน)  

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะท่ี 1 คณะผูวิจัยไดจําแนกวัฒนธรรมทางศาสนาเปนกรณีศึกษา

ได 4 กรณีศึกษา ดังนี้ 

  กรณีศึกษาท่ี 1 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของกัมพูชา 

  กรณีศึกษาท่ี 2 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของลาว 
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  กรณีศึกษาท่ี 3 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของเมียนมาร 

  กรณีศึกษาท่ี 4 การเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาของเวียดนาม 

 โดยท่ีขอมูลท่ีไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยจะสังเคราะหและเขียนเปนตําราการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 5 เลม ท่ีประกอบดวย ตําราของกรณีศึกษาท้ัง 4 (4 เลม) และตําราเลมท่ี

สังเคราะหรวมจากกรณีศึกษาอีก 1 เลม รวมท้ังคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรม 1 เลม  และสังเคราะห

รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษา 

ในระยะตอไป  

การกําหนดวิธีการจัดกระทําขอมูล  

คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ มาทําการลดทอนขอมูล 

ตรวจสอบขอมูล และวิเคราะหขอมูล ซึ่งกระบวนการท้ัง 3 กระบวนการนี้ไดทําควบคูไปกับกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้  

 1) การลดทอนขอมูล เปนการนําขอมูลในจากการสัมภาษณมาวิเคราะหแลวจัดลงในหัวขอ ท่ี

เกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษา ท้ังนี้เพื่อเปนการเลือกหาจุดท่ีนาสนใจของแตละตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อใหสอดคลอง

กับตัวแปรท่ีสนใจศึกษาและเปนขอมูลท่ีเกิดจากการประสบการณจริงของผูใหขอมูล รวมท้ังมีความ

เช่ือมโยงกับประเด็นของตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา 

 2) การตรวจสอบขอมูล เปนกระบวนการท่ีใชในการตรวจสอบขอมูลโดยพิจารณาถึงความ

ถูกตองและความนาเช่ือถือไดของขอมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมีหลักฐานประกอบระหวาง

การสนทนา ความพอเพียงของขอมูล กําหนดไดโดยประเด็นคําถามท่ีผูวิจัยไดเตรียมไวกอนการสัมภาษณ  

  3) การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยในระยะท่ี 1 นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมุงพัฒนา

กรอบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV  และวิเคราะหขอมูลดวยการสราง

ขอสรุปแบบอุปนัย (analytic induction)  โดยผลการวิเคราะหท่ีไดจะตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1  

ผลลัพธท่ีไดรับจากการวิจัยในระยะท่ี 1 คือ ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม

ประเทศ CLMV ฉบับราง 

 ระยะท่ี 2 การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV 

 จากกรอบในการออกแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนจากกรณีศึกษาท่ีไดจากการ

สัมภาษณในระยะท่ี 1 คณะผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนาเปนองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู

ขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV โดยท่ีรูปแบบฯ ท่ีสรางข้ึนมี 6 องคประกอบ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงคเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ (Peaceful Coexistence)  

2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV (Content)  

3) วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based education) 

4) เนนใหนิสิตสรางนวัตกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวฒันธรรมอาเซียน (Innovation) 

5) การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

6) ส่ือประกอบการเรียนรู คือ คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 
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 เมื่อไดรูปแบบฯ ฉบับรางแลว ไดออกแบบการศึกษาเพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดในการปฏิบัติโดยใชการสนทนากลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการสนทนากลุม คือ อาจารยมหาวิทยาลัยท่ีมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย 

และนักวิชาการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรูใน

ประชาคมอาเซียน โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 12 - 15 รูป/คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการสนทนากลุม ประกอบดวย แนวคําถามหรือประเด็นท่ีใชในการสนทนา

กลุม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 องคประกอบของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูขามวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาโดย

ใชการศึกษาพหุกรณีศึกษา 

 ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ีใชในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการปฏิบัติของ

รูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึน 

 การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

 เนื่องจากขอมูลท่ีไดรับจากการสนทนากลุมเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น กระบวนการในการจัด

กระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในระยะท่ี 2 นี้ จะมีข้ันตอนดําเนินการเชนเดียวกับระยะท่ี 1 โดยท่ี

ผลการวิเคราะหท่ีไดจะตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ผลลัพธท่ีไดรับจากการวิจัยในระยะท่ี 2 คือ ได

รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ฉบับสมบูรณ 

 ระยะท่ี 3 การวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental design) เพื่อศึกษาผลการจัดการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ในระยะท่ี 3 นี้คณะผูวิจัยไดใชแบบวิจัยกลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (One-group Pretest-

Posttest Design) (Campbell and Stanley, 1963 อางถึงใน ธีระ อาชวเมธี และคณะ, 2557) เปน

การศึกษา 1 กลุม โดยมีการวัดผลกอนการทดลอง (O1) ดวยการสังเกต การสัมภาษณทัศนคติเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทางศาสนา และการทําแบบวัดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน ตอมา

คณะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ 

CLMV ท่ีไดพัฒนาข้ึน (X) หลังจากนั้นไดดําเนินการวัดหลังการทดลอง (O2) อีกครั้งดวยการการสังเกต 

การสัมภาษณทัศนคติพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา และการทําแบบวัดเกี่ยวกับกระบวนการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน รวมท้ังการตรวจใหคะแนนกลุมจากการสรางนวัตกรรมดานวัฒนธรรมทาง

ศาสนาท่ีนิสิตไดสรางข้ึน 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากร คือ นิสิตชาวไทยท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย นิสิตระดับปริญญาตรี

ช้ันปท่ี 2 คณะพุทธศาสตร ประจําปการศึกษา 2560  เหตุผลเนื่องจากเปนกลุมของนิสิตชาวไทยท่ี

ลงทะเบียนเรียนรวมกันกับนิสิตในกลุมประเทศ CLMV มากท่ีสุด  
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 กลุมตัวอยาง  คือ นิสิตชาวไทยท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สวนกลาง วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆราชบุรี และวิทยาลัยสงฆเชียงราย นิสิตระดับปริญญาตรี

ช้ันปท่ี 2 คณะพุทธศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 4 แหงๆ ละ 30 รูป/คน รวมท้ังหมด 120 

รูป/คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) วัตถุประสงคเพื่อ

การอยูรวมกันอยางสันติ 2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV 3) วิธีการจัดการเรียนรู

โดยใชวิจัยเปนฐาน 4) เนนใหนิสิตสรางนวัตกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน 5) การ

ประเมินผลตามสภาพจริง และ6) ส่ือประกอบการเรียนรู คือ คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 

  2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และแนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา 

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบวัดกระบวนการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน และแบบบันทึก

การตรวจใหคะแนนนวัตกรรมดานวัฒนธรรมทางศาสนาของนิสิต 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการทดลองเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผูวิจัยไดกําหนดระยะของการทดลองท้ัง 4 พื้นท่ี โดยไดแบงเปน 3 

ระยะ ดังนี้ 

  1) ระยะกอนการทดลอง คือ กอนการดําเนินการจัดกิจกรรม นิสิตจะไดมีการเตรียม

ความพรอมโดยการเขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ัง  4 

แหงของพื้นท่ีการทดลอง เพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV  

  2) ระยะการทดลอง คือ นิสิตเขารับฟงบรรยายและทํากิจกรรมจากผูสอนท่ีออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV  

โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนา ประกอบดวย 1) แบบแผนในการปฏิบัติตน (จารีต) 2) หลัก

ปฏิบัติในการอยูรวมกัน (มารยาทชาวพุทธ) 3) การนับถือนิกายทางพุทธศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ีแตกตางกัน) 

โดยมีการวัดผลกอนการทดลอง (O1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV ท่ีไดพัฒนาข้ึน (X) และการวัดหลังการทดลอง (O2)  

  3) ระยะการสะทอนผลการเรียนรู คือ หลังจากการทดลองเสร็จส้ิน ไดมีการจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหนิสิตไดสะทอนผลการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน โดยท่ีนิสิต

แตละคนจะสะทอนคิดเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีไดรับ ทักษะท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม รวมนําเสนอ

แนวทางในการเผยแพรนวัตกรรมดานวัฒนธรรมทางศาสนาไปสูเพื่อนนิสิตหรือสถานศึกษาใกลเคียง 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 เนื่องจากขอมูลท่ีไดการทดลองในระยะท่ี 3 มีท้ังขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น 

วิเคราะหขอมูงเชิงคุณภาพดวยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (analytic induction) และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก จํานวน คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชการทดสอบ

คาที (t-test) เปนสถิติอางอิง โดยผลการวิเคราะหท่ีไดจะตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 ผลลัพธท่ีไดรับ

จากการวิจัยในระยะท่ี 3 คือ ผลการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยไดรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และนวัตกรรม

การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา จํานวน 24 ชุด เพื่อนําไปใชในการเผยแพรตอไป 
 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนการบริหารโครงการวิจัยตามข้ันตอนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

แผนการบริหารงานวิจัย เดือน 

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

1. ประชุมเตรียมความพรอมของคณะ

นักวิจัยของโครงการวิ จัย และกําหนด

ประเด็นของโครงการวิจัย 

            

2. กําหนดประเด็นในการศึกษากรณีศึกษาและ

ลงพื้นท่ีในการสัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษาท่ี

เปนแบบอยางท่ีดีในการเรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV (ระยะท่ี 1) 

            

3. สรางและตรวจสอบรูปแบบการจัดการ

เรียนรู ขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุม

ประเทศ CLMV (ระยะท่ี 2) 

            

4. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนํากิจกรรม

การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และ

คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะท่ี  3) 

            

5. การทดลองใชและทํากิจกรรมตามคูมือการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะท่ี 3) 

            

6. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู

ในระยะท่ี 3 และนําเสนอนวัตกรรมท่ีนิสิต

สรางข้ึนจากการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน

โดยใชวิจัยเปนฐาน (ระยะท่ี 3) 
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แผนการบริหารงานวิจัย เดือน 

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

7. การวิเคราะหผลการศึกษาเพื่อตอบ

วัตถุประสงคการวิจัย 

            

8. ติดตามรางวิจัยฉบับสมบูรณ และจัดทํา

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

            

9.  นําเสนอผลงานวิจัยสูเวทีสาธารณะท้ัง

การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ 

            

 

15. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด 

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตและตัวช้ีวัดของโครงการวิจัย 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 

1. ไดตําราการเรียนรู

ขามวัฒนธรรมอาเซียน 

5 เลม และคูมือการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน 1 เลม จาก

การศึกษากรณีศึกษาท่ี

เปนแบบอยางท่ีดีใน

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียนใน

กลุมประเทศ CLMV 

จํานวนตําราการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน 4 เลม 

จําแนกตาม

วัฒนธรรมกัมพูชา 

ลาว เมียนมาร 

เวียดนาม รวมท้ังเลม

สังเคราะหวัฒนธรรม 

1 เลมและคูมือการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน 1 เลม  

สารสนเทศท่ี

วัฒนธรรมทาง

ศาสนา ประกอบดวย

1) แบบแผนในการ

ปฏิบัติตน (จารีต) 2) 

หลักปฏิบัติในการอยู

รวมกัน (มารยาทชาว

พุทธ) 3) การนับถือ

นิกายทางพุทธ

ศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ี

แตกตางกัน)   

4 เดือน 

(เดือนท่ี 1-4) 

- นิสิต

กลุมเปาหมาย

อยูภายใต

โครงสรางของ

สถาบันท่ี

ดําเนินการวิจัย 

- เครือขายของ

คณาจารยท่ีสอน

ในวิทยาลัยสงฆ

ในกลุมประเทศ 

CLMV 

2. ไดรูปแบบการ

จัดการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียนใน

กลุมประเทศ CLMV ท่ี

เหมาะสมสําหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  

 

-  องคประกอบของ

รูปแบบฯ จํานวน 6 

องคประกอบ ไดแก 

1) วัตถุประสงคเพื่อ

การอยูรวมกันอยาง

สันติ  

2) เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรม 

อ า เ ซี ย น ใ น ก ลุ ม

ประเทศ CLMV   

ผลการสะทอนคิด

จากผูเช่ียวชาญใน

การสนทนากลุมเพื่อ

ตรวจสอบความ

เหมาะสมและความ

เปนไปไดในการ

ปฏิบัติของรูปแบบฯ

ท่ีพัฒนาข้ึน 

 

3 เดือน 

(เดือนท่ี 5-7) 

 

- มจร มี

เปาหมายเพื่อ

เปนหาวิทยาลัย

วิจัย โดยมีการ

สนับสนุนใหท้ัง

คณาจารยและ

นิสิตใช

กระบวนการวิจัย

เปนสวนหนึ่งใน
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ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 

3) วิธีการจัดการเรียนรู

โดยใชวิจัยเปนฐาน    

4) เนนใหนิสิตสราง

นวัตกรรมการเรียนรู

เกี่ ยวกั บวัฒนธรรม

อาเซียน 

5) การประเมินผลตาม

สภาพจริง 

6) ส่ือประกอบการ

เรียนรู  คือ คูมือการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน 

การจัดการเรียน

การสอน 

 - มจร มีวิชาท่ี

สอนเกี่ยวกับ

อาเซียนศึกษา 

ขอมูลปฐมภูมิ

สามารถศึกษา

และตรวจสอบได

จากบุคลากรท่ี

เกี่ยวของ  

3. ไดนวัตกรรมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทางศาสนา

จํานวน 24 ชุด

นวัตกรรมท่ีเปนผลลัพธ

มาจากการจัดการเรียนรู

ขามวัฒนธรรมอาเซียน

กับนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ซึ่งเปนผลการ

เรียนรูเชิงประจักษท่ี

เกิดข้ึนกับผูเรียน 

- จํานวนนวัตกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ทางศาสนาท่ีนิสิตได

สรางข้ึน จํานวน 24 

ชุดนวัตกรรม จากนิสิต

จํานวน  120 รูป/คน  

- คะแนนจากการ

ประเมินนวัตกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ทางศาสนาท่ีนิสิตได

สรางข้ึน 

- ระดับความพึง

พอใจของนิสิตในการ

เขารวมกิจกรรมการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน 

- พฤติกรรมการทํา

กิจกรรมกลุมของ

นิสิตกลุมตัวอยาง 

- การสะทอนคิดของ

นิสิตเกี่ยวกับความ

เขาใจเกี่ยวกับความ

เหมือนและความตาง

ระหวางวฒันธรรม

ทางศาสนาของกลุม

ประเทศ CLMV 

 

   5 เดือน 

(เดือนท่ี 8-12) 

- นิสิตกลุม

ตัวอยาง อยู

ภายใตโครงสราง

ของสถาบันท่ี

ดําเนินการวิจัย 

- วิทยาเขตท่ีใช

เปนพื้นท่ีในการ

ทดลองต้ังอยูใน

พื้นท่ีท่ีมีเขต

ติดตอกับ

ประเทศเพื่อน

บาน 
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16. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด 

ตารางท่ี 3 แสดงผลลัพธและตัวช้ีวัดของโครงการวิจัย 

ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 

1. ตําราการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน 5 

เลม และคูมือการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน 1 เลม เขียน

ข้ึนจากขอมูลปฐมภูมิ

ดวยการศึกษา

ภาคสนามท่ีสามารถใช

เปนส่ือการจัดการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนใหกับนิสิตท่ี

เรียนวิชาอาเซียนศึกษา 

- จํานวนของ

คณาจารยตามวิทยา

เขตของ มจร ท่ีไดนํา

ตําราการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน 

และคูมือการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม

อาเซียน ไปใชเปน

สวนหนึ่งในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใน

วิชาอาเซียนศึกษา

หรือโครงการพัฒนา

นิสิตดานอาเซียน

ศึกษา 

- จํานวนของนิสิตท่ี

เขารวมกิจกรรมโดย

ใชตําราการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม

อาเซียน และคูมือ

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน  

ท่ีสรางข้ึนจาก

โครงการวิจัย 

- การสะทอนคิดของ

คณาจารยภายหลัง

การใชตําราการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียน และคูมือ

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน 

- การสะทอนคิดผล

การเรียนรูขาม

วัฒนธรรมของนิสิตท่ี

เขารวมกิจกรรม

วัฒนธรรมทาง

ศาสนา ประกอบดวย

1) แบบแผนในการ

ปฏิบัติตน (จารีต) 2) 

หลักปฏิบัติในการอยู

รวมกัน (มารยาทชาว

พุทธ) 3) การนับถือ

นิกายทางพุทธ

ศาสนา (วัตรปฏิบัติท่ี

แตกตางกัน)   

4 เดือน 

(เดือนท่ี 1-4) 

- นิสิต

กลุมเปาหมาย

อยูภายใต

โครงสรางของ

สถาบันท่ี

ดําเนินการวิจัย 

- คณาจารยท่ี

สอนใน มจร ท้ัง

ในสวนกลางและ

ภูมิภาค 

2. รูปแบบการจัดการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนในกลุม

ประเทศ CLMV ท่ี

สรางข้ึนมีความ

เหมาะสมและมีความ

-  ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสม

และมีความเปนไปไดใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง             

ผูเช่ียวชาญ 

- องคประกอบของ

ผลการสะทอนคิด

จากผูเช่ียวชาญใน

การสนทนากลุมทํา

ใหไดรูปแบบฯ ท่ีมี

ความเหมาะสมและมี

ความเปนไปไดในการ

3 เดือน 

(เดือนท่ี 5-7) 

 

- ผูเช่ียวชาญใน

การสนทนากลุม

เพื่อตรวจสอบ

รูปแบบฯ มี

ประสบการณใน

การสอนดาน
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ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน 

เปนไปไดในการปฏิบัติ

สําหรับนิสิตในการ

เรียนรูเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในกันและกัน

และสามารถอยูรวมกัน

อยางสันติไดใน

ประชาคมอาเซียน  

รูปแบบการจัดการ

เรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนในกลุมประเทศ 

CLMV จํ า น ว น  6 

องคประกอบ  

 

ปฏิบัติในบริบทจริง

เพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจในกัน

และกันใหมากท่ีสุด

และสามารถอยู

รวมกันอยางสันติได  

 

อาเซียนศึกษาใน

กลุมเปาหมายท่ี

เปนนิสิต

ชาวตางชาติท้ัง

ภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3. นวัตกรรมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทางศาสนา

จํานวน 24 ชุด

นวัตกรรมท่ีเปนผลลัพธ

มาจากการจัดการเรียนรู

ขามวัฒนธรรมอาเซียน

ของนิสิต สามารถ

นําไปเผยแพรใน

กลุมเปาหมายอื่นๆ ท่ี

อยูในบริบทใกลเคียง

กัน เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูและมีความ

เขาใจในความเหมือน

และความตางของ

วัฒนธรรมทางศาสนา

ของเพื่อนนิสิตท่ีมาจาก

กลุมประเทศ CLMV 

- จํานวนนวัตกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ทางศาสนาท่ีนิสิตได

สรางข้ึนและนําไปใช

ในการเผยแพร 

จํานวน 24 ชุด

นวัตกรรม  

- จํานวนของ

กลุมเปาหมายท่ีได

เรียนรูนวัตกรรมดาน

วัฒนธรรมทางศาสนา 

ท่ีนิสิตไดสรางข้ึน 

- ระดับความพึง

พอใจของ

กลุมเปาหมายท่ีได

เรียนรูผานนวัตกรรม

ทางศาสนาท่ีนิสิตได

สรางข้ึน 

- พฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายท่ีได

เรียนรูนวัตกรรมดน

วัฒนธรรมทาง

ศาสนาจากการ

เผยแพรนวัตกรรม

ของนิสิต 

- การสะทอนคิดของ

กลุมเปาหมาย

เกี่ยวกับความเขาใจ

เกี่ยวกับความเหมือน

และความตาง

ระหวางวฒันธรรม

ทางศาสนาของกลุม

ประเทศ CLMV 

 

   5 เดือน 

(เดือนท่ี 8-12) 

- กลุมเปาหมายท่ี

ไดรับการเรียนรู

เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทาง

ศาสนาผาน

นวัตกรรมท่ีนิสิต

ไดสรางข้ึน ศึกษา

อยูในสถาบันท่ี

ดําเนินการวิจัย

หรือสถานศึกษา

ท่ีต้ังอยูใกลเคียง 

- มจร มีวิทยา

เขตท่ีกระจายอยู

ในทุกภูมิภาคท่ัว

ประเทศทําให

สะดวกในการ

ติดตอ

ประสานงานเพื่อ

เผยแพรนวัตกรรม 
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17. ปจจัยท่ีเอื้อตอการวิจัยท่ีมีอยู 

  17.1  อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และมีหองทํางาน

พรอมอุปกรณการทํางาน พรอมระบบอินเตอรเน็ตท่ีสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางสะดวก 

17.2  หองประชุมสําหรับสนทนากลุม และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของโครงการวิจัย 

17.3  อุปกรณสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเทป กลองวีดิทัศน และกลอง

บันทึกภาพ 
17.4 คณะผูวิจัยมีความพรอมและสามารถประสานงานวิจัยตาง ๆ ได รวมท้ังอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ี

ทําการศึกษา 

 

18. งบประมาณของโครงการวิจัย 

18.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัย  

ตารางท่ี 4 งบประมาณในการดําเนินการโครงการวิจัย 

หมวดคาใชจาย รายการ รวม 

1. งบบุคลากร   

คาจางผูชวยนักวิจัย  (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

(ระยะท่ี 1) 

   - อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ

อาจารยมหาวิทยาลัยสงฆในกลุมประเทศ CLMV จํานวน 15 

คนๆ ละ 2,000 บาท (15x2,000=30,000 บาท) 

   - นิสิตอาเซียนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรม

ท่ีมาจากกลุมประเทศ CLMV และกําลังศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จํานวน 20 คนๆ ละ 1000 บาท (20x1,000=20,000 บาท) 

50,000 
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หมวดคาใชจาย รายการ รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) คาตอบแทนนักวิชาการและอาจารยผูสอนวิชาอาเซียนศึกษา

ท่ีเขารวมในการสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการ

เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และคูมือ

การเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะท่ี 2) จํานวน 20 คนๆ 

ละ 1,000 บาท (20x1,000=20,000 บาท) 

20,000 

4) คาตอบแทนเจาหนาท่ีธุรการ ประสานงาน พนักงานขับรถ 

จํานวน 3 คน ๆ ละ 300 บาท ตอวัน รวม 50 วัน 

(3x300x50=45,000 บาท) 

45,000 

รวม 415,000 

2.2 คาใชสอย 
 
 

1) คาเดินทางไปสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมายในกลุมประเทศ 
CLMV (ระยะท่ี 1) ประเทศละ 2 คน จํานวน 4 ประเทศๆ ละ 
8 คนๆ ละ 15,000 บาท (8x15,000= 120,000 บาท) 

120,000 

2) คาอาหารและท่ีพักในกลุมประเทศ CLMV (ระยะท่ี 1) 
    จํานวน 8 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 3,000 บาท  
    (8x3x3,000= 72,000 บาท) 

72,000 

3) คาจางในการถอดเทป 

    ครั้งท่ี 1 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (ระยะท่ี 1) จํานวน 

15 เทป ๆ ละ 1,000 บาท  (15 x 1,000 = 15,000) 

    ครั้งท่ี 2 ขอมูลจากการสนทนากลุม (ระยะท่ี 2)  

เหมาจาย = 3,000 บาท 

    ครั้งท่ี 3 ขอมูลจากการสนทนากลุม (ระยะท่ี 3)  

เหมาจาย 4 พื้นท่ี ๆ ละ  3,000 บาท (4X3,000= 12,000 บาท)  

30,000 

4) คาใชจายในการจัดสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบรูปแบบการ

จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และ

คูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนท่ีพัฒนาข้ึน (เหมาจาย

คาอาหารวาง จัดสถานท่ี และคาบํารุงหองประชุม) (ระยะท่ี 2)  

30,000 

5) คาเดินทางและท่ีพักสําหรับนักวิชาการและอาจารยผูสอน

วิชาอาเซียนศึกษาท่ีเขารวมในการสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบ

รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ 

CLMV และคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน (ระยะท่ี 2) 

จํานวน 20 คนๆ ละ 1,500 บาท (20x1,500=30,000 บาท) 

30,000 
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หมวดคาใชจาย รายการ รวม 

 6) คาใชจายในการทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนํา

กิจกรรมการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรม

อาเซียนในกลุมประเทศ CLMV และคูมือการเรียนรูขาม

วัฒนธรรมอาเซียน (ระยะท่ี  3) (นักวิจัยและอาจารย มจร และนิสิต

กลุมเปาหมาย จํานวน 4 พื้นท่ีการศึกษา)  เหมาจายพื้นท่ีละ 30,000 

บาท (4x30,000=120,000 บาท) 

120,000 

7) คาจัดคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน ตําราตําราการ
เรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนจํานวน 5 เลม รวม 6 เลมๆ ละ 
50 ชุดๆ 300 บาท  (6x50x300 = 90,000 บาท) 
ใชเปนเครื่องมือในการทดลองในระยะท่ี 3 

90,000 

8) คาใชจายในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู

ในระยะท่ี 3 ใน 4 พื้นท่ีการศึกษาๆ ละ 30,000 บาท 

(4x30,000 = 120,000 บาท) 

120,000 

9) คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกพิมพ ฯลฯ

ตลอดโครงการวิจัย 

30,000 

11) คาใชสอยอื่นๆ ในการติดตอประสานงานเพื่อการวิจัย  

ตลอดโครงการวิจัย 

25,000 

12) คาจัดทําเลมรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับ

สมบูรณ  

20,000 

รวม 687,000 

3. คาวัสดุ (ไมมี)  

รวมงบประมาณบริหารจัดการ 1,102,000 

4. คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน  (รอยละ 10 ของงบประมาณบริหารจัดการ) - 

รวมท้ังสิ้นตลอดโครงการวิจัย 1,102,000 
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18.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเปน

โครงการตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน) 

  งบประมาณตลอดการวิจัย รวม   จํานวน 1,102,000 บาท 

  งบประการวิจัยปท่ี 1   จํานวน  1,102,000 บาท 

หมวดคาใชจาย ปท่ี 1 

งบบุคลากร - 

คาตอบแทน 415,000 

คาใชสอย 687,000 

คาวัสดุ - 

คาธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน - 

ครุภัณฑ - 

รวมท้ังสิ้น 1,102,000 
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19. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน 

 ผลผลิตท่ีไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ  
  1) รูปแบบการจัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุมประเทศ CLMV เพื่อใชเปนตนแบบใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนใหกับผูเรียนรวมท้ังไดแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรม
ทางศาสนาระหวางนิสิตชาวไทยและนิสิตประเทศในกลุมประเทศ CLMV และการสรางเครือขายแหงการ
เรียนรูระหวางประเทศโดยเฉพาะในประเทศอาเซียน 
  2) ตําราการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 5 เลม และคูมือการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียน 1 
เลม ท่ีเหมาะสมสําหรับนิสิตชาวไทยในการศึกษาและเรียนรูขามวัฒนธรรมทางศาสนาในกลุมประเทศ 
CLMV  ซึ่งผูเรียนสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใชในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะขามวัฒนธรรมอาเซียนได 
  3) นวัตกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางศาสนา จํานวน 24 ชุดนวัตกรรมท่ีเปนผลลัพธมาจากการ
จัดการเรียนรูขามวัฒนธรรมอาเซียนกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนผลการเรียนรู
เชิงประจักษท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน        
   ระดับความสําเร็จของงาน 

(   )  G  ผลสําเร็จตามเปาประสงค (Goal results) สามารถนําผลการวิจัยไป 
ประยุกตใชในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูขาม
วัฒนธรรมทางศาสนาของประเทศในกลุม CLMV และไดรับนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอาเซียน
ท่ีนิสิตไดสรางข้ึนจากกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งสอดคลองเปาหมายของ
โครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางสมรรถนะขามวัฒนธรรมของผูเรียน 
 
 

20. ขอเสนอการวิจัยหรือสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอการวิจัยนี้ (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

   ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น 

  เสนอตอแหลงทุนอื่นคือ (ระบุช่ือแหลงทุน) 

 

21. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ไมมี) 
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22. ลงลายมือช่ือหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการเพื่อใหคํารับรองในการจัดทําขอเสนอการ

วิจัยและดําเนินการวิจัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เร่ืองการรับขอเสนอ

การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (พระใบฎีกาสุพจน  ตปสีโล) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส) 

ผูรวมวิจัย 

วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

    (ดร.ลําพอง กลมกูล) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ).......................................... 

(พระราชวรเมธี, ดร.) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี 16 เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (พระครูวิมลศิลปกิจ) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (ผศ.ดร.พิเชฐ  ท่ังโต) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (ดร.ฤทธิชัย แกมนาค) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

     (นายกวีพล  ศรีหะมงคล) 

ผูรวมวิจัย 

      วันท่ี  15  เดือนธันวาคม พ.ศ..2559   
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23. คําอนุมัติของผูบังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเทาของภาครัฐ (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) 

หรือกรรมการผูจัดการใหญ หรือเทียบเทาของภาคเอกชน (หรือผูไดรับมอบอํานาจ) ในการยินยอม/

อนุญาตใหดําเนินการวิจัย รวมท้ังใหใชสถานท่ี อุปกรณ และสาธารณูปโภคในการดําเนินการวิจัย 

 

 

     (ลงช่ือ) ................................................................ 

                                                                      (พระราชวรเมธี, ดร.) 

                                              ตําแหนง รองอธิการบดีฝายบริหาร 

                                               ปฏิบัติหนาท่ีแทนในตําแหนงอธิการบดี 

                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                                 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ..2559 
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สวน  ข : ประวัติคณะผูวิจัย 

ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย 

1.   ช่ือ (ภาษาไทย)   พระราชวรเมธี, ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) 

     ช่ือ (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 

 ท่ีปรึกษาองคการสาธารณูปการ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 รองประธานองคการเผยแผ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 รองประธานองคการสาธารณสงเคราะห วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 เลขานุการวัดและองคปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) 

    และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) มจร. 

 ประธานกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา (ท่ัวประเทศ) 

 

3.  ท่ีอยูปจจุบนั :  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

     สถานท่ีทํางาน:   สํานักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

79 หมู 1 ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
 

4.  ประวัติการศึกษา/วุฒิการศึกษา 

พ.ศ.2515  สําเร็จช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ตําบลบางภาษี  

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2518 สอบไดนักธรรมช้ันเอก สํานักเรียนวัดไรขิง ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2521 สอบไดเปรียญธรรม 3 ประโยค สํานักเรียนวัดไรขิง ตําบลไรขิง  
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อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

พ.ศ.2524 สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.2525 สอบไดเปรียญธรรม 5 ประโยค สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวง 

วัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2526 สอบไดประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พก.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2527 สอบไดประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2528 สําเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญาศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.2531 สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส  

ประเทศอินเดีย 

พ.ศ.2538 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 

- ไดรับแตงต้ังจากเจาอาวาส เปนประธานบริหารองคการศึกษา  

  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   

   - ไดรับแตงต้ังจากเจาอาวาส เปนอาจารยสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

- ไดรับแตงต้ังจากเจาอาวาส เปนผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน  

  อาทิตย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

- ไดรับแตงต้ังจากเจาอาวาส เปนประธานกรรมการอํานวยการจัดสอบธรรม 

  สนามหลวงสนามสอบสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

- ไดรับแตงต้ังจากเจาอาวาส เปนประธานกรรมการอํานวยการจัดสอบประโยค 

  บาลีสนามหลวงช้ันประโยค ป.ธ. 3 สนามสอบสํานักเรียนวัดประยุวงศาวาสวรวิหาร   

- ไดรับแตงต้ังจากเจาอาวาส เปนประธานคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการ 

  ปรับปรุงการศึกษาของสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 



 

- 71 - 
 

- ไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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  

- เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธนิสิต/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 เริ่มตนวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 

พ.ศ.2542 - ปจจุบัน 

- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “ระเบียบงานสาร

บรรณ” เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานคณะสงฆของเจาคณะพระสังฆาธิการ

และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆภาค 2-3-14 
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- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “ทําเนียบพระสังฆาธิการ

และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค 2” เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตอ

ประสานงานกิจกรรมงานคณะสงฆท่ัวไป 

- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “การอบรมบาลีกอน

สอบ ภาค 2” ปท่ี 1-15 เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับภาษา

บาลีของนักเรียนบาลีและผูสนใจท่ัวไป 

- เปนบรรณาธิการรวบรวม เรียบเรียง และจัดพิมพหนังสือ “วิชาการเทศนา”

เทศน-นักเผยแผ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

- 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. รางวัลเกียรติคุณท่ีไดรับ 

พ.ศ.2548   -  ไดรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนตอ 

        พระพุทธศาสนา ประเภทสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาสาขาการเผยแผ    

        พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

พ.ศ.2555   -  ไดรับโลรางวัลเกียรติคุณ“คนดีศรีพุทธศาสตร”จากคณะพุทธศาสตรมหา 

         จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-  ไดรับรางวัล “ตาราอวอรด” ในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนและคุณูปการตอ 

   พระพุทธศาสนา จากเสถียรธรรมสถาน 
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ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 1 กรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา 

   1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   พระใบฏีกาสุพจน  ตปสีโล (เกษนคร)   

  2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Phrabaidika  Suphot   Ketnakorn 

 3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3349800040414 

  4. ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจํา   วิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี 

  5. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก      

  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. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

                    ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

  8. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยหัวหนาโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย            

  2551 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

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 บทบาทการมีส วนร วมขับเค ล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 2559  ประวัติศาสตร การเผยแผพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรม สมัยลพบุรี    

(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย) 

  ผลงานดานวิชาการ 

 รวมเขียนตําราเรียนรายวิชา  พระวินัยปฎก   

  รวมเขียนตําราเรียนรายวิชา  คณิตศาสตรเบ้ืองตน 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  สมาธิศึกษา 

 บทความทางวิชาการ เรื่อง สืบสานสายสัมพันธ อุบลราชธานีศรีวนาไลย : เชียงรุงแสน หวีฟา 

 บทความทางวิชาการ เรื่อง ทัศนศึกษา : บูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามกรอบ  TQF 
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  รางวัลท่ีไดรับ 

 2555 ไดรับรางวัลชนะเลิศบทความ“ชุมชนวิถีพุทธ” เนื่องในวาระฉลองพุทธชยันตี  

จาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 2557 ไดรับรางวัลและโลเกียรติคุณ “นักวิจัยระดับ ดี” จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย    

 2559 ไดรับใบเกียรติคุณ “นักวิจัยระดับเกียรติบัตร” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

 

ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 2 กรณีศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายกวีพล   ศรีหะมงคล   

                ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kavipon Srihamongkol  

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 1480300101991 

3. ตําแหนงปจจุบัน     อาจารยประจําหลักสูตร และเลขานุการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

     สังกัดวิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี 

4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก   

 บานเลขท่ี 191 บานคอ หมู 12 ต.กุดลาด  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

      มือถือ 090-6208018, 087-9887782   E-Mail:   kavipon.konrock@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษาตองระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปท่ีจบการศึกษา  

     สําเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  

                       เปรียญธรรม 6 ประโยค., น.ธ.เอก. 

                  สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

                         ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

                         เกียรตินิยมอันดับสอง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

            ปริญญาโท  คณะมนุษยศาสตร  สาขาวิชาภาษาศาสตร  

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ -  
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ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 3 กรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว 

 1.  ช่ือ-สุกล พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แกวเปยง) 

    Phrakhruwimonsinlapakit  (Ruangrith Kaewpiang) 

 2.  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-5702-00654-74-8  

 3.  ตําแหนงปจจุบัน  

   อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   วิทยาลัยสงฆเชียงราย   

  4. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเชียงราย   

   ดอยจําป  ถนนฤทธิประศาสน  ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 053-715876 โทรศัพทเคล่ือนท่ี 081-9613345  

โทรสาร 053-715876  E-mail: Wcp48@hotmail.com 

 5.  ประวัติการศึกษา 

  -  นักธรรมช้ันเอก 

  -  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย     

    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  -  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา)  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2548 

 6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  

 - ชํานาญการดานการอาน เขียนภาษาลานนาไดเปนอยางดี 

 -  การใชคอมพิวเตอร Microsoft Word Exel Powerpoint 

7. ประสบการณทางวิชาการ/งานเอกสารตํารา 

- เอกสารประกอบการสอน “วัฒนธรรมไทย”  

- เอกสารประกอบการสอน “พระพุทธศาสนากับการศึกษา”   

- เอกสารประกอบการสอน “การศึกษาคณะสงฆไทย” 

 8. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 8.1 ผลงานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: ช่ือเร่ืองปท่ีพิมพและสถานภาพในการทําวิจัย 

 1)  ผูรวมวิจัยเรื่อง “ศึกษาสภาพปญหาในการทําวัตร-สวดมนตของชุมชน วัดพระแกว 

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2553  

 2) ผูรวมวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณรชาวไทย

ภูเขาท่ีศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555 

  3) หัวหนาโครงการเรื่อง “การศึกษารูปแบบและสภาพแหลงเรียนรูของวัดท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555 
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4) หัวหนาโครงการเรื่อง “การศึกษาบริบทและสภาพการเปล่ียนแปลงของภาษา

ลานนาในกลุม 5 เชียง” ป พ.ศ. 2557  

 5) ผูรวมวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางพลังชุมชนโดยการมีสวนรวมของพระสงฆในภารกิจ

การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเหนือ  อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2557 

6) หัวหนาโครงการเรื่อง “วิเคราะหเนื้อหาและหลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม

ลานนาคาวส่ีบท พระยาพรหมโวหาร” ป พ.ศ. 2558 

7) หัวหนาโครงการเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการในการสรางความเสมอภาคทาง

การศึกษาแกเด็กและเยาวชน และคุณภาพชีวิตตามกรอบแผน กพด.” ป พ.ศ. 2559  

 8.2 ผลงานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ: ช่ือเร่ือง ปท่ีทํา สถานภาพในการทําวิจัย 

 1) หัวหนาโครงการเรื่อง “วิเคราะหประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย: 

การวิเคราะหจากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี” ป พ.ศ. 2559 (อยูระหวางดําเนินการ) 

 

ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 4 กรณีศึกษาวัฒนธรรมลาว 

1.  ช่ือ - นามสกุล  ดร.ฤทธิชัย  แกมนาค 

     Dr. Rittichai  Kamnak 

2.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3770300530950 

3.  ตําแหนงปจจุบัน  

    อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศสาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆเชียงราย .  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

4.  หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก   

      วิทยาลัยสงฆเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

     ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ดอยจําป  ถนนฤทธิประศาสน   

   ตําบลเวียง  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57000  

   โทรศัพทเคล่ือนท่ี 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.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- 

7. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

    7.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : (ไมมี) 
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   7.2 ผลงานวิจัยท่ีทําสําเร็จแลว : ช่ือเร่ืองปท่ีพิมพและสถานภาพในการทําวิจัย 

 1)  หัวหนาโครงการเรื่อง “ศึกษาสภาพปญหาในการทําวัตร-สวดมนตของชุมชน วัด

พระแกว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2553  

 2) หัวหนาโครงการเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร

ชาวไทยภูเขาท่ีศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555 

  3) ผูวิจัยรวมเรื่อง “การศึกษารูปแบบและสภาพแหลงเรียนรูของวัดท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2555  

 4) ผูวิจัยรวมเรื่อง“การวิเคราะหเนื้อหา สถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีปรากฏในชินกาล

มาลีปกรณ” ป พ.ศ. 2556 

 5) หัวหนาโครงการเรื่อง “การวิเคราะหระบบอุปถัมภของพระสงฆกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน” ป พ.ศ. 2557 

 6) หัวหนาโครงการเรื่อง “บูรณาการหลักพุทธศาสนาในการสรางเชาวปญญาของเด็ก

และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย” ป พ.ศ. 2558 

 

ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 5 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร 

1.  ช่ือ  (ภาษาไทย)     ผศ.ดร. พิเชฐ ท่ังโต   

    ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)     Asst. Prof. Dr. Phichet Thangto     

2.  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน   3 6402 00207 63 5 
 

3.  ตําแหนงปจจุบัน    อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร   

                                 และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป  

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

4.  ท่ีอยูปจจุบนั :    37 ซอย สังคมสงเคราะห 6 ถนนลาดพราว แขวงลาดพราว  

    เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 

    สถานท่ีทํางาน:  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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ปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตร (สาขาบริหารรัฐกิจ) จาก มหาวิทยาลัย ดร.บารบารซาเฮ็บ  

เอ็มเบ็ดการ มารัทวาดาร  รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย (Dr. Babasaheb 

Ambedkar Marathwada University  India) 

6.ประสบการณการทํางาน 

- ฝายการตลาด บริษัทเอกชน 

- วิทยากรการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร 

- กรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ี 17 (กกต.เขต) เขต

ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  

- สังเกตการณการเลือกต้ังทองถ่ิน รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2547 

- ผูรวมวิจัย เรื่อง “วัดผลประเมินผลหลักสูตรรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มจร” 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร 

7.ประสบการณการสอน/เอกสารประกอบการสอน 

1.รายวิชา ภาษากับการส่ือสาร 

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. หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนวิจัยมุงเปา

ประจําปงบประมาณ 2558 ของเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) เปนโครงการท่ีอยู

ในชวงดําเนินการ เริ่มตนวันท่ี 15 กรกฏาคม 2558 ถึง 14 สิงหาคม 2559 

ข. ตํารา/หนังสือ 

    1. เอกสารประกอบการสอน “ทฤษฎีองคการและการจัดการ” 
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     2. เอกสารประกอบการสอน วิชา “องคการและการจัดการ” 

     3. เอกสารประกอบการสอน วิชา “การจัดการงานสาธารณูปการ” 

ค.บทความทางวิชาการ  

1. ดร. พิเชฐ ท่ังโต.  “โอกาสทองคณะสงฆไทย”, ใน 30 ปคณะสังคมศาสตร ใน 30 ปคณะ

สังคมศาสตร  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555). 

2. ดร. พิเชฐ ท่ังโต.  “เลาเรื่อง ป.บส.อีกมุมหนึ่ง”, ใน 30 ปคณะสังคมศาสตร  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555). 

3. ดร. พิเชฐ ท่ังโต.  “พระพุทธศาสนากับรัฐศาสตร”, (เขียนรวม).  ใน 30 ปคณะสังคมศาสตร,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555). 

4. ดร. พิเชฐ ท่ังโต.  “พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ : Buddhism and Thai Constitution”, 

ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งท่ี 1 "พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและ

สังคม 23-24 กรกฎาคม 2557 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557). 

5. ดร. พิเชฐ ท่ังโต. “การเงิน 3 ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย สหกรณและธนาคารพระพุทธศาสนา”,  

ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี 2 ฉบับท่ี 3  กันยายน-ธันวาคม 2556. 

6. ดร. พิเชฐ ท่ังโต. “น้ํา : การบริหารองคการแบบเช่ือมสัมพันธตามแนวพุทธ”  ในวารสาร มจร 

สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม-สิงหาคม 2557. 

7. ดร. พิเชฐ ท่ังโต. “ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ”, ใน

วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3  กันยายน-ธันวาคม 2557. 

8. ดร. พิเชฐ ท่ังโต. “ผูนําทางศาสนากับการปองกันปญหาทุจริตคอรัปช่ันในสังคมไทย”, การ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

และอาคาร 100 ป สมเด็จพระพุทธาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน จ.ขอนแกน 

9. ดร. พิเชฐ ท่ังโต. “มองความขัดแยงในองคกรดวยทาทีแบบชาวพุทธ”, ในการประชุมวิชาการ

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 5 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย

ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันศุกรท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10. ดร.พิเชฐ ท่ังโต. “การบริหารความขัดแยงในองคกรดวยพุทธวิธี” วารสารมหาจุฬาวิชาการ 

ปท่ี 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป 2558 "พระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก" 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). หนา 87-98 

11. ดร. พิเชฐ ท่ังโต. “วัด / ชุมชนคนไทยตางแดน [ออสเตรเลีย] : กับการสรรสรางวัฒนธรรม

ไทย Buddhist Temple, Thai Communities Overseas [Australia] : Promoting Thai’s living 

Culture”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปท่ี 2 ฉบับท่ี 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 

Province”, The 7Th 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. 

 

ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 6 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเมียนมาร 

1.  ช่ือ (ภาษาไทย)   พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร (ดวงลอย), ดร.  

    ช่ือ (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  

 ปริญญาตร ี พุทธศาสตรบัณฑิต (คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตรภาษาเขมร จาก Royal University of Phnom Penh (ค.ศ.2000-2001) 

 

4.  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. ท่ีอยูปจจุบัน 

 วัดบึงทองหลาง บางกะป กรุงเทพมหานคร  โทร.0867713638 Email: raphind@yahoo.com 
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6. ผลงานทางวิชาการ 

 6.1 งานวิจัย   

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมของสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบัน

ศาสนา และชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (รวมกับคณะ)  สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (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] 

ความทรงจํารวมเร่ืองการอพยพเคลื่อนยายของผูเฒาในอาเซียน : ลาว กัมพูชา พมา 

เวียดนาม มาเลเซีย (รวมกับคณะ) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  โดยไดรับทุนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2556-2557) [พรพรรณ โปรงจิต,

ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/หัวหนาโครงการวิจัย] 

[นักวิจัยรวม]  โครงการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา

โดยการมีสวนรวมของพระสงฆในเขตภาคกลาง  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย โดยไดรับทุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (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.) เปนโครงการท่ีอยู

ในชวงดําเนินการ เริ่มตนวันท่ี 15 กรกฏาคม 2558 ถึง 14 กรกฏาคม 2559 [ดร.พิเชฐ ท่ังโต/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). 
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 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 พระธรรมทูตสายตางประเทศรุนท่ี 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2549).  

พระระพิน พุทธิสาโร. “บัณเฑาะก กะเทย เกย  : ประเด็นปญหาวาดวยการบวชในสังคมไทย” ใน 

เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษองคความรูและธรรมเนียมปฏิบัติเร่ืองเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย, 

สํานักงานเลขานุการจัดการประชุมประจําปเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งท่ี 1. คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.   

พระระพิน พุทธิสาโร. “สังวาสในพระไตรปฎก :  หฤหรรษ และพรหมจรรย” ใน เพศวิถีศึกษา

ในสังคมไทย : วิพากษองคความรูและธรรมเนียมปฏิบัติเร่ืองเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย, สํานักงาน

เลขานุการจัดการประชุมประจําปเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งท่ี 2. คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. 

  พระระพนิ พุทธิสาโร. “พุทธศาสนา ชาติพันธุ และเครือขายชาวพุทธ”  ใน  “พระอาทิตย

ชิงดวง : รวมบทความทางวิชาการและบทคัดยอปริญญานิพนธท่ีระลึกในวาระ 60 ปและเกษียณอายุ

ราชการ พลับพลึง คงชนะ”, [ผูเขียน, พลับพลึง คงชนะ  และคณะ. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2549. 

 พระระพิน พุทธิสาโร. “เอดส : กระบวนการยกจิต ตายกอนตาย”  วารสารสังคมศาสตร

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1, (มกราคม-มิถุนายน, 2550) : 54-60.  

พระระพิน พุทธิสาโร. “ประวัติศาสตร การผูกติด อัตตา และมายาคติ”, วารสารยุวพุทธสงฆ

แหงประเทศไทย, ฉบับท่ี 2 ปท่ี 1  เดือนธันวาคม 2551. 

 พระระพิน พุทธิสาโร. “การศึกษาเชิงสํารวจขบวนการพุทธใหมในประเทศไทย” ใน 

พระพุทธศาสนากับการฟนตัวจากวิกฤติโลก, รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ 

ครั้งท่ี 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก, 23-25 พฤษภาคม 2553 (กรุงเทพมหานคร: เซ็นจูรี, 

2553).  

 พระระพิน พุทธิสาโร. “การจัดองคกรบริหารเชิงพุทธแบบบูรณาการ”   งานประชุมนานาชาติ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553). 

พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธิวิธียุติความรุนแรง : กรณียุติความรุนแรงตอการฆาลางเผาพันธุศาก

ยวงศ”   การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 

2555 หนา 205-6.  

พระระพิน พุทธิสาโร. “จิณจมาณวิกา / กระบวนทัศนวาดวยการจัดการความรุนแรงผานส่ือ”  

ใน “บัณฑิตานุสรณ” หนังสือบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556. 
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พระระพิน พุทธิสาโร, “พระอรหันตส่ิงสรางทางความเช่ือในสังคมไทย : การเปล่ียนแปลงจาก

ความจริง สูความลวง”. ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2557. 

หนา 19-35. 

 พระระพิน พุทธิสาโร.บัตรสนเทห วิธีสรางขาวลือท่ีไมเคยลาสมัย : ความจริง ความลวง ความ

รุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: 

Truth, Lying, Violence, and Death. ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ระดับนานาชาติคร้ังท่ี 1 [The 3rd National and the 1st International Conferences 

2016] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน [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 เร่ืองวิถีชาติพันธุในอีสาน: 

“ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   ศูนย วิ จั ยพ หุ ลักษณ สั งคม ลุ มน้ํ า โขง  คณะมนุษยศาสตร และ สัง คมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  วันท่ี 7-8 เมษายน พ.ศ.2559 หนา 462-473. 

 พระระพิน พุทธิสาโร, “อาบัติ : บทวิเคราะหอันวาดวยหนังศาสนากับมุมมองทาทีตามแบบชาว

พุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี 5 ฉบับ

ท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2559.  หนาท่ี 232-243. 

 พระระพิน พุทธิสาโร [เขียนรวม] “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญ่ีปุน : มองผาน

งานพระศรีคัมภีรญาณ”, ในงานหนังสือท่ีระลึก ครบรอบ 33 ป คณะสังคมศาสตร 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, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 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 วิชาเศรษฐศาสตรในคัมภีรพระพุทธศาสนา (616208) [Economics in 

Buddhist Scripture] วิชาพุทธวิธีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (616209) [Buddhist Methodology and 
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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 การส่ือสารเพื่อการจัดการ (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 นิสิตปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิชาการจัดการทองเท่ียวเชิงพุทธ    

 อาจารยพิเศษ โพธิวิชชาลัย (สระแกว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิชาประวัติศาสตรกัมพูชา 

 อาจารยพิเศษ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพมหานคร  วิชาพระพุทธศาสนา 

ผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมและประถม 
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ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 7 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม 

1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  นายจตุภูมิ เขตจัตุรัส 

  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Jatuphum Ketchatturat 

2.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3-3606-00346-988 

3.  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 

4.  หนวยงาน/ท่ีอยูท่ีติดตอได/พรอมโทรศัพทและโทรสาร/ มือถือ...../ Email..... 

 สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 

 โทรศัพท  043-343-452-3  โทรสาร 043-343-454 

 โทรศัพทเคล่ือนท่ี 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.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

7.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพใน

การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอ

การวิจัย เปนตน 

      7.1 หัวหนาโครงการวิจัย 

        โครงการวิจัย “การสังเคราะหผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ระหวางป 2545 – 2551” หนวยงานท่ีใหทุน

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

7.2 งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: 

โครงการวิจัย “การประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีทํากิจกรรม อย.นอย” หนวยงาน

ท่ีใหทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย) 

  โครงการวิจัย “การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551” หนวยงานท่ีใหทุน

วิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย) 

                  โครงการวิจัย “การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2552” หนวยงานท่ีใหทุน

วิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย) 

  โครงการวิจัย “การวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2553” หนวยงานท่ีใหทุน

วิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ผูวิจัย) 

      7.3 งานวิจัยท่ีกําลังทํา:  
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  โครงการวิจัย “การพัฒนาวิธีการวัดมูลคาเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย” กําลังดําเนินการวิ จัย (หัวหนาโครงการวิ จัย ) หนวยงานท่ีให ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการวัดมูลคาเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน” กําลังดําเนินการวิจัย (หัวหนาโครงการวิจัย) หนวยงานท่ีใหทุน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

ประวัติผูรวมวิจัยคนท่ี 8 กรณีศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม 

1. ช่ือ 

 1.1 ช่ือภาษาไทย       ดร.ลําพอง  กลมกูล 

 1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ       Dr. Lampong Klomkul   

 1.3 เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3104 00225 45 1  

2. คุณวุฒิ :  ศษ.บ. (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร-ฟสิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    University of Guelph, Canada   

  ค.ม. (สาขาวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ค.ด. (สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ตําแหนงปจจุบัน 

นักวิจัย ศูนยอาเซียนศึกษา 

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

4. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาตร ี

(ตอเนื่อง) 

Certificate of General Art & 

Science 

Field : Language Option 

Program 

Conestoga College of Applied 

Art and Technology, Canada 

(CIDA-Sponsored Scholarship) 

2540 

ปริญญาตร ี

(ตอเนื่อง) 

Certificate  

Field : Education and 

Science 

 

University of Guelph, Canada 

(Two years of Golden Jubilee 

Scholarship)  

CIDA-Sponsored Scholarship 

 

2542 

ปริญญาตร ี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอน

มัธยมศึกษา) วิชาเอกคณิตศาสตร-

ฟสิกส  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประเทศไทย 

CIDA-Sponsored Scholarship 

2544 
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ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป พ.ศ. ท่ีจบ 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 

2548 

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 

2554 

 

5. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ 

 5.1 ผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ 

ลําพอง กลมกูล. (2548). การพัฒนาโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน. วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

ลําพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิดตอประสิทธิผลวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน: 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 4
th 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. 
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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). การพัฒนาโมเดลเครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน. 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 ครั้งท่ี 1 “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา

จิตใจและสังคม” ประจําป 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราช

วิทยาลัย วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2557, หนา 533-539. 

ลําพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิด

ตอประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. ท่ีระลึก 12 ป ครุศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา งานชุมนุมศิษยเกาและมุทิตาจิตแด ศ.

กิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ผูพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการ

วิจัยการศึกษา ณ โรงแรมปทุมวันพรินเซส กรุงเทพฯ วันท่ี 5 กันยายน 2555, หนา 136. 

ลําพอง กลมกูล, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และนงลักษณ วิรัชชัย. (2555). อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิด

ตอประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. วารสารการวิจัย

สังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, วันท่ี 11 

ตุลาคม 2555, หนา 171 – 187. 

ลําพอง  กลมกูล และคณะ.  (2549). คูมือครูนักวิจัย.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

 5.3 ผลงานทางวิชาการดานอื่นๆ 

  การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

    5.3.1 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมอธิการบดีโลก (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 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย 

(International Conference on Educational Research (ICER2011): Learning Community for 

Sustainable Development) ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันท่ี 9 – 10 กันยายน 2554 

 5.3.3 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (The 8
th International 

Postgraduate Research Colloquium (IPRC2011) “Interdisciplinary Approach for Enhancing Quality of 

Life”) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางวันท่ี 22 – 23 กันยายน 2554 รายละเอียด ของบทความตาม 

Link นี้ http://bsris.swu.ac.th/iprc/8th/064_72_11_Lampong.pdf 
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  5.3.4 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Biennial Conference 

of the Comparative Education Society of Asia (CESA) ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ระหวางวนัท่ี 8 – 11 กรกฎาคม 2555 

  5.3.5 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี 19 (The 

Nineteenth International Conference on Learning) ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหวาง

วันท่ี 14 – 16 สิงหาคม 2555 

  5.3.6 ไดรับเชิญเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยคัดสรรในงานประชุมใหญวิสามัญประจําป ๒๕๕๕ 

ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทย ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 11 ตุลาคม 

2555 

  5.3.7 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 1 “พุทธบูรณา

การเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม” ประจําป 2557 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2557   

  5.3.8 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี 21 (The Twenty-

first International Conference on Learning) ณ วิทยาลัย Touro มลรัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระหวางวันท่ี 14 – 17 กรกฎาคม 2557 

  5.3.9 เขารวมนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการวิ จัยทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อความกาวหนาในประชาคมอาเซียน (Enhancing Buddhist Research Potential 

for the Advancement  in ASEAN Community) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจําป 

2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อํ าเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 5.3.10 เขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี 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 ในระหวางวันท่ี 23-24 

มีนาคม 2559   

6. ทุนและรางวัลท่ีไดรับ 

     6.1 ไดรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : วิทยานิพนธประจําป ๒๕๕๖ รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) 

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ วิทยานิพนธ เรื่อง “อิทธิพลของกระบวนการสะทอนคิดตอ

ประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี” (Effects of Reflection Process on 

the Effectiveness of Classroom Action Research :Mixed Methods Research) วิทยานิพนธของ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อาจารยท่ีปรึกษาหลัก : รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  

           6.2 ไดรับรางวัล Graduate Scholar Award จากการเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี 19 ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตาม Link ตอไปนี้ 
http://thelearner.com/conference-archives/2012-conference/graduate-scholar-awards 
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 6.3 ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2554 

 6.4 ไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ประจําป 2554 ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา  

 6.5  ไดรับทุนกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Scholarship) ศึกษาท่ีประเทศแคนาดา ในระดับ

บัณฑิตศึกษา เปนเวลา 2 ป  ในระหวาง ป พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542 

7. ความเช่ียวชาญ 

 7.1 วิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) 

 7.2 เครือขายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  (Classroom Action Research Network) 

 7.3 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

 7.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรูผานกระบวนการสะทอนคิด (Reflection Process) 

 7.5 การออกแบบการวิจัยและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และ 

LISREL และการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

 7.6 สถิติวิเคราะหท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

8. ประสบการณดานการวิจัย  

 ผูชวยนักวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 

สถานศึกษา และชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (โรงเรียนวาสุเทวี)” ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2550 

 ผูชวยนักวิจัย “โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ อย.นอย ป 2551”กองพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเปนครูในวิถีพุทธ

(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  


