
58
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

บทคัดยอ
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม และเพ่ือติดตามผลการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย             
จังหวัดเชียงใหม  กลุ มเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือบานและชุมชน ในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย                     
จังหวัดเชียงใหม  รวมทั้งสิ้น 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสํารวจ (2) การจัดการเรียนรู ไดแก แผนการ
เรียนรูภาษาไทยเบื้องตน  เอกสารประกอบการสอน  และแบบประเมินการจัดการเรียนรู  และ (3) แบบสัมภาษณ   
วเิคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหแบบอปุนยั  ผลการวิจยัพบวาบานและชุมชนในตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดั
เชียงใหม มีความตองการใหบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาเขามาสอนหนังสือในวิชาภาษาไทย       
ผูวจิยัจงึเขาไปจัดการเรยีนรูใหกบับานและชมุชนในตําบลทาตอน  ตามแผนการเรยีนรูในหลกัสูตรการศกึษานอกระบบ 
ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  โดยไดจดัทําแผนการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตน และเอกสารประกอบการสอน 
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในตําบลทาตอน จํานวน 150 ชั่วโมง เปนเวลา 50 สัปดาห 
ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2556  ถึง 23 มกราคม 2557  และผูวิจัยไดทําการติดตามผลการจัดการเรียนใน  กลุม 5 สาระ 
ของกลุมเปาหมายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ดวยวิธีการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษา (1) การอาน  พบวาสามารถ
อาน คํา ขอความ ประโยคตาง ๆ   ที่พบเห็น และอานหนังสือนอกเวลา หนังสือธรรมะ โดยเขาใจความหมายจากเรื่อง
ทีอ่าน สามารถอธบิายเร่ืองราวทีอ่านได  ทัง้ยังเกิดความมัน่ใจในการตดิตอประสานงานกบับุคคล หนวยงานราชการ 
โดยเฉพาะการติดตอกับท่ีวาการอําเภอแมอายเพราะสามารถอานขอความบนเอกสารขออนุญาตออกนอกพื้นท่ีได 
และการติดตอประสานงานกับโรงเรยีน โดยสามารถอานใบรายงานผลการเรียนของนกัเรยีนและอานเอกสารโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ  ของทางโรงเรียนได และเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนมากขึ้น  (2)  การเขียน  พบวาสามารถ

การจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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เขียนชื่อ นามสกุล ตัวเองได แทนการพิมพลายนิ้วมือ ในการลงลายมือชื่อบนเอกสารตาง ๆ  สามารถเขียนสื่อสาร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน และเขียนประเมินโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนได สามารถเขียน
กระทูธรรม รวมทั้งเขาใจความหมายและอธิบายเร่ืองที่เขียนได  เกิดความมั่นใจ มีความกลาในการติดตอประสาน
งานกับบุคคล และหนวยงานราชการ (3) การฟง การดู และการพูด   พบวาสามารถฟง ดู และพูดสื่อสารภาษาไทย
กลางกับบุคคล และหนวยงานตาง ๆ  ไดโดยเขาใจเรื่องที่ไดรับฟง สามารถพูดโตตอบ ถายทอดความรูสึกนึกคิดของ
ตนใหเปนคําพูดได  ซึ่งมีประโยชนตอการประกอบอาชีพไดแก อาชีพคาขาย อาชีพรับจางทั่วไป อาชีพกอสราง และ
อาชพีทําไรทํานา ทาํใหมีรายไดเพ่ิมมากขึน้ เพราะสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางาน เกิดความกลาท่ีจะพูดกับครู
และผูบริหารสถานศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียน   (4) หลักการใชภาษาไทย   พบวาสามารถ
เขาใจหลักการใชภาษาไทย และมีการทบทวนฝกฝน เพื่อนําไปตอยอดในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และศึกษา    
นักธรรม ตอไปในอนาคตไดหากมีคําไหนท่ี อานสะกด เขียนคําไมไดก็อาศัยบุตรหลานของตนชวยแนะนําและ            
สอนเพิ่มเติม ทําใหความสัมพันธระหวางครอบครัวดีมากขึ้น และ (5) วรรณคดี และวรรณกรรม สามารถอานบทรอย
แกว บทรอยกรอง และทองจําบทอาขยาน บทรองเลนพื้นบาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน
การรองเปนเพลงกลอมเด็ก และสงเสริม การละเลน ของเด็กไทย เปนตน ตลอดจนสามารถชวยฝกสอนการทองบท
อาขยาน และบทรองเลนพื้นบานใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได

คําสําคัญ
  การจัดการเรียนรู   บานและชุมชน    อําเภอแมอาย   จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This research aimed to investigate and arrange learning for houses and community in Tha-ton 
Sub-district, Mae Ai District, Chiang Mai Province and to follow-up the results of learning management for 
houses and community in Tha-ton Sub-district, Mae Ai District, Chiang Mai Province. The total number 
was 25. The tools used in this research included (1) survey form (2) basic Thai learning plan, supplementary 
sheets and evaluation form (3) interview form. The data were analyzed through Inductive analysis.              
The findings were as follows: learning arrangement for the target groups in Tha-ton Sub-district, Mae Ai 
District, Chiang Mai Province derived from the demands of themselves requiring individuals or agencies 
related to educational management by teaching them Thai.  Thus, the researcher arranged learning for 
the target groups based on the learning plan of non-formal education at the levelof basic education of 
year 2008 by preparing basic Thai learning plan and supplementary sheets.  The researcher arranged 
learning for houses and community in Tha-ton Sub-district for 150 hours.  It took 50 weeks from January 
31, 2013 - January 23, 2014 and the researcher followed-up the results of learning arrangement in the 
groups comprising 5 contents of the target groups on September 16, 2014 by interviewing the graduates.   
(1) Reding showed that they could read words, messages, sentencesas seen and external reading books, 
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Dhamma books by understanding the meaning of the story they read, explaining the story they read.      
They felt confidence to contact with people, government agencies, especially Mae Ai District Office since 
they could read the messages in the documents requesting to leave the area and could coordinate with 
the school by being able to read student’ s grade reports, documentation, projects or various activities 
of the school.  Those made the target groups have much more involvement in the school.  (2) Writing 
revealed that they could write their own names and family names instead of fingerprinting in order to sign 
their names in various documents, write in order to communicate and express their opinions about         
themselves, write in order to evaluate projects or various school activities, write Dhamma questions and 
also understand the meanings and explain about what they wrote.   They had self-confidence and dared 
to contact and co-ordinate with people and government agencies.  (3) Listening, viewing and speaking 
indicated that they could listen, view and speak Thai with people and various agencies, understand what 
they listened to, communicate and transfer their feelings into words which was useful to their occupation 
including trading, general employment, construction and agriculture.  That helped increase their income 
since they could enhance their performance efficiency.  They dared to speak with teachers as well as 
school administrators in order to promote and develop the students with the school.  (4) The principle of 
using Thai language showed that they understood the principle of using Thai language by revising and 
practicing in order that they could further their studies at non-formal education schools and Dhamma 
schools in the future.  If there were any words they could not read, spell and write, their own children would 
help them with some advices and teaching.  That helped them increase the relationship among their own 
families.  (5) Literature and literary writings revealed that they appreciated the beauty of Thai language 
by being able to read proses, poetries and memorize recitations and folk lyrics and could apply them in 
their daily lives, such as to sing lullabies and to promote games for Thai children and so on.  Moreover, 
they could assist to teach Prathom 1 pupils to memorize recitation and folk lyrics.  

Keywords
  Learning  Management,   Houses and Community,   Mae Ai District,   Chiang Mai Province

บทนํา
  ประชาชนสวนใหญในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  มีความหลากหลายทางชาติพันธุ  
ประกอบดวย คนพื้นเมืองเหนือ ไทยใหญ ไทลื้อ จีนฮอ และชนเผาตาง ๆ  เชน อาขา ลาหู ลีซอ  เยา กะเหรี่ยง และ   
ยังมีคนท่ีอพยพจากตางประเทศเขามาเร่ือย ๆ  ทําใหมีคนไรสัญชาติไทยมากข้ึน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ  
ตางภาษา ตางวัฒนธรรม ทําใหเกิดปญหาคุณภาพชีวิต เนื่องจากประชาชน มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย
ในการศึกษาตอ (สาํนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อาํเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม, 2552,  3) ทาํใหมผีูไมรู
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หนังสือในตําบลทาตอนจํานวนมาก โดยไมสามารถ อาน เขียน พูดภาษาไทยภาคกลางได  ทําใหหลายหนวยงาน      
ไมไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน เน่ืองจากปญหาในการติดตอประสานงาน นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุทําใหผู     
ไมรูหนังสือขาดความม่ันใจ ในการติดตอประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงาน องคกรตาง ๆ   ในบางคร้ังการสาํรวจ
ขอมูลมักจะไมไดขอมูลที่เปนจริง เพราะการไมรูหนังสือทําใหไมสามารถกรอกขอมูลไดเอง   เชนเดียวกับโรงเรียน
อนุบาลประกายดาว ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ตั้งอยูที่ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  ทางโรงเรียนพบวา ไมไดรับ
ความรวมมือจากผูปกครอง และชุมชน และเกิดปญหาในการสื่อสารกับผูปกครองทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนา
ผูเรียน
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระ สําคัญที่
มุงเนนการจัดการศึกษาท่ีเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมที่ดีในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และการจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเต็มศกัยภาพ ดงันัน้ในการจัดการเรียนรูจงึจาํเปน
ตองจัดใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและพัฒนาการของผูเรียน เนนฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตความรูเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี การปลูกฝงคุณธรรม คานิยม คุณลักษณะ           
อันพึงประสงคของสังคม การจัดบรรยากาศแหงการเรียนรูเปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง ทั้งนี้เพ่ือมุงประโยชนของผูเรียนเปน
สาํคัญ ใหผูเรียนเปนคนด ีคนเกง และมคีวามสุข การเรียนการสอนท่ีดนีัน้ควรมีความเปนพลวตัร คอื มกีารเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา ทัง้ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางบรรยากาศในการเรียนรู สาระการเรียนรู รปูแบบเทคนิค 
วธิกีาร เปนตน ในสวนของ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 3-22) หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มุ งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ                 
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน” เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณา
การอยางสมดุล ระหวางปญญาธรรม ศีลธรรม และ วัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐาน การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
สังคม ชุมชน และพัฒนาความสามารถเพ่ือการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหภาคีเครือขายมีสวนรวมจัดการศึกษา          
ใหตรงตามความตองการของผูเรียน
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย             
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับบานและชุมชนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม ตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาและจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชน ในตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม
  2.  เพ่ือตดิตามผลการจดัการเรียนรูใหกบับานและชมุชน  ในตาํบลทาตอน   อาํเภอแมอาย  จงัหวดัเชียงใหม
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วิธีการวิจัย
  1.   ขอบเขตดานประชากรและกลุมเปาหมาย
         ประชากรและกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบานและชุมชนในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม ไดแก ผูไมรูหนังสือท่ีอาศัยอยูในหมูบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม              
ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ (1) พอแมหรือผูปกครอง      
ทีม่บีตุรหลานอยูในวยัเรยีน ทีไ่มรูหนังสือ จาํนวน 8 คน  (2) สามเณร พระภิกษสุงฆ และชาวบานทีไ่มรูหนังสือ  จาํนวน 
17 คน ซึ่งไดเขารวมในการจัดการเรียนรู รวมจํานวน 25 คน  ในปการศึกษา 2556
  2. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
        2.1  ทําการสํารวจความตองการของคนในตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบ
สํารวจความตองการ ซึ่งไดเลือกสํารวจหมูบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจาํนวน 50 
หลังคาเรือน  โดยทําการสํารวจชาวบานจํานวน 50 คน ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว
        2.2  นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 จํานวน 50 คน ซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว 
พบวา ชาวบานมีความตองการในการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตนเพ่ือการสือ่สาร และประโยชนในการดําเนินชวีติประจาํ
วัน มากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีจํานวน 25 คน รองลงมา  คือ ตองการไดรับการสงเสริมอาชีพทอผาลายไทลื้อ จํานวน 
15 คน ตองการไดอบรมวิธีเลี้ยงหมูหลุม จํานวน 5 คน ตองการไดรับการอบรมและสงเสริมการปลูกผักไรสารพิษ 
จํานวน 3 คน และตองการไดรับการสงเสริมเปนหมูบานทองเที่ยว จํานวน 2 คน  
       2.3  ผูวจิยัจัดทําแผนเรยีนรูภาษาไทยเบือ้งตน   เอกสารประกอบการสอน  และแบบประเมนิการจัดการ
เรียนรู  

        2.4  ผูวิจัยไดจัดการเรียนรู  โดยทําการสอนภาษาไทยเบ้ืองตน  จํานวน 150 ชั่วโมง 50 สัปดาห          
สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2556  ถึง 23 มกราคม 2557  จํานวนผูเรียน 25 คน
        2.5  การติดตามผลการจัดการเรียนรู พบวา จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 25 คน มีผูที่สําเรจ็การศึกษา 
จํานวน 11 คน  และมีผูที่ไมสําเร็จการศึกษา จํานวน 14  คน ดวยสาเหตุ ดังนี้ (1) ไมมีรถรับสงในการเดินทางมาเรียน  
(2) เขาทํางานในชวงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน และ (3) มีปญหาเรื่องสุขภาพ  ในการสัมภาษณ ไดแบงขอมูล

เปน 2 ประเด็น คือ การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวันและ การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับ
โรงเรียน  โดยทําการสัมภาษณ วันที่ 16 กันยายน 2557
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
            3.1   แบบสํารวจ   ผูวิจัยศึกษาการสรางแบบสํารวจเพื่อนํามาสรางเปนประเด็นคาํถามในแบบสํารวจ 
4 สวนดังนี้ (1) ขอมูลสวนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู สัญชาติ  เพศ  อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ (2) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (3) การเสนอแนะความตองการการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  
และ (4) ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชวีติประจําวัน และการมสีวนรวมในการพัฒนานกัเรียน
รวมกับโรงเรียน
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   3.2 การจดัการเรยีนรู  ผูวจิยัศึกษาหลักสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  พ.ศ. 2551 
ในเรือ่งแผนการเรียนรูซึง่เปนการดําเนินงานตอจากการกําหนดหนวยการเรียนรู โดยไดนาํหนวยการเรียนรูไปกําหนด
เปาหมายการจัดการเรียนรู และเน้ือหาในแผนการเรียนรู ตามองคประกอบแผนการเรียนรู และไดนําไปออกแบบ
แผนการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตนใหเหมาะสมกับจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย (1) แผนการเรียนรูภาษาไทยเบื้องตน (2)  เอกสารประกอบการสอน  (3)                      
แบบประเมินการจัดการเรียนรูโดยสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดไวในวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ชั้นปที ่1 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่ประเมินจากสภาพจริงในการวดัความรูความเขาใจ
ในการพฒันาทกัษะทัง้ 5 สาระ คอื (1) การอาน (2) การเขียน  (3) การฟง การด ูและการพดู (4) หลักการใชภาษาไทย  
และ (5) วรรณคดี และวรรณกรรม  ตามเกณฑการใหระดบัคะแนน ดงันี ้4 หมายถึง ดมีาก  3 หมายถึง ด ี 2 หมายถึง 
ปานกลาง และ 1 หมายถึงปรับปรุง
   3.3  แบบสัมภาษณ ผูวจิยัไดศกึษาเอกสารและทําการสรางแบบสมัภาษณ โดยศึกษาวัตถปุระสงคของ
การจัดการเรียนรู และการติดตามผล แบงเปน 2 ประเด็น คือ การเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ       
การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียน ใน 5 สาระ คือ (1) การอาน (2) การเขียน  (3) การฟง การดู และ
การพูด (4) หลักการใชภาษาไทย  และ (5) วรรณคดี และวรรณกรรม  จากนั้น ผูวิจัยและทีมงานดําเนินการสัมภาษณ 
ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 กลุม คือ (1) พอแมหรือผูปกครอง ที่มีบุตรหลานอยูในวัยเรียนที่ไมรูหนังสือ  จํานวน 4 
คน กลุมที่ (2) สามเณร พระภิกษุสงฆ และชาวบานที่ไมรูหนังสือ  จํานวน 7 คน รวมจํานวน 11 คน 

  4.  การวิเคราะหขอมูล
   4.1 แบบสํารวจความตองการของคนในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาความถี่ และคารอยละ
       4.2  แบบประเมินการจัดการเรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4.3  แบบสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหแบบอุปนัย

ผลการวิจัย
     1.   การสํารวจความตองการของคนในหมูบานวังไผ ตําบลทาตอน
   จากการสํารวจความตองการของคนในหมูบานวังไผ ตาํบลทาตอน ไดขอสรปุวา มคีวามตองการเรียนรู
ภาษาไทย เน่ืองดวยไมรูหนังสือ ซึ่งเปนผูอพยพมาจากสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนคนไทลื้อ ที่ไร
สัญชาติ มีฐานะยากจน จึงทําใหไมไดเรียนหนังสือ จนมีปญหาในการดําเนินชีวิต 2  เรื่อง คือ (1) การติดตอสื่อสาร
กับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ  (2) ดานการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนกับโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความตองการให
บคุคล หรอืหนวยงานท่ีมหีนาทีจ่ดัการศึกษา เขามาจดัการเรียนรูใหกบับานและชุมชนในตาํบลทาตอน  อาํเภอแมอาย 
จงัหวดัเชยีงใหม ในวชิาภาษาไทยเบ้ืองตน เพ่ือพัฒนาดานการพูด การอาน และการเขียน เพือ่ลดปญหาในการติดตอ
สือ่สารกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ   ทีต่องใชในชีวติประจาํวัน และเพ่ือการมีสวนรวมในการพฒันานักเรียนรวมกับ
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น
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  2. การจัดการเรียนรู
               ในการดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในตําบลทาตอน จํานวน 25 คน โดยมีเงื่อนไขวา    
ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคะแนนการประเมิน รวม 50 สัปดาห ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว  มีคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวาระดับ 
2.00  และตองมีชั่วโมงเรียนอยางนอย 100 ชั่วโมง จึงจะไดรับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนอนุบาลประกายดาว  
ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา  มีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑการประเมิน จํานวน  11 คน  ในปการศึกษา 2556  
  3. การติดตามผลการจัดการเรียนรู
              ผูวจิยัไดสมัภาษณผูสาํเร็จการศกึษา ซึง่แบงออกเปน 2 กลุม ดงันี ้(1) พอแมหรอืผูปกครองท่ีมบีตุรหลาน
อยูในวัยเรียนที่ไมรูหนังสือ จํานวน 4 คน (2) สามเณร พระภิกษุสงฆ และชาวบานที่ไมรูหนังสือ จํานวน 7 คน รวมผู
สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 11 คน ในปการศึกษา 2556  โดยทําการสัมภาษณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งขอมูลการ
สัมภาษณแบงเปน 2 ประเด็น คือ การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวมในการพัฒนา
นักเรียนรวมกับโรงเรียนอนุบาลประกายดาว ใน 5 สาระ ดังนี้
   3.1 การอาน
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ   
การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน ดานการอาน ไดขอสรุปวา หลังจากไดรับการจัดการเรียนรู ทําให
มทีกัษะดานการอานภาษาไทยเพ่ิมข้ึน เกิดความภมูิใจ และมคีวามมัน่ใจมากข้ึนในการติดตอประสานงานกับบุคคล 
และหนวยงานตาง ๆ  เพราะสามารถอานขอความบนเอกสารสําคัญได เชน เอกสารการขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี
จากท่ีวาการอําเภอแมอาย  อานหนังสือนอกเวลา หรือหนังสือที่ตนมีความสนใจ และอานปายตาง ๆ ได เปนตน 
นอกจากนีก้ารอานยังทําใหเกิดความคลองตวัและมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน สามารถอานใบเสรจ็ รายการ
สินคาของอาชีพคาขาย และกอสราง สามารถอานหนังสือธรรมะได และเวลาโรงเรียนแจงขาวสารเกี่ยวกับนักเรียน 
เชน ใบรายงานผลการเรียน การเชญิประชมุผูปกครอง หรอืการแจงกจิกรรมตาง ๆ  สามารถอานและเขาใจความหมาย 
   3.2 การเขียน  
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษา  เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน            
และการมีสวนรวมในการพฒันาผูเรียนรวมกับโรงเรยีน ดานการเขียน ไดขอสรปุวา การเขยีนทําใหการดาํเนินชีวติประจาํ
วนัมีความเปล่ียนแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ สามารถเขียนช่ือ นามสกลุตัวเอง โดยไมตองพิมพลายน้ิวมือเวลาตดิตอหนวย
งานราชการ และสามารถเขียนชื่อคนในครอบครัว สามารถเขียนตามแบบ เขียนคํา เขียนประโยค และเรียบเรียงเปน
เร่ืองราวได การเขียนยงัชวยใหเกิดความคลองตวัในการประกอบอาชพี และทําใหมคีวามกาวหนาในอาชีพ เชน บนัทึก
รายการส่ังซือ้สนิคา และบนัทกึรายการคาของอาชีพคาขาย สามารถเขยีนรายการสัง่ซือ้วสัดกุอสรางในอาชีพกอสราง 
สามารถเขียนบันทึกการทํางานและลงชื่อการทํางานไดในอาชีพรับจางท่ัวไป และสามารถเขียนกระทูธรรมได                 
ในสวนของการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน คือ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผูเรียน และเขียนประเมิน
กิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนได
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   3.3 การฟง การดู และการพูด  
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ   
การมสีวนรวมในการพัฒนาผูเรยีนรวมกบัโรงเรียน ดานการฟง การด ูการพูด ไดขอสรปุวา การฟง การด ูการพูด ถอืวา
เปนทักษะแรกท่ีสําคัญกอนการเขียน การอาน โดยเนนเร่ืองการฟง พูด ภาษาไทยภาคกลางในการติดตอ สื่อสาร
ระหวางบุคคล ฟงภาษาไทยภาคกลางได เขาใจความหมาย และพูดภาษาไทยภาคกลางไดแตไมคอยชัดเจน ยังไมมี
ความรูและความเขาใจ คาํทีไ่มใชภาษาไทย เชน ภาษาตางประเทศ และตองการเรียนรูตอไป เกดิผลดตีออาชีพรับจาง
ทั่วไป และอาชีพกอสราง เกิดความเขาใจกันระหวางนายจางและลูกจาง  ในอาชีพคาขายสามารถพูดคุยในการซื้อ
ขาย สามารถโฆษณาสินคาใหผูอืน่เขาใจได เปนผลทําใหมยีอดขายมากข้ึน สามารถพูดถายทอดหลักธรรมใหญาตโิยม
ไดอยางเขาใจ  ในสวนของการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน คือ สามารถพูดคุยกับครู และผูบริหารโรงเรียนทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเปนขอมูลอันจะนําไปพัฒนาตัวนักเรียน
            3.4 หลักการใชภาษาไทย  
                   จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษา เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
การมสีวนรวมในการพฒันานกัเรยีนรวมกบัโรงเรยีน ดานหลกัการใชภาษาไทยไดขอสรปุวา ทําใหมคีวามรูความเขาใจ
ในหลกัการใชภาษาไทยในเบือ้งตนได สามารถอาน เขยีน สะกดคํา อานประโยค เขยีนเรียบเรยีงคาํใหเปนประโยคงาย ๆ      
ได และสามารถอาน เขียนเปนเรื่องราวสั้น ๆ ได และรูความหมาย เขาใจเรื่องราวที่อานได ในบางคําที่ไมรูตองอาศัย
ใหผูรูแนะนําและตองฝกฝนเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือการตอยอดในการศกึษาตอในอนาคต  ในการพฒันาผูเรียนรวมกบัโรงเรยีน 
พบวา มีความมั่นใจ และมีความกลาที่จะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน
   3.5 วรรณคดีและวรรณกรรม
    จากการสัมภาษณผูสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ  
การมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียนดานวรรณคดีและวรรณกรรม ไดขอสรุปวา  การจัดการเรียนรู     
ใหกบับานและชุมชนตําบลทาตอน อาํเภอแมอาย  จงัหวัดเชียงใหม ทาํใหไดฝกเขียน ฝกอาน และทองจําบทอาขยาน
และบทรองเลนพื้นบาน เพิ่มทักษะการอานบทรอยแกว บทรอยกรอง ทําใหเห็นถงึวัฒนธรรมการละเลนของเด็กไทย 
สามารถนําไปรองกลอมเด็ก และสงเสริมการเลนเพ่ือความสนุกสนานแบบพื้นบาน ในสวนของการพัฒนานักเรียน
รวมกับโรงเรียน สามารถแบงเบาภาระครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการชวยเปนผูฝกสอนใหนักเรียนได
ทองจําและทําความเขาใจกับความหมายของบทอาขยานและบทรองเลนพื้นบานได

อภิปรายผลการวิจัย   
      สาระการอาน พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไดขอสรุปวา หลังไดรับการจัดการเรียนรู ทําใหมีทักษะดานการอานภาษา
ไทยเพิ่มขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจมากขึ้นในการติดตอประสานงานกับบุคคล และหนวยงานตาง ๆ  
เพราะสามารถอานขอความบนเอกสารสําคัญได เชน เอกสารการขออนญุาตออกนอกพ้ืนทีจ่ากทีว่าการอาํเภอแมอาย  
อานหนังสือนอกเวลา อานหนังสือที่ตนมีความสนใจ และอานปายตาง ๆ  ได การอานยังทําใหเกิดความคลองตัวและ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน สามารถอานใบเสร็จ รายการสินคาของอาชีพคาขายและกอสราง สอดคลอง    
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กับงานวิจัยของ กัลยกร กัญจา (2548) ที่แสดงความคิดเห็นวา การใชชุดการสอนทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ไป คือมีความสนใจและต้ังใจเรียนทําใหสามารถอานหนังสือไดถูกตอง มีความกลาแสดงออกมากข้ึน เชน กลาใน   
การแสดงความคิดเห็น กลาซักถาม และสามารถใชเวลาอานแตละครั้งนอยลง
     สาระการเขียนพบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชวีิตประจําวัน และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน โดยไดขอสรุปวา การเขียนทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันมีความเปลี่ยนแปลง
ไปในทางทีด่ขีึน้ สามารถเขียนชือ่ นามสกุลตวัเองโดยไมตองพมิพลายนิว้มือเวลาตดิตอหนวยงานราชการ และสามารถ
เขียนชื่อคนในครอบครัว สามารถเขียนตามแบบ เขียนคํา เขียนประโยค และเรียบเรียงเปนเรื่องราวได การเขียน          
ยงัชวยใหเกิดความคลองตวัในการประกอบอาชีพ และทาํใหมคีวามกาวหนาในอาชพี เชน บนัทึกรายการส่ังซ้ือสินคา 
และบนัทกึรายการคาของอาชพีคาขาย สามารถเขียนรายการส่ังซือ้วสัดกุอสรางในอาชพีกอสราง สามารถเขียนบนัทกึ
การทํางานและลงชื่อการทํางานได ในอาชีพรับจางทั่วไป และสามารถเขียนกระทูธรรมได  ในสวนของการมีสวนรวม
กับทางโรงเรียน คือ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูเรียน และเขียนประเมินกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน
ได ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ คชาภรณ  จําปาอิ่ม (2550) ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนวา การฝกฝน
การเขียนโดยใหไดลงมอืปฏบิตัจิรงิจะทาํใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรู และมคีวามรูความเขาใจ สามารถเขียนคาํคลองจองได 
ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนภาษาไทยตอไป
  สาระการฟง การดู และการพูด  พบวา ผูสาํเร็จการศกึษามกีารเปลีย่นแปลงในการดําเนินชีวติประจาํวัน และ
การมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรวมกับโรงเรียน ดานการฟง การดูและการพูด ไดขอสรุปวา การฟง การดูและ      
การพูด ถือวาเปนทักษะแรกที่สําคัญ กอนการเขียน การอาน โดยเนนเรื่องการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ฟงภาษา
ไทยภาคกลางไดเขาใจความหมาย และพูดภาษาไทยภาคกลางไดแตไมคอยชัดเจน เกิดผลดีตออาชีพรับจางทั่วไป 
และอาชีพกอสราง เกิดความเขาใจกันระหวางนายจางและลูกจาง  ในอาชีพคาขาย สามารถพูดคุยในการซื้อขาย 
สามารถโฆษณาสินคาใหผูอืน่เขาใจได เปนผลทําใหมยีอดขายมากข้ึน สามารถพดูถายทอดหลกัธรรมใหญาติโยมได
อยางเขาใจ  ในสวนของการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียน คือ สามารถพูดคุยกับครู และผูบริหารโรงเรียนในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน และเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนไดอยางเขาใจกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือเปนขอมูลอันจะนําไปพัฒนาตัวนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา สกุลวิทย (2551)        
ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูดานทักษะการฟง การดูและการพูด โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวม
มือที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหเกิดทักษะดานการฟง การดู และการพูดดีขึ้น ผูเรียนมีความสุข มีความสัมพันธกับ
บุคคลในทางที่ดี
          สาระหลกัการใชภาษาไทย  มปีระเดน็นาสนใจ คอื มคีวามรูความเขาใจในหลักภาษาไทย และเขาใจธรรมชาติ
ของภาษาไทยตามแผนการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตนท่ีมีความเหมาะสมกับผูไมรูหนังสือ ทําใหผูเรียนมีความตั้งใจ
เรียนรูและมีความพยายามทําใหเกิดการพัฒนาทักษะไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เลขา  มากสังข (2555) 
ที่ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอความสามารถในการเขียน                       
เชิงสรางสรรคภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานทุงนารี  อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง             
พบวา ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคภาษาไทยของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยเสมองเปนฐานอยูในระดับดี            
เมื่อพิจารณาความคิดสรางสรรคจําแนกตามประเภท ทั้งดานความคิดคลอง ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน และ
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ความคิดละเอียดลออ ความกระตือรือรนในการเรียนและการถามตอบในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม   พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนรวมกับโรงเรียนดานวรรณคดีและวรรณกรรม ไดขอสรปุวา  การจัดการเรียน
รูใหกบับานและชมุชนตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม ทาํใหไดฝกเขยีน ฝกอาน และทองจาํ บทอาขยาน
และบทรองเลนพื้นบาน เพิ่มทักษะการอานบทรอยแกว บทรอยกรอง ทําใหเห็นถึงวัฒนธรรม การละเลนของเด็กไทย 
สามารถนําไปรองกลอมเด็ก และสงเสริมการเลนเพ่ือความสนุกสนานแบบพื้นบาน ในสวนของการพัฒนานักเรียน
รวมกับโรงเรียน สามารถแบงเบาภาระครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการชวยเปนผูฝกสอนใหนักเรียนได
ทองจําและทําความเขาใจกับความหมายของบทอาขยานและบทรองเลนพ้ืนบานได  สอดคลองกับงานวิจัยของ       
สุธาสินี  นุชพินิจ (2553)  ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบหมวกหกใบที่มีตอ         
ความสามารถทางการเรียน การอานจับใจความภาษาไทยและความสามารถดานกระบวนการคิดอยางมีวจิารณญาณ
ของนกัเรยีนช้ันประถม ศกึษาปที ่ 5 วาสามารถคิดตามลาํดบัโดยใชเหตผุลในการพจิารณา โดยไมหลงเช่ืออะไรงาย ๆ  
ตามคําโฆษณา และเน้ือหา สื่อที่ใชในการทดลองเปนเรื่องเกี่ยวของและสัมพันธกับชีวิตประจําวันของนักเรียน คือ
การอานจากบทความ นิทาน เพลง บทรอยกรอง ขาวสารตาง ๆ

สรุป
       การจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวาผูสําเร็จ          
การศึกษาเกดิการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชวีติประจาํวันโดยเฉพาะความกาวหนาในการประกอบอาชพี การติดตอ
สื่อสารกับโรงเรียน หนวยงานราชการ หรือการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่นไดเขาใจและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 
ทาํใหคณุภาพชีวติดขีึน้ เกดิความตระหนักถงึสาํคญัของการศึกษา และมีความตองการไดรบัการสนบัสนนุดานการศกึษา
อยางตอเน่ืองในรูปแบบตาง ๆ  ตลอดจนการไดรับความสําคัญจากหนวยงาน องคกรอ่ืน และท่ีสําคัญจากคน              
ในครอบครัว ชุมชน ในการมีสวนรวมเก่ียวกับการจัดการศึกษาในทองถิ่น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ       
การดําเนินงานจัดการเรียนรูใหกับบานและชุมชนในบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
  1.  ควรมีการจัดทําแผนการเรียนรูภาษาไทยเบื้องตน โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวม เพ่ือใหผูไมรูหนังสือ        
ในตําบลทาตอนมีความรูสกึวา การศกึษาเปนสิง่สาํคญัและไดรบัความรวมมือจากทุกฝาย  และควรสรางความสมัพนัธ
และความรวมมือระหวาง บาน วัด โรงเรียนใหเปนชุมชนที่เขมเข็งมากยิ่งขึ้น
  2.  ควรแจงหรือรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในการจัดทําหองสมุดใหกับชุมชน         
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู การศึกษาคนควา 
  3.  ควรจัดทําหลักสูตรทองถิ่น รวมกับชาวบานวังไผ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม เพื่อให
เกิดความรวมมือระหวางชุมชนกับโรงเรียน และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทลื้อ
   4.  ควรมกีารกระตุนใหบตุรหลานมบีทบาทในการจดัการเรียนรูใหกบัผูไมรูหนังสือในตาํบลทาตอน และเปน
ผูที่มีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม
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