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บทคัดยอ
การจัดการความรูเรื่อง “การใชนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียง
ภาษาไทย” มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ สรางกระบวนการจัดการความรูและ
ถายทอดเทคโนโลยี คือ นวัตกรรมนิทาน ระหวางผูวิจัยกับครูผูสอนใน
โรงเรียนตางๆ ระดับประถมในเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 3 และ พัฒนา
ครูระดับประถมในเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ใหเขาใจและเขาถึง
กระบวนการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยี คือ นวัตกรรมนิทาน
และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสอนออกเสียงคําศัพทภาษาไทย
ผลการดําเนินงาน พบวา กระบวนการจัดการความรูแ ละถายทอด
เทคโนโลยีมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ครูนักวิจัย/ผูเขารวมโครงการเปนผูแตงนิทานโดยมีนักเขียน
อาชีพ นักภาษาศาสตร และนักวรรณคดี ใหการฝกปฏิบัติการ รวมถึงให
กระบวนการทํางานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ภาษาและระดับภาษาที่ใชมีการคัดเลือกคําใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนจากวงศัพทที่กําหนดโดย สพฐ. และหลักการทางภาษาศาสตร เชน
คลังคําศัพท (Corpora/Corpus)
3. ครูนักวิจัยใชกระบวนการ Learning Community หรือ LC
(กระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรู) ในการแตงนิทานรวมกับนักเรียน
ปราชญชาวบาน ผูรูเรื่องราวในชุมชน ใหเหมาะสมกับบริบท
4. ผูทรงคุณวุฒิเปนผูขัดเกลา แกไขนิทาน
5. ครูนกั วิจยั นํานิทานไปฝกออกเสียงภาษาไทยใหกบั นักเรียนชนเผา
นิทาน 1 เรื่อง ฝกออกเสียง 1-2 ประเด็น เชน นิทานเรื่องที่ 1 ฝกออกเสียง
ตัวสะกดภาษาไทย เชน แมกบ แมกง แมกด
III

6. คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพรและถายทอด
องคความรูผานคูมือ KM
ส ว นความเข า ใจและเข า ถึ ง กระบวนการจั ด การความรู  แ ละ
ถายทอดเทคโนโลยี คือ นวัตกรรมนิทาน และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
เพือ่ สอนออกเสียงคําศัพทภาษาไทยมีมากถึง 90% และนวัตกรรมนิทานที่
ผสมผสานเนื้อหาในทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาทองถิ่นทําใหนักเรียนชนเผา
ออกเสียงคําศัพทภาษาไทยไดมากถึง 0.5-30% ทัง้ ในการฝกออกเสียงควบกลํา้
ตัวสะกดทายคํา และสระ นอกจากนั้นนิทานยังทําใหนักเรียนเกิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรูภาษาไทย และสามารถนําไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ
เชน วิทยาศาสตร ไดอีกดวย
ผลการวิจยั ยังพบวา ครูนกั วิจยั มีทศั นคิตทีด่ ตี อ การพัฒนานักเรียน
ใหออกเสียงคําศัพทภาษาไทยใหได ครูมีความพยายามในการสอน และ
พยายามเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง และมุงผลสัมฤทธิ์ไปที่การพัฒนาผูเรียน
อยางชัดเจน โครงการนี้ยังไดโมเดลที่ครูนักวิจัยใชสรางนวัตกรรมนิทาน
มีชื่อวา Learning Community-Based Story-Telling Construction
(LCSC) เพือ่ ใชตอ ยอดในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิน่
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ตอไป

IV

Abstract
The purposes of knowledge management entitled “The
Use of Story Innovation for Thai Pronunciation Instruction” were to
(1) create the process of knowledge management and to impart
the technology, the story innovation between the researchers
and teachers from various primary schools in the Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3, and to (2) develop the
teachers to understand and access the knowledge management
process and the technology transfer i.e. story innovation, and
classroom research process for Thai vocabulary pronunciation
instruction.
The operating results showed that there are six steps
of knowledge management process and technology transfer.
1. Teacher-researchers participating in the project wrote
a story with the assistance of operational training by the writer,
professional story writer and the expert in linguistics and literature,
quantitative and qualitative research.
2. The language used and register (its use) for story
construction were carefully selected from the lexical resources
prescribed by Office of the Basic Education Commission and
linguistic principles to suit to learners.
3. The teacher- researchers employed the process of
Learning Community or LC in writing stories along with students,
village scholars and people who know the story in the community
to suit with contexts.
V

4. The stories were revised and edited by qualified
experts.
5. The stories were implemented the teacher-researchers
to train ethnic students to pronounce the Thai language. Each
story was practiced to pronounce in 1-2 issues. For instance,
in the first story, the pronunciation practice of Thai spelling
such as maae gohp (the fifth of the Eight Word Ending Protocols
in Thai grammar), maae gohng (the second of the Eight Word
Ending Protocols in Thai grammar) , and maae goht (the third
of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar) was trained.
6. The School of Liberal Arts, University of Phayao publicized
and imparted the body of knowledge through the KM Guidebook.
Regarding understanding and accessing the knowledge
management process and technology transfer; i.e., the story
innovation, and the classroom research process to teach Thai
vocabulary pronunciation, the operational outcome was up to
90%.
Concerning the practices for clusters, final consonant
and vowel sounds, the story innovation combining local contents
or local wisdom enabled tribal students to pronounce up to
0.5-30% of Thai vocabularies.
In addition, not only the story noticeably encourages
students to learn Thai but also can be applicable to other
subjects such as sciences.
VI

Findings revealed that teacher researchers’ attitudes
are positive for developing students’ ability to pronounce Thai
lexes. An attempt at teaching and learning for self-development
together with determination for student development had
been clearly made by the teacher.
The project still obtained the Model, employed by the
teacher researchers to create the story innovation, called
Learning Community-Based Story-Telling Construction
(LCSC) to be further used in the project of Education
Quality development and Local Development mentored by
Higher Education (U-School Mentoring).
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คำนำ
หนังสือคูมือการจัดการความรูเรื่อง การใชนวัตกรรมนิทานสอน
ออกเสียงภาษาไทย นี้ เปนหนังสือที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยี และองคความรูที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินการบูรณาการงาน
วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอนของ
หนวย RASCPE’ (Research Academic Services and Cultural
Preservation Excellence Unit) สังกัดคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา ทีพ่ บวา โมเดลนิทานสามารถใชพฒ
ั นาการออกเสียงภาษาไทยของ
ผูเ รียนในโรงเรียนทีไ่ มไดอยูใ นเขตเมืองได โดยนักวิจยั สังกัดหนวย RASCPE’
ไดดําเนินการวิจัยในแนวทางนี้มาตั้งแตป 2557 จวบจนปจจุบัน
ในป 2560 นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาไดรวมมือกับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 (สพป.เชียงราย เขต 3) และครูนักวิจัยสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3
ในการนําโมเดลนิทานไปใชพฒ
ั นาการออกเสียงภาษาไทยในผูเ รียนทีไ่ มได
พูดภาษาไทยเปนภาษาแรก ความรวมมือกับโรงเรียนในเขต สพป.เชียงราย
เขต 3 เกิดขึ้นเนื่องจากเขตนี้เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของ
รัฐบาล ผูเรียนตองใชภาษาไทยในการเรียนรูวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร หรือ ใชในการประกอบอาชีพในพื้นที่ซึ่งตองใชภาษาไทยใน
การสื่อสารเปนหลัก
หนังสือคูมือการจัดการความรูเรื่อง การใชนวัตกรรมนิทานสอน
ออกเสียงภาษาไทย จึงเปนบันทึกขั้นตอนที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิจยั มหาวิทยาลัยแมฟา หลวงไดถา ยทอดเทคโนโลยีและองคความรูก าร
ใชนิทานสอนออกเสียงภาษาไทยแกครูนักวิจัยสังกัดเขต สพป.เชียงราย เขต 3
จํานวน 120 คน
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หนังสือเลมนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ขยายฐานความคิด ประสบการณ
รวมถึงองคความรูในการใชนวัตกรรมนิทานในการฝกออกเสียงภาษาไทย
ใหกบั ผูอ า นไดนาํ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่ หรือ บริบทคน
หรือ บริบทการบริหารงานของหนวยงาน ฯลฯ ตอไป
คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจยั โครงการจัดการความรูแ ละถายทอดเทคโนโลยีจากผล
งานวิจยั และนวัตกรรม จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
ประจําปงบประมาณ 2560 และขอขอบคุณ คุณศุภกิตติ์ รินถา คุณจุฑามาส
ภูมิสถาน และคุณนิรินทร เกี่ยวมาน ในการประสานงานโครงการเปนอยางดี
รวมถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ดร.สายสวาท วิชัย และ ศึกษานิเทศก มนัสวรรณ รุจิพงศ ที่ใหความ
อนุเคราะหและเมตตาในการสนับสนุนโครงการใหสาํ เร็จลุลว งไปไดตามเปา
หมายที่กําหนดไว
ผณินทรา ธีรานนท, ธีรนุช อนุฤทธิ์,
จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
ดารินทร อินทับทิม
และ ครูนักวิจัย สพป.เชียงราย เขต 3
ธันวาคม 2560
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Preface
The handbook for knowledge management entitled
“The Use of Story Innovation for Thai Pronunciation Instruction”
is a book derived from the technology transferring process and
body of knowledge obtained from the results of the integration
of Academic Services Arts & Culture And the RASCPE under the
School of Liberal Arts, the University of Phayao that found that
story model can be used to improve Thai pronunciation of learners
in non-urban areas. Researchers in RASCPE have conducted
interdisciplinary research since the year 2014 until present.
In 2017, University of Phayao researchers collaborated
with Mae Fah Luang University researchers and Chiang Rai Primary
Educational Service Office 3 and its teachers in utilizing story
model for Thai language pronunciation development in learners
who do not speak Thai as the first language. The cooperation
with schools in Chiang Rai Primary Educational Service Office 3
took place due to the special economic zone in accordance
with government policy. As a result, the Thai language must
be used to learn subjects such as mathematics, science or in
occupations in the area, which requires the Thai language as
main communication.
The handbook “The Use of Story Innovation for Thai
Pronunciation Instruction” is a record of process researchers
from Maefa Luang University and University of Phayao imparted
the body of knowledge language in utilizing tales for instructing
X

Thai pronunciation to 120 teachers under Chiangrai Primary
Educational Service Office 3.
The book aims to expand ideas, experience including
the body of knowledge in utilizing story innovation in Thai
pronunciation practice to readers to suit with the context of
place or people or administration of the agency, etc.
The research team would like to thank the research
funding in performing the activity and supporting the research
‘Knowledge Management and Technology Transfer from research
and Innovation Project’ by the National Research Council of
Thailand (NRCT) fiscal year 2017. Our thank goes to Mr.Supakit
Rintha, Miss Jutamas Phumsathan and Miss Nirintorn Kiawman
for their good coordination including Dr. Saisawat Wichai, the
Director of the Chiang Rai Primary Educational Service Office 3
and Miss Manasawan Rujipong for their kindness in supporting
the project to achieve the goals of the project.
Phanintra Teeranon
Teeranuch Anurit
Jitladawan Srisunthornthai
Darinthorn Inthapthim and
Teacher-researchers
December 2017
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สถานการณปจจุบัน

จากการสํารวจสถานการณเด็กไทยดานตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 1.1
พบวา เด็กปฐมวัยมีภาวะบกพรองทางการเรียนรูเพิ่มขึ้นจาก 13% ในป
พ.ศ. 2555 เปน 30% ในป พ.ศ. 2557 (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการ
เรียนรูและคุณภาพเยาวชน, 2555, 2557)

ภาพที่ 1.1 สถิติเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู ป พ.ศ. 2555-2557
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ คือ เด็กจะมีสภาวะทางอารมณตาํ่ พัฒนาการ
ดานอื่น ๆ ชา (hfocus, 2560) สงผลใหพอแมอาจเกิดภาวะเครียดจาก
สถานการณนี้
สาเหตุที่เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนรูชาลงเนื่องจากการอาน
เพื่อพัฒนาสติปญญานอยลง ในป พ.ศ. 2551 เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 ป อาน
หนังสือนอกเวลาเรียนเพียง 36% ซึ่งไมถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนเด็กอายุตํ่า
กวา 6 ปทั้งหมด (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ
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เยาวชน, 2557) อีกสาเหตุหนึ่ง คือ พอแมไมไดอยูกับเด็ก ทําใหเด็กไดรับ
การดูแลเอาใจใสนอย (สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2558)
การแกปญหาพัฒนาการทางการเรียนรูชาของเด็กทางหนึ่ง คือ
การสงเสริมการอาน โดยเฉพาะการอานนิทาน ซึง่ เปนรูปแบบหนึง่ ของการ
สงเสริมการอานที่ใหความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังชวยสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในเด็กดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ โกศล มีคุณ, 2560; นิตยา
วรรณกิตร, 2559)
สวนแนวทางพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยของเด็ก
หรือผูเ รียนใหมปี ระสิทธิภาพทีส่ าํ คัญทางหนึง่ คือ การพัฒนาครูใหมที งั้ องค
ความรูที่จําเปนตอการสอนอานภาษาไทย และใหมีทักษะการประยุกตใช
องคความรูดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เราเรียกกระบวนการ
นี้วา การจัดการความรู (Knowledge management) ซึ่งเหมาะกับ
สังคมปจจุบนั ทีใ่ ชความรูเ ปนฐาน และมีผลงานวิจยั ยืนยัน (พรพิมล หรรษา
ภิรมยโชค, 2554; Hinton, 2003; King, 2009; Ployduangrat, 2010) วา
การจัดการความรูส ามารถเชือ่ มโยงระบบการเรียนรูข องบุคลากรกับวิธกี าร
ปฏิบัติงานในระบบการศึกษา และระบบองคกรอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม
จากสภาพปจจุบันดังกลาวทําใหเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปนการ
ถายทอดองคความรูและนําวิธีการตาง ๆ ในการใชนิทานพัฒนาการออก
เสียงภาษาไทยใหผเู รียนระดับชัน้ ประถม ดังนัน้ บทที่ 2 จึงเปนการรวบรวม
องคความรูท งั้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการการจัดการ
ความรูเ รือ่ ง การใชนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย บทที่ 3 เปน
องคความรูที่ใชในการบริหารงานโครงการและกระบวนการบริหาร บทที่
4 กลาวถึงวิธีการทํางานรวมกันของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการความรู
จนเกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ บทที่ 5 เปนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ ไดแก นิทาน ผลงานวิจัยของครู (ครูนักวิจัย- -เปนชื่อที่ใชเรียก
ครูในโครงการนี้) และที่สําคัญ คือ โมเดลนวัตกรรมนิทานสอนอานภาษา
ทีม่ ชี อื่ วา Learning Community-Based Story-Telling Construction
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(LCSC) สวนบทที่ 6 นัน้ กลาวถึงทีม่ าของโครงการนีซ้ งึ่ มีทมี่ าจากโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในดานความสัมพันธระหวางเนื้อหาในบทตาง ๆ ตามแนวคิดการ
จัดการความรู กลาวไดวา บทที่ 2 เปนการดึงความรูฝงลึก (Tacit
knowledge) เกี่ยวกับการบูรณาการนิทานและความรูเรื่องการออกเสียง
ตามหลักภาษาศาสตรออกมาเปนความรูชัดแจง (Explicit knowledge)
ดังแสดงในบทที่ 5 ผสมผสานกับวิธีการถายทอดเทคโนโลยีการสราง
นวัตกรรมนิทาน และวิธีการบริหารงานในบทที่ 3-4 เพื่อผูอานหนังสือเลมนี้
จักไดนําองคความรูและเทคโนโลยีจากการดําเนินโครงการนี้ไปใชในการ
พัฒนาการอานคําภาษาไทยแกเยาวชนไทยเพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชน
สูงสุดตอไป

3
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องคความรูแ บบบูรณาการ

องคความรูท งั้ หมดตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการการจัดการ
ความรูเรื่อง การใชนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทยเปนองคความรู
ฝงลึกในตัวของนักเขียนอาชีพ นักภาษาศาสตร และนักวรรณคดี ดังนี้
2.1 องคความรูแบบบูรณาการ
2.1.1 วิธีเขียนนิทานจากนักเขียนอาชีพ นักภาษาศาสตร และ
นักวรรณคดี
องคความรูในการแตงนิทานที่ไดบูรณาการองคความรูของ
นักเขียนอาชีพ นักภาษาศาสตร และนักวรรณคดี มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1.1 สิ่งที่ควรคํานึงถึงกอนเขียนนิทาน
ลําดับแรก กอนเขียนนิทานผูเ ขียนตองอานนิทานทีม่ ผี แู ตงไว
100 เลม ตอ เดือน และตองคํานึงถึงเด็กเปนหลัก ผูเขียนนิทานตองรูวา
เด็กชอบอะไร ไมชอบอะไร เชน เด็ก ๆ ชอบคําคลองจอง (เกริก ยุนพันธ,
2559 การสื่อสารสวนบุคคล) การเขียนนิทานจึงควรแตงดวยคําคลองจอง
ลําดับสอง คือ นิทานจะตองมีความแจมชัด มีเอกภาพ มี
ความเรียบงาย และมีความงดงาม
ลําดับสาม สวนสําคัญทีส่ ดุ คือ นิทานตองมีจดุ เนนทีช่ ดั เจน
โดยจุดเนนจะมี 4 สวน คือ
 รูปแบบ คือ การแตงเปนรอยแกว หรือ รอยกรอง หรือ
กาพยยานี 11 หรือ กลอนเปลา เปนตน
 เรื่อง หรือ แกนเรื่อง คือ สิ่งที่ตองการจะบอกเด็กคือ
อะไร เชน สอนใหเด็กรูจักประหยัด
 รส ตองการใหเด็กเกิดความรูส กึ อยางไร เชน รูส กึ ซาบซึง้
รูสึกกลัว ฯลฯ
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 แรงกระทบ คือ ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับพฤติกรรม
ของเด็ก เชน เมื่อเด็กอานนิทานแลวกลายเปนคน
ประหยัดเงิน
ตัวอยาง เรื่อง กระตายกับเตา (เมืองไทย, 2560)

ณ ปาใหญแหงหนึง่ กระตายตัวหนึง่ มักชอบโออวดวาตนเปนผูท วี่ งิ่ ไดเร็ว
ที่สุด อยูมาวันหนึ่งกระตายเห็นเตากําลังคลานตวมเตี้ยมอยางชา ๆ กระตายจึง
หัวเราะเยาะแลวพูดวา “ นี่เจาเตา ถาเจาเดินชาอยางนี้ แลวเมื่อไรจะกลับถึง
บานละนี่” เตาจึงตอบกลับไปในทันทีวา “ถึงขาจะเดินชา แตขาก็กลับถึงบาน
ทุกวัน เรามาลองวิ่งแขงกันมั้ยละ แลวขาจะเอาชนะเจาใหดู”
กระตายนัน้ มัน่ ใจวาเตาไมมที างเอาชนะตนไดเปนแนจงึ รับคําทา วันรุง
ขึ้นสัตวตางๆ ก็พรอมใจพากันมาดูการวิ่งแขงขันระหวางกระตายกับเตา เมื่อการ
แขงขันไดเริ่มขึ้น กระตายวิ่งอยางสุดฝเทาเพื่อไปใหถึงเสนชัย สวนเตาก็พยายาม
คลานไปเรื่อยๆ
ในขณะทีก่ ระตายวิง่ ไปจนใกลจะถึงเสนชัยแลวก็คดิ วาถึงอยางไรเสียตน
ก็ตองเปนผูชนะแนนอน กระตายจึงนั่งพักอยูใตตนไมและเผลอหลับไป สวนเตา
ก็คลานตวมเตีย้ มจนมาถึงเสนชัย กระตายเมือ่ ตืน่ ขึน้ มาก็มองซายมองขวาแลวรีบ
วิง่ ไปยังเสนชัยดวยความเร็ว แตกส็ ายเกินไปเสียแลว เพราะสัตวปา ทัง้ หลายกําลัง
แสดงความยินดีกับเตาที่เปนผูชนะ
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จากตัวอยางนิทานเรือ่ ง กระตายกับเตา มีรปู แบบ เรือ่ งหรือ
แกนเรื่อง รส และแรงกระทบ ดังนี้
รูปแบบ คือ รอยแกว เรื่อง หรือ แกนเรื่อง คือ สอนเรื่อง
ความไมประมาทและมีความพยายาม รส ตองการใหเด็กเกิดความรูสึกมุง
มั่นแรง กระทบ คือ เมื่อเด็กอานนิทานแลวตองการเปนคนมีความมุงมั่น
ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ
2.1.1.2 วิธีคิดสําหรับผูเขียนนิทาน
วิธคี ดิ จากผูส รางการตนู เรือ่ ง กานกลวย และคุณพรชัย แสนยะมูล
(พรชัย แสนยะมูล, 2560) จัดวาเปนกลวิธีที่ทําใหนิทานที่เขียนขึ้นมีความ
นาสนใจ มีดังนี้
 คิดกลับหัว คือ เทคนิคการคิดที่ตรงขามกับความเปน
จริง เชน แมมด เปนตัวละครมีภาพลักษณใจราย แตเรา
นํามาสรางเปนแมมดใจดี
 จับแพะมั่วแกะ คือ เทคนิคการคิดที่นําองคประกอบที่
ไม น  า จะเข า กั น ได ม าผสมผสานกั น เช น การนํ า
Spiderman และ Ironman มาสูกับ Godzilla เพื่อให
เกิดความรูสึกตื่นเตน เราใจ เพิ่มขึ้น
 แนะใหเลน “ถา” คือ เทคนิคการถามตัวเอง หรือ พูด
คุยกับตัวเอง ดวย คําถามวา ถาไมเปนแบบนี้ เปนแบบ
ใดไดอีกบาง เพื่อใหเกิดสิ่งใหมๆ ที่นาสนใจ เชน ถาปลา
ไมอยูใ นนํา้ จะเกิดอะไรขึน้ แลวนํามาสรางองคประกอบ
ในนิทาน
 เติมจินตนาการ คือ การใสจินตนาการของเด็กลงไปใน
นิทาน เพือ่ พัฒนาความคิดใหเด็ก เชน นกมีสนี าํ้ เงินเปน
ตัวแทนความสุข มันจึงชื่อวานกสีนํ้าเงินแหงความสุข
เปนตน
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 ใหเวลากับการคิด คือ การใชเวลากับการคิดรูปแบบ รส
และแรงกระทบ ใหแจมชัด มีเอกภาพ เรียบงาย และ
งดงาม
 ยิ้มสักนิดคิดใหขํา คือ การใสอารมณขันใหกับนิทาน
เพื่อสรางความบันเทิงแกเด็ก
ในทางภาษาศาสตรและวรรณคดี นิทานจัดเปนขอความประเภท
หนึ่งในสี่ประเภทของขอความ (จันทิมา อังคพานิชกิจ, 2557) ขอความทั้ง
4 ประเภท ไดแก ขอความที่เปนเรื่องเลา (Narrative) เชน นิทาน ตํานาน
ข อ ความโน ม น า ว (Hortatory) เช น คํ า ปราศรั ย ข อ ความให ป ฏิ บั ติ
(Procedural) เชน วิธีทําอาหาร และขอความใหทรรศนะ (Expository)
เชน บทความวิชาการ
ดังนั้น ขอความที่เปนเรื่องเลา หรือ นิทาน จึงประกอบดวยองค
ประกอบตางๆ
 จุดเริ่มตน หรือ การนําเรื่อง (Exposition) แนะนําตัวละคร
การเกริ่นบอกสถานที่ บอกเวลา เชน กาลครั้งหนึ่ง… หรือ มี
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง…
 เหตุการณยั่วยุ หรือ ปมขัดแยง (Inciting moment หรือ
Conflict) เปนเหตุการณทแี่ สดงลักษณะขัดแยงกับเหตุการณ
ประจํา เชน สุนัขจิ้งจอกแกลงถามดวยอุบายวาไกขันเสียง
ไพเราะเหมือนผูเปนพอไดหรือไม
 จุดพัฒนาเหตุการณ (Rising action) หรือ การเพิ่มความ
ขัดแยง (Tension) ทําใหเกิดความเครียด เชน ฉวยโอกาสใน
ตอนนั้นงับคอไก
 จุดตึงเครียด (Climax) เหตุการณดาํ เนินมาจึนถึงจุดตึงเครียด
เชน ไกจงึ หลอกใหสนุ ขั จิง้ จอกรองบอกชาวบานวา ไกตวั นีเ้ ปน
ของมันมิใชของชาวบาน
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 จุดคลี่คลายปญหา (Denouement หรือ Falling action)
ตัวละครหาทางออกได เชน สุนขั จิง้ จอกรองบอกชาวบานตาม
ที่ไกเเนะนํา
 เหตุการณตอเนื่อง (Final suspense) เหตุการณตอเนื่อง
หลังการคลี่คลายปญหา ไกหัวเราะเยาะ
 จุดยุตเิ รือ่ งราว (Resolution) หรือ การสรุป (Conclusion)
เชน นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา…
องค ค วามรู  ใ นการเขี ย นนิ ท านจากแนวคิ ด ภาษาศาสตร แ ละ
วรรณคดี สามารถสรุปเปนองคความรูในการเขียนนิทานเชิงวิชาการไดดัง
ภาพที่ 2.1 ตอไปนี้








ÿįċĕĨĉĐĩĳĢČįøĩĚĊŧ


ÿįċČĭþĳûĚĬęċ
ÿįċûĜĬĻûĜĩęĒũĄĢĩ



ĳĢČįøĩĚĊŧČţĤĳĐĮĻĤþ

ÿįċĳĚīĻĘČŤĐ

ÿįċęįČīĳĚĮĤĻ þĚĩĞ

ĳĢČįøĩĚĊŧęĞĻĨ ęį

ภาพที่ 2.1 สรุปองคประกอบในการแตงนิทาน
เมื่อแตงนิทานเรียบรอยแลว ผูแตงควรมีหลัก 5 ต คือ ‘ติ’, ‘ตัด’,
‘เติม’, ‘แตง’, ‘ตรวจ’ เสริมเขามาดวย
‘ติ’ หมายถึง การอานทบทวนนิทานที่ตนเองแตงขึ้น จากนั้น
ผูเขียนนิทานตองรูจัก ‘ตัด’ สวนที่ไมจําเปน และ ‘เติม’ สวนที่ขาดหายไป
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เขามาเพื่อใหเนื้อเรื่องสมบูรณ บางครั้งผูแตงนิทานจะตอง ‘แตง’ คําใน
นิทานเพิม่ เติมใหจบั ใจเด็ก และทายทีส่ ดุ ‘ตรวจ’ หาคําสะกดผิด หรือ สวน
ที่ควรปรับปรุง จนแนใจ จากนั้นจึงนําไปเผยแพร
2.1.2 หลักภาษาศาสตร (สัทศาสตรและสัทวิทยา) สําหรับครู
นักวิจัย
หลักการทําวิจยั ภาษาศาสตรสาํ หรับครูนกั วิจยั มีหลักการพืน้ ฐาน
จากความรูทางสัทศาสตรและสัทวิทยา (Phonetics and Phonology)
องคความรูที่ครูนักวิจัยจะตองเขาใจมีดังนี้
2.1.2.1 ดานสัทศาสตร ครูนกั วิจยั ควรมีองคความรูพ นื้ ฐาน
เกี่ยวกับอวัยวะที่ใชในการออกเสียงตาง ๆ ในภาษา โครงการนี้เนนที่เสียง
เรียง (Segments) คือ เสียงพยัญชนะ (Consonants) และเสียงสระ
(Vowels)
1) เสียงพยัญชนะ
ภาษาตางๆในโลกนี้ เสียงพยัญชนะจะมีองคประกอบ 2
สวน คือ ฐาน-กรณ (Placess of articulation) และ ลักษณะการปลอยลม
(Manners of articulation)
ฐาน-กรณ
อวัยวะที่สําคัญ คือ ริมฝปาก ฟน ลิ้น เพดานแข็ง และเสน
เสียง อวัยวะตาง ๆ เหลานี้จะทําหนาที่เปนฐาน หรือไมก็เปนกรณ
ฐาน (Passive articulators) หมายถึง อวัยวะที่ทําหนาที่
รองรับการเคลื่อนที่ของกรณ (Active articulators) หมายถึง อวัยวะที่
มีหนาที่ขยับไปกระทบกับกรณ ตัวอยางเชน ในการออกเสียง ฟ ริมฝปาก
ลางเปนกรณ สวนฟนเปนฐาน เปนตน
ตารางระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทย และภาษาอาขา
ดังภาพที่ 2.2 และ 2.3 จึงมีการแบงฐาน-กรณ เปนดังนี้
10

คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

ริมฝปาก ภาษาอังกฤษเรียกวา Bilabial (bi- แปลวา 2,
labial แปลวา ปาก)
ริมฝปาก-ฟน ภาษาอังกฤษเรียกวา Labio-dental (labio
แปลวา ปาก, dental แปลวา ฟน)
ลิ้นอยูระหวางฟน ภาษาอังกฤษเรียกวา Interdental
(inter แปลวา ระหวาง, dental แปลวา ฟน)
ปุมเหงือก ภาษาอังกฤษเรียกวา Alveolar ridge
ระหวางปุมเหงือก-เพดานแข็ง ภาษาอังกฤษเรียกวา
Alveo-palatal (alveo แปลวา ปุมเหงือก, palatal แปลวา เพดานแข็ง)
ลิน้ รัว ภาษาอังกฤษเรียกวา Trill (trill แปลวา รัว คือ รัวลิน้ )
เพดานแข็ง ภาษาอังกฤษเรียกวา Palatal (palatal แปลวา
เพดานแข็ง)
เพดานออน ภาษาอังกฤษเรียกวา Velar (velar แปลวา
เพดานออน)
เสนเสียง ภาษาอังกฤษเรียกวา Glottal (glottal หรือ
vocal folds แปลวา บริเวณเสนเสียง)
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ภาพที่ 2.2 ระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทย
ลักษณะการปลอยลม
ลั ก ษณะการปล อ ยลม หมายถึ ง เวลาที่ เราออกเสี ย ง
พยัญชนะ ลมทีอ่ อกจากปาก หรือ จมูก มีปริมาณมากหรือนอย ประกอบดวย
กัก (Stops) คือ การที่ลมถูกกักกอนออกเสียงพยัญชนะ
เชน เสียง ป ต ก ฏ อ ถาเสนเสียงไมสั่นเวลาออกเสียงกัก เรียกวา เสียงไม
กอง (Voiceless stop) ถามีการพนลม (Aspirated stop) รวมดวยจะเปน
เสียง จ ฉ ช ฌ ผ ข ค พ ฐ ถ ธ ท ฑ ภ ถาเสนเสียงสั่นรวมดวยเวลาออก
เสียงกัก เรียกวา เสียงกอง (Voiced stop) เชน บ ด ฎ
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เสียดแทรก (Fricative) คือ การกักลมทีร่ มิ ฝปากเล็กนอย
แตปลอยใหลมเล็ดรอดออกมาตามไรฟน ได เชนเสียง ซ ฝ ฟ ส ษ ศ ห ฮ
นาสิก (Nasal) คือ การปลอยลมออกทั้งบริเวณปากและ
จมูก เชน เสียง ม น ง
เปดกวาง (Approximant) คือ การปลอยลมออกใน
ปริมาณมาก เชน เสียง ว ญ ย
ขางลิ้น (Lateral) คือ การปลอยลมออกขางลิ้น เชน เสียง ล

Đĩġīø
ĒĜţĤęĜĘēţĩĐ
ùŤĩþĜīļĐ

O



H













E

Ì


P






N

ĳġŤĐĳġĬęþ

ĳġĬęċĴĎĚø



V
VJ
F
U


ĳĕċĩĐĤţĤĐ



ĳĕċĩĐĴùĺþ



R
RJ
D


ĜīĐļ ĚĨĞ

ĜīļĐĤęİţĚħĢĞţĩþĖũĐ



ĚħĢĞţĩþĒįŞĘĳĢþĮĤĳĕċĩĐĴùĺþ

ĚīĘĔśĒĩø-ĖũĐ

øĨø
ķĘţøŤĤþ
ĕţĐĜĘ
øŤĤþ

ĚīĘĔĒĩø

ćĩĐ-øĚĊŧ

ĒįŞĘĳĢþĮĤø

ĜĨøĠĊħøĩĚĒĜţĤęĜĘ










!





M
MJ
I


J





Õ
L


0
¢













ภาพที่ 2.3 ระบบเสียงพยัญชนะภาษาอาขา
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2) เสียงสระ
การออกเสียงสระ อวัยวะหลักที่ใชผลิตเสียงสระ คือ ลิ้น
ดังภาพที่ 2.4 เสียงสระที่แตกตางกันแตละเสียงจะขึ้นกับ 3 สวนตอไปนี้
1) การขยับขึ้น-ลงของลิ้น (Tongue height) 2) การเคลื่อนที่ไปขางหนาหลังของลิ้น (Tongue advancement) และ 3) ความสั้นยาวของระยะ
เวลาในการผลิตเสียงสระ (Vowel duration)

2)

1)

ภาพที่ 2.4 อวัยวะหลักในการออกเสียงสระ
นักภาษาศาสตรนาํ รูปทรงของลิน้ มาเปนแบบจําลองในการ
อธิบายลักษณะการออกเสียงสระ โดยลักษณะการออกเสียงสระแบงได 3
สวน คือ การขยับขึน้ -ลงของลิน้ การเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนา-หลังของลิน้ ความ
สั้น-ยาวของระยะเวลาในการผลิตเสียงสระ ดังภาพที่ 2.5
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การเคลื่อนที่ของลิ้นไปขางหนา-หลัง
สระหนา สระกลาง สระหลัง

การขยับขึ้น-ลงของลิ้น

สระสูง

อิ อี

อึ อือ

สระกลาง

เอะ เอ

เออะ เออ โอะ โอ

สระตํ่า

แอะ แอ อะ อา

อุ อู

เอาะ ออ

ภาพที่ 2.5 ระบบเสียงสระในภาษาไทย
การขยับขึน้ -ลงของลิน้ คือ การทีล่ นิ้ ขยับขึน้ หรือ ขยับลง
ถาเราออกเสียงสระแลวลิ้นขยับขึ้น เรียกวา สระสูง เชน สระอี สระอือ สระอู
ถาลิ้นขยับลง เราเรียกวา สระตํ่า เชน สระแอ สระอา สระออ แตถาเรา
ออกเสียงสระแลวลิน้ อยูร ะดับกลางระหวางสระสูงกับสระตํา่ อันประกอบ
ดวย สระเอ สระเออ และสระโอ เราเรียกสระกลุมนี้วา สระที่ลิ้นอยูระดับ
กลาง
การเคลื่อนที่ไปขางหนา-หลังของลิ้น คือ การขยับลิ้นไป
ขางหนาใกลริมฝปาก เชน สระอี สระเอ สระแอ การขยับลิ้นไปขางหลัง
ชองปาก เชน สระอู สระโอ และสระออ ถาลิ้นอยูระดับกลางระหวางหนา
และหลัง เรียกวาสระกลาง เชน สระอือ สระเออ และสระอา
ความสัน้ -ยาวของระยะเวลาในการผลิตเสียงสระ สระใน
ภาษาไทยจะมีลักษณะสั้นหรือยาวได เชน สระอิ – สระอี สระโอะ – สระโอ
เปนตน
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2.1.2.2 ดานสัทวิทยา ครูนกั วิจยั จะตองมีองคความรูเ กีย่ ว
กับระบบเสียง (Sound system) และคูเทียบเสียง (Minimal pairs)
ระบบเสียงหมายถึงเสียงทีม่ นี ยั สําคัญทางภาษาศาสตร เปน
เสียงที่ผานการวิเคราะหดวยวิธีทางสัทวิทยา (Phonological analysis)
โดยการนําคําสองคําทีม่ โี ครงสรางพยางคคลายกัน มีความหมายแตกตางกัน
แตทั้งสองคํามีความแตกตางกันที่ตําแหนงเสียงใดตําแหนงเสียงหนึ่งใน
พยางค มาวิเคราะหหาระบบเสียง
ตัวอยาง ภาษาไทย
ปาก
‘mouth’
กาก
‘waste’
จากคําทั้งสองคําที่มีโครงสรางพยางคคลายกัน แตมีความ
หมายแตกตางกัน คือ
ČŀĩĴĢĐţþĎĬĻ
C1 7 C3 











Ē
p

ø
k

Ĥĩ
aa

Ĥĩ
aa

ø
k

ø
k

ûŀĩĎĬĻ 1

ûŀĩĎĬĻ 2

มีเสียงในตําแหนงแรกแตกตางกัน คําแรก ตําแหนงแรก
(C1) เปนเสียง p ‘ป’ คําที่สอง ตําแหนงแรก (C1) เปนเสียง k ‘ก’ สวน
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เสียงในตําแหนงที่สอง (V2) และตําแหนงที่สาม (C3) เหมือนกันในทั้งสอง
คํา คือ เปนเสียง สระอา และเสียง k ‘ก’ ตามลําดับ
นักภาษาศาสตรจะสรุปวา เสียง ‘ป’ และ ‘ก’ เปนเสียง
ที่มีนัยยะสําคัญทางภาษาศาสตร ทําหนาที่แยกความหมายของคําทั้งสอง
ออกจากกัน
เรียกคําทั้งสองคํา คือ ปาก และ กาก วา คูเทียบเสียง
(Minimal pairs)
2.1.3 ขั้นตอนบูรณาการวิธีเขียนนิทาน หลักภาษาศาสตร
และวิธีวิจัย
ขัน้ ตอนวิธเี ขียนนิทาน หลักภาษาศาสตร และวิธวี จิ ยั มี 11 ขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 1 ครูนกั วิจยั ตองเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยกับระบบ
เสียงภาษาแมของผูเรียน จากนั้นวิเคราะหวามีเสียงใดบางในระบบเสียงที่
มีในภาษาไทย แตไมมใี นภาษาแมของผูเ รียน เสียงทีไ่ มปรากฏในระบบเสียง
ภาษาแมของผูเรียนนั้นเองมักจะเปนเสียงที่ผูเรียนไมสามารถออกเสียงได
เช น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระบบเสี ย งพยั ญ ชนะภาษาไทยกั บ ระบบเสี ย ง
พยัญชนะภาษาอาขา ผูเ รียนชนเผาอาขาจะไมสามารถออกเสียงพยัญชนะ
ทายได เนื่องจากระบบเสียงภาษาอาขาไมมีเสียงพยัญชนะทาย ดังนั้น ครู
นักวิจัยจึงเลือกคําที่มีเสียงพยัญชนะทายในภาษาไทย เชน ฟาก ปาก ลูก
กัก ฯลฯ มาใหผูเรียนไดฝกฝน
ระบบเสียงภาษาไทย ประกอบดวย เสียงพยัญชนะตน เสียง
พยัญชนะทาย เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต เชนเดียวกับระบบเสียงภาษา
อาขา ประกอบดวย เสียงพยัญชนะตน เสียงพยัญชนะทาย เสียงสระ และ
เสียงวรรณยุกต ดังภาพที่ 2.6-2.11

17

คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

2.1.2.1 เสียงพยัญชนะ
ระบบเสี ย งพยั ญ ชนะภาษาไทย ประกอบด ว ย เสี ย ง
พยัญชนะตนเดีย่ ว เสียงพยัญชนะตนควบกลํา้ และเสียงพยัญชนะทาย (ธีระพันธ
เหลืองทองคํา, 2558) ดังภาพที่ 2.6 นี้
เสียงพยัญชนะ

ภาพที่ 2.6 ระบบเสียงพยัญชนะภาษาไทย
ระบบเสียงพยัญชนะภาษาอาขา หรือ อีกอ ประกอบดวย
เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว เสียงพยัญชนะตนควบกลํ้า แตไมมีเสียงพยัญชนะ
ทาย (ธีระพันธ เหลืองทองคํา, 2558) ดังนี้


ĕęĨĄāĐħĎŤĩę
ķĘţĘĬ

ภาพที่ 2.7 ระบบเสียงพยัญชนะภาษาอาขา
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2.1.2.2 เสียงสระ
ระบบเสียงสระภาษาไทย ประกอบดวย เสียงสระสั้น เสียง
สระยาว และเสียงสระประสม (ธีระพันธ เหลืองทองคํา, 2558) ดังนี้
เสียงสระ

ภาพที่ 2.8 ระบบเสียงสระภาษาไทย
ระบบเสียงสระภาษาอาขา ประกอบดวย เสียงสระธรรมดา
เสียงสระนาสิกหรือเสียงขึ้นจมูก และเสียงสระประสม (ธีระพันธ เหลือง
ทองคํา, 2558) ดังนี้

ภาพที่ 2.9 ระบบเสียงสระภาษาอาขา



2.1.2.3 เสียงวรรณยุกต
ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาไทย ประกอบดวย 5 เสียง ดังนี้
(ธีระพันธ เหลืองทองคํา, 2558)
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เสียงวรรณยุกต

ภาพที่ 2.10 ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาไทย
ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาอาขา ประกอบดวย เสียงกอง
มีลม และกองเครียด (ธีระพันธ เหลืองทองคํา, 2558) ดังนี้

ภาพที่ 2.11 ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาอาขา
ขั้นที่ 2 เลือกคําใหตรงเปา เชน ผูเรียนชนเผาอาขาจะไมสามารถ
ออกเสียงพยัญชนะทายได เนื่องจากระบบเสียงภาษาอาขาไมมีเสียง
พยัญชนะทาย ครูนกั วิจยั จึงเลือกคําทีม่ เี สียงพยัญชนะทายในภาษาไทย เชน
กาก ฟาง กับ มาใหผูเรียนฝกออกเสียง หรือ
ครูนกั วิจยั เลือกจากคูเ ทียบเสียง (Minimal pairs) เชน ระบบเสียง
ภาษาอาขาไมมีเสียงพยัญชนะตนควบกลํ้า ปล แตมีเสียงควบกลํ้า ปล ใน
ระบบเสียงภาษาไทย จากนั้น ครูนักวิจัยเลือกคูเทียบเสียงที่มีความแตก
ตางกันระหวางเสียงควบกลํ้ากับเสียงไมควบกลํ้าในตําแหนงโครงสราง
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พยางคเดียวกัน เชน ในคูเทียบเสียงที่ 1 เปนคูเทียบเสียงที่มีเสียง ปล และ
เสียง ป แตกตางกันในตําแหนงพยัญชนะตน แตเสียงสระเหมือนกัน เพื่อ
ใหผูเรียนไดฝกออกเสียง ปล กับ ป คูกัน คําที่ควรนํามาใหผูเรียนชนเผาอาขา
ฝกออกเสียงจึงเปน ปลา-ปา หรือ ปลาย-ปาย ในคูเทียบเสียงที่ 2 เปนตน
พยัญชนะตน
ป
ปล
ป
ปล

อา
อา
อา
อา

สระ

พยัญชนะทาย
ย
ย

คูเทียบเสียง
ที่ 1

คูเทียบเสียง
ที่ 2

ขัน้ ที่ 3 นําคําเหลานีไ้ ปเช็คกับคําในบัญชีคาํ ศัพทพนื้ ฐานทีผ่ เู รียน
ควรรู ดังภาพที่ 1.14 หรือ ตรวจสอบกับแบบเรียนที่ผูเรียนใช เลือกคําที่มี
เสียงที่เลือกมาในขั้นที่สองมาแตงนิทาน เชน ในบัญชีคําศัพทพ้นื ฐานมีคํา
วา ปา กับ ปลา ใหเลือกทั้งสองคํามาแตงนิทาน หรือ ถาในบัญชีคําศัพท
พื้นฐาน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) มีคําวา ปลัก กับ ปก ก็ใหเลือกมาแตงนิทาน
เชนกัน หรือ หากครูนกั วิจยั ทราบแลววาเสียงในภาษาไทยทีผ่ เู รียนชนเผาอาขา
มักจะออกเสียงไมได คือ เสียงพยัญชนะทาย และในบัญชีคําศัพทพื้นฐาน
กําหนดคําวา กาก กับ กาบ ครูนักวิจัยชนเผา/อาขา คําทั้งสามคํา คือ กาก
กับ กาบ มาแตงนิทานเพื่อใหผูเรียนที่เปนเด็กอาขาไดฝกออกเสียง
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ภาพที่ 2.12 ตัวอยางบัญชีคําศัพทพื้นฐานทีผ่ ูเรียนควรรูของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558)
ขัน้ ที่ 4 ครูนกั วิจยั สามารถเลือกคําศัพทภาษาไทยสําหรับฝกออก
เสียงใหผูเรียนจากงานวิจัยที่มีผูทําไวแลว ดังภาพที่ 2.13 ครูนักวิจัยเลือก
คําสําหรับนํามาแตงนิทานจากงานวิจัยที่มีผูทําไวแลววาเปนคําภาษาไทย
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ทีผ่ เู รียนชนเผาอาขา หรือ ผูเ รียนชนเผาตาง ๆ ไมสามารถออกเสียงได จาก
ภาพ ไดแกคําวา ฟาก ฝาก ฟน ฝน ฯลฯ เปนตน
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ภาพที่ 2.13 ตัวอยางคําศัพทภาษาไทยที่มีเสียงมีปญหาสําหรับผูเรียน
ที่ไมไดพูดภาษาไทยเปนภาษาแม
ขั้นที่ 5 ครูนักวิจัยเขียนนิทานดวยหลักการที่ไดรับการถายทอด
มา ครูนกั วิจยั สามารถแตงเนือ้ เรือ่ งใหม หรือ ดัดแปลงจากนิทานอีสป โดย
ใหบรรจุคําที่เลือกไวในขั้นที่สองถึงขั้นที่หา ลงไปในนิทานดวย
ขั้นที่ 6 ครูนักวิจัยแตงนิทาน ดวยหลักการในขอ 1.1 สงนิทานที่
แตงเรียบรอยแลวใหผเู ชีย่ วชาญจํานวน 3 คนตรวจความถูกตองของภาษา
และเนื้อหา
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ขั้นที่ 7 ครูนักวิจัยเก็บขอมูลกอนเรียน หรือ กอนใชนิทาน โดย
สรางเอกสารสําหรับตรวจสอบคําศัพทที่ผูเรียนสามารถออกเสียงและไม
สามารถออกเสียงได ครูนักวิจัยสามารถเลือกตรวจสอบเฉพาะคําศัพท
ภาษาไทยทีผ่ เู รียนไมสามารถออกเสียงได หรือ คําศัพททกุ คําในนิทานก็ได
ครูนักวิจัยนํานิทานไปใหผูเรียนอานออกเสียง แลวตรวจสอบขอมูลลงใน
เอกสารตรวจสอบรายการคําศัพท ดังตัวอยาง นิทานเรื่อง หนูไกรักโลก
โดยครูคงขวัญ คํานอย ตอไปนี้
ตัวอยาง นิทาน เรือ่ ง หนูไกรกั โลก โดยครูคงขวัญ คํานอย โรงเรียน
อนุบาลแมสาย (สายศิลปศาสตร) ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย (คงขวัญ
คํานอย, 2560)
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คําจากบัญชีคําพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1. แก 2. แกง 3. แกว 4. แกะ 5. ใกล 6. ไก 7. ไกล 8. ขยะ 9. คํา 10. ชวย
เคาโครงเรื่อง เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
1. วันหนึ่งนองหนูไก

เดินเที่ยวใกลริมลําธาร

เชานี้ชางเบิกบาน

นํ้าลําธารคงใสเย็น

2. นองไกเด็กตัวนอย

เฝารอคอยอยากจะเห็น

นํ้าใสไหลกระเซ็น

หากไดเห็นคงชื่นใจ
ลําธารหนาอยูไมไกล

3. หนูไกเดินเขาหา
แตแลวตองตกใจ

มองเห็นไดแตขยะ

4. กุงหอยปูปลาเลา

แลวพวกเจาไปไหนนะ

กลองโฟมใหญเทอะทะ

ลอยเกะกะนาแขยง

5. หนูไกทําหนาเศรา

สายบัวเราเคยทําแกง

เสียดายบัวขาวแดง

เคยออกแรงพายเรือเก็บ

6. ลุงแกะแกเดินมา

เตือนไกวาระวังเจ็บ

หากแกวบาดตองเย็บ

ลุงคอยเก็บเปนกระจํา

7. แถวนี้คนมักงาย

แกบนไปวาใจดํา

ทิ้งกันทุกเชาคํ่า

จนแมนํ้าคลํ้าเหม็นเนา
…..

26

คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

ตัวอยาง ตารางสําหรับตรวจสอบการอานออกเสียงของผูเรียน
วัน

หนึ่ง นอง

หนู ไก เดิน เที่ยว ใกล

เชา

นี้

ชาง เบิก
บาน

นอง

ไก

เด็ก

นํ้า ลําธาร คง

ตัว นอย เฝา

รอ

ริม

ลํา
ธาร

ใส

เย็น

คอย อยาก

จะ

คําที่ผูเรียนอานออกเสียงไดถูกตองใหใสเครื่องหมาย
ผูเรียนอานออกเสียงไมไดใหใสเครื่องหมาย X
X
ไก เดิน เที่ยว ใกล

เห็น


คําที่



วัน หนึ่ง นอง

หนู

เชา

นี้

ชาง

เบิก
บาน

นอง

ไก

เด็ก

ตัว นอย เฝา

นํ้า ลําธาร คง

รอ

ริม ลําธาร
ใส

คอย อยาก

เย็น

จะ เห็น

ขัน้ ที่ 8 ครูนกั วิจยั นํานิทานเดียวกันนีไ้ ปสอนใหเด็กอานออกเสียง
เปนเวลา 5 สัปดาห การกําหนดระยะเวลา 5 สัปดาห (สุพักตร พิบูลย,
2559)
ขั้นที่ 9 เมื่อครบ 5 สัปดาห ครูนักวิจัยเก็บขอมูลหลังเรียน ดวย
วิธีเแบบเดียวกับในขั้นที่แปด จากนั้นบันทึกขอมูล
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ขั้นที่ 10 นําขอมูลกอนเรียนและหลังเรียนที่บันทึกไวมาคํานวน
หาจํานวนคําที่ผูเรียนสามารถออกเสียงไดและออกเสียงไมได ดวยสูตร
Y% = จํานวนคําที่ออกเสียงไดถูกตอง x 100/N
Z% = จํานวนคําที่ออกเสียงไมได x 100/N
สรางตารางนําเสนอผลการวิจัย ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางตารางนําเสนอผลการวิจัย
คะแนนอานออกเสียง
ชื่อ
ดช.…..
ดญ…...
ดช.…..
ดญ…...
ดช.…..
ดญ…...
ดช.…..
ดญ…...
คาเฉลี่ยรวม

กอนใชนิทาน (%) หลังใชนิทาน (%)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X

คะแนน
ความแตกตาง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 11 ผูวิจัยสรางรูปแบบรายงานผลการวิจัย และโครงราง
สไลดในการนําเสนองานวิจัยอยางงายสําหรับครูนักวิจัย
ขั้นตอนการทํางานทั้งหมดนี้จัดเปนนวัตกรรมดวยเหตุผล 3
ประการ คือ
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ประการแรก การสรางนิทานเกิดจากการผสมผสานองคความรู
หลากหลายศาสตร อันไดแก ศาสตรจากประสบการตรง ศาสตรทาง
ภาษาศาสตร และศาสตรทางวรรณคดี
ประการที่สอง มีการนําเรื่องราวในทองถิ่นมาเปนฐานคิดในการ
แตงนิทานเพื่อฝกออกเสียงภาษาไทย โดยครูนักวิจัยนําเรื่องราวทองถิ่น
วัฒนธรรมทองถิ่นมาผสมผสานอยางลงตัว
ประการที่สาม ในการเลือกคําศัพทที่ใชแตงนิทานอยูบนพื้นฐาน
และหลักการทางภาษาศาสตร คือ การเปรียบเทียบเปรียบตางระบบเสียง
ภาษาแมของผูเรียนกับระบบเสียงภาษาไทย จากนั้นจึงเลือกคําศัพทจาก
งานวิจัยภาษาศาสตร คําศัพทจากบัญชีคําศัพทพื้นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือ สพฐ. นับวาเปนนวัตกรรมในการ
เลือกใชคาํ ตามหลักการทางดานคลังคําศัพท หรือ ทีเ่ รียกชือ่ ภาษาอังกฤษวา
Corpora หรือ Corpus ซึง่ สอดคลองกับการที่ Hyland and Wong (2013)
จัดใหการใช Corpus เปนนวัตกรรมทางการศึกษา
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3

ผสมผสานการบริหาร

การบริหารงานเปนสิ่งสําคัญมากในการดําเนินโครงการจัดการ
ความรู เนื่องจากมีผูรวมงานหลายภาคสวน ทั้งในระดับองคกร และ ใน
ระดับบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการทํางานระดับองคกร
โครงการการจัดการความรูเ รือ่ งการใชนวัตกรรมนิทานสอนออก
เสียงภาษาไทย มีองคกรใหญที่เกี่ยวของกับการทํางาน ไดแก สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 3 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และสํานักพิมพ Best for Kids ภายใตการ
สนับสนุนทุนการดําเนินงานจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
จากภาพที่ 3.1 หนวยงานกลางในการประสานงาน คือ คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึง่ เปนตนสังกัดของผูว จิ ยั ทําหนาทีเ่ ชือ่ ม
โยงบุคลากรในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหทํางานรวมกัน โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติสนับสนุนทุนในการทํางานเปนระยะ
เวลา 12 เดือน
รูปแบบการประสานงาน
หลักในการประสานงานระดับองคกร มี 2 รูปแบบ คือ การ
ประสานงานแบบไมเปนทางการ และการประสานงานแบบเปนทางการ
การประสานงานแบบไมเปนทางการ
ผูว จิ ยั ใชวธิ ปี ระสานงานโดยเขาไปปรึกษาโครงการกับผูอ าํ นวยการ
สํานักงานเขตประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประมาณ 3 ครั้ง ในสถานที่ที่
ไมใชสถานที่ราชการ แตเปนรานกาแฟ รานอาหาร เปนตน
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ผูว จิ ยั นําโครงการไปปรึกษากับผูว จิ ยั รวมสังกัดมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง 2 ครั้ง ในรูปแบบไมเปนทางการ เชน พูดคุยในรานกาแฟ เชนกัน
การประสานงานแบบเปนทางการ
ผูวิจัยมีผูชวยงานหลักในตําแหนงเลขานุการจํานวน 2 คน
เลขานุการจะเปนผูชวยทําหนังสือเปนทางการเพื่อสงไปยังหนวยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้
ในบางครั้ง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว เลขานุการจะเปนคนออกไป
สงหนังสือราชการขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรม ประชุมกลุมยอย โดย
ขอนับการเขารวมโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของภาระงาน ดวยตนเองที่
จังหวัดเชียงราย
ผู  วิ จั ย ยั ง ได เ ข า ร ว มประชุ ม กั บ ผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สํานักงานเขตประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ดวยตนเอง เพือ่ แนะนําตัวอยางเปนทางการ และชีแ้ จงการดําเนินโครงการ

สํานักพิมพ
Best for Kids

ภาพที่ 3.1 ความสัมพันธระดับองคกร
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3.2 ขั้นตอนการทํางานระดับบุคคล







øĩĚČīċČţĤøĨđûĚİ
ĐĨøĞīÿĨęĎĩþķĜĐŧ





ùĨļĐČĤĐøţĤĐĢĚĮĤ
øĩĚÿĨċĳČĚĬęĘ

ġĕĒĳāĬęþĚĩęĳùČ
ČīċČţĤĶĢŤûĚİĐøĨ ĞīÿęĨ ĳùŤĩ
ĚţĞĘĵûĚþøĩĚēţĩĐĚħđđ
ùĤþĢĐţĞęþĩĐ

ĒĚħġĩĐþĩĐ

øĩĚČīċČţĤøĨĐĶĐĎĬĘþĩĐĎĩþ
ķĜĐŧĳĖġđįťûĴĜħ
GBDFUPGBDF



ÿĨċøīÿøĚĚĘĴĜħĎŀ
 ĩ

ēİŤĞīÿĨęĒĚħĳĘīĐēĜÿĩøøĩĚÿĨċøīÿøĚĚĘ

ภาพที่ 3.2 ความสัมพันธระดับบุคคล
ขัน้ ตอนการทํางานระดับบุคคลเปนขัน้ ตอนทีม่ คี วามสําคัญสําหรับ
โครงการอยางยิง่ ขัน้ ตอนนีส้ นับสนุนผลงานวิจยั ของ Hyland and Wong
(2013) ที่กลาววา ความสัมพันธสวนตัวมีสวนที่ทําใหการทํางานเกิดขึ้นได
โดยมีอุปสรรคนอยในโครงการนี้ ผูวิจัยและผูอํานวยการสํานักงานเขต
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความสัมพันธ คือ เคยเปนครู-ศิษย ผูวิจัย
และผูวิจัยรวมในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีความสัมพันธในลักษณะเคย
ทํางานรวมกันในโครงการใหญ ๆ มา 2 โครงการ
ดังนัน้ กอนการประสานงานอยางเปนทางการจะมีการพูดคุยอยาง
ไมเปนทางการกอนทุกครัง้ ซึง่ ระบบการทํางานแบบนีใ้ ชในทุกขัน้ ตอนของ
การทําโครงการ
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3.3 ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันในโครงการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้เปนผลมาจากหลายปจจัย
ไดแก แหลงทุน (Funding resources) ระบบการจัดการ (Management
system) คณะทํางานที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Adequate
resources) ขัน้ ตอนการสือ่ สารทีต่ รงไปตรงมา (Open communication
process) และขัน้ ตอนรูร บั ผิดชอบ (Accountability process) สอดคลอง
กับปจจัยที่ Kenny (2002) และ Hyland and Wong (2013) ไดกลาวไว
แหลงทุน
แหลงทุนทีน่ า เชือ่ ถือ และใหการสนับสนุนกิจกรรม มีความสําคัญ
ทําใหกิจกรรมตาง ๆ สําเร็จไดดวยดี แหลงทุนทําใหเกิดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยทองถิ่น ไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย การประสานงาน
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 และระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 และสํานักพิมพ Best for Kids
ระบบการจัดการ
ระบบการจัดการในโครงการ ใชวิธีคูตรงขาม (Waters and
Viches, 2013) ไดแก ความไมเปนทางการ-ความเปนทางการ ความงายความยาก การสัง่ แบบ top down-bottom up เปนตน ระบบการจัดการ
แบบคูตรงขามนี้ เชน
ความไมเปนทางการ-ความเปนทางการ แมวาในการจัดการ
กิจกรรมตลอดป 2560 จะมีการประสานงานอยางเปนทางการในทุกขั้น
ตอน เชนการออกจดหมายแจงกิจกรรมจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา ไปถึง สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แตใน
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ขณะเดียวกัน คณะทํางานไดใชการประสานงานแบบไมเปนทางการอีกทาง
หนึ่ง
ความงาย-ความยาก คณะทํางานไดถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี เชน วิธีการเขียนนิทาน วิธิการเลือกคําศัพทดวยหลักการทาง
ภาษาศาสตร อยางงาย แตในขณะเดียวกัน คณะทํางานไดเพิ่มวิธีทําวิจัย
ซึ่งมีขั้นตอนซับซอนและมีความยากสําหรับครูนักวิจัยที่เขารวมโครงการ
และมีแผนงานทีม่ าจากการวางแผนเปนอยางดีตลอดทัง้ ปกาํ กับการทําวิจยั
การสั่งแบบ top down-bottom up คณะทํางานมีการ top
down กับครูนกั วิจยั ทีเ่ ขารวมโครงการดวยการกําหนดวัตถุประสงคในการ
สรางนิทานอยางชัดเจน แตในขณะเดียวกัน ครูนกั วิจยั สามารถปรับเนือ้ หา
นิทานใหยืดหยุน สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง
คณะทํางานที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
คณะทํางานในโครงการนี้ มีทักษะการถายทอดองคความรู และ
เทคโนโลยี เปนอยางดี เนื่องจากสวนใหญเปนนักวิจัยที่ทําวิจัยในหัวขอที่
เกีย่ วของกับโครงการ นอกจากนัน้ ในขัน้ ตอนการฝกปฏิบตั กิ ารเขียนนิทาน
ยั ง มี นั ก เขี ย นนิ ท านมื อ อาชี พ ที่ เ ป น เจ า ของสํ า นั ก พิ ม พ ม าถ า ยทอด
เทคโนโลยีดวยประสบการณตรงที่สั่งสมมากวา 30 ป
การมีทรัพยากรมนุษยที่พอดีและพอเพียงกับโครงการทําใหการ
ทํางานมีความราบรื่น และแมจะเกิดอุปสรรค คณะทํางานสามารถแกไข
ปญหาใหลุลวงไปได
ขั้นตอนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
ขั้นตอนการสื่อสารในโครงการนี้ใชแนวคิด Dialogue exchange
(Bakhtin, 1981; Wells, 1999) นั่นคือ การสื่อสารทั้งแบบตอหนา และ
ใชเทคโนโลยี
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การสือ่ สารแบบตอหนา ในโครงการนีส้ ว นมากใชการประชุมนอก
รอบ พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนงาน การปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และการพูดคุยในเชิงการใหผลประโยชน
กับครูนักวิจัยที่เขารวมโครงการ เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกัน
การสือ่ สารดวยเทคโนโลยี เชน ไลนกลุม และอีเมล จากการสือ่ สาร
ระดั บ นี้ ทํ า ให พ บว า การใช ก ารสื่ อ สารด ว ยไลน แ บบเดี่ ย วหรื อ อี เ มล มี
ประสิทธิภาพมากกวาการสื่อสารในกลุมไลน ดังภาพที่ 3.3 เนื่องจากครู
นักวิจัยจะเปดเผยความคิดมากเมื่อสื่อสารแบบเดี่ยว

ภาพที่ 3.3 การสื่อสารในกลุมไลน
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ขั้นตอนรูรับผิดชอบ
ความรูรับผิดชอบ หรือ Accountability หมายถึง พฤติกรรมที่
เหมาะสมของบุคคลในฐานะสวนหนึ่งของงาน และความรับผิดชอบตอ
บทบาทของตนเองที่มีตอผูอื่น ความรูรับผิดชอบนี้เปนสวนสําคัญหนึ่งใน
การบริหารงาน (บุญอยู ขอพรประเสริฐ, 2554) และความรูรับผิดชอบนี้
ทําใหเกิดความไววางใจกันในการทํางาน (Levitt, Janta, and Wegrich,
2008)
โครงการนี้ไดรับการผลักดันใหเปนไปไดจากทีมที่มีประสิทธิภาพ
แตละคนรูรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเอง รวมถึงสามารถ
ทํางานประสานกันเปนหนึ่งเดียว เนื่องจากมีความไววางใจซึ่งกันและกัน
การกระทําของแตละคนในทีมไดตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการที่
ตองการทําเพื่อครูนักวิจัยในสังกัดพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 3
ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาเปนไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ผสมผสาน (Ecological) ดังภาพที่ 3.4 คือ มีการผสมผสานระหวางการ
ทํางานระดับนโยบาย คือ ระดับบนลงลาง (Mechanistic) เชน มีนโยบาย
พัฒนาครูจากรัฐบาล ควบคู กับการทํางานในระดับบุคคล ซึ่งเปนการ
ทํางานระดับยอยหรือระดับลาง (Individual) ระหวางบุคลากรในหนวยงาน
ทําใหเกิดการกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของครูนกั วิจยั ใหม ดังภาพที่ 3.5
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ภาพที่ 3.4 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Ajzen, 1991)

ภาพที่ 3.5 ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของ
ครูนักวิจัย (Ajzen, 1991)
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จากภาพที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มจากระดับความเชื่อ เมื่อ
ความเชื่อเปลี่ยน พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงตามความเชื่อที่เปลี่ยนไป
(Ajzen, 1991) ความเชื่อ ประกอบดวย ทัศนคติ (ความเชื่อที่มีตอผลลัพธ)
บรรทัดฐานของสังคม (ความเชื่อที่มีตอความคิดเห็นของผูอื่น หรือ ความ
คาดหวังของสังคม) พฤติกรรม (ความเชือ่ เกีย่ วกับตัวเอง) การเปลีย่ นแปลง
ทัง้ 3 สวนนี้ จะนําไปสูค วามตัง้ ใจพัฒนาตนเอง และกําหนดพฤติกรรม เพือ่
พัฒนาผูเรียน
ตัวอยางความเชือ่ ทีม่ ตี อ ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ ในงานวิจยั นี้ ไดแก ผล
การวิจัยเชิงคุณภาพในโครงการที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธจากการใชนิทาน
ฝกอานออกเสียงภาษาไทยใหผูเรียนโดยครูนักวิจัย พบวา ผูเรียนสามารถ
นํานิทานที่ครูนักวิจัยแตงขึ้นไปฝกอานออกเสียงภาษาไทยนอกเวลาเรียน
ดังภาพที่ 3.6 ทําใหผูเรียนไดฝกความคิดสรางสรรและจินตนาการ รวมถึง
ผูเ รียนสามารถแตงนิทานดวยตัวเอง จากนัน้ ฝกอานออกเสียงและฝกเขียน
ภาษาไทยจากเรื่องที่ตนเองไดแตงขึ้น เชน ภาพที่ 3.7
สวนตัวอยางความเชื่อที่มีตอบรรทัดฐานของสังคมที่เกิดขึ้นใน
งานวิจัยนี้ ไดแก ความทาทายตอบรรทัดฐานของสังคมที่วาครูจะตองเปน
ผูมีอํานาจสั่งการในหองเรียนแตเพียงผูเดียว ผูเรียนจะตองเชื่อฟงครู แต
เมือ่ ครูนกั วิจยั และผูเ รียนไดแตงนิทานเพือ่ ฝกอานและเขียนภาษาไทยรวม
กัน ทําใหเกิดการยํ้ารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
Student-centeredness เนื่องจากผูเรียนไดฝกภาษาไทยจากเรื่องที่แตง
ดวยตัวเองเพิม่ เติมจากการเรียนรูจ ากนิทานทีค่ รูนกั วิจยั เปนผูแ ตงขึน้ และ
ยังสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูเรียนและครูนักวิจัยในชั้นเรียน
ดวย
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ภาพที่ 3.6 การวาดภาพ-ระบายสีประกอบนิทานเรื่อง
เจาหญิงเมลอนของผูเรียน

ภาพที่ 3.7 นิทานที่ผูเรียนแตง
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ครูนักวิจัยบางทาน เชน ครูนักวิจัยสังกัดโรงเรียนเทอดไทย ไมได
สอนภาษาไทย แตนํานิทานที่แตงขึ้นเองจากโครงการนี้ฝกอานออกเสียง
ใหผเู รียนนอกเวลาเรียนชวงเวลาเย็น สอดคลองกับผลการวิจยั ทีพ่ บวา ครู
นั ก วิ จั ย เป น ผู  มี ค วามสามารถด า นการสอน มี เ ทคนิ ค การสอน ชอบ
แสดงออก และมีความตองการพัฒนานักเรียนอยางแรงกลา จากวิเคราะห
แบบสะทอนคิด (Reflection) ในตารางที่ 3.1 ครูนักวิจัยกวา 50% ระบุ
วานิทานชวยพัฒนาทั้งผูเรียนและตนเอง รวมถึงไดใชวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาแตงนิทานดวย
ตารางที่ 3.1 สิง่ ทีค่ รูไดรบั จากการทํานิทาน (ประเมินจากการเขียนสะทอน
คิด หรือ Reflection)
สิ่งที่ได

%

ความรู

50.05
วิธีการใชภาษาและคําศัพทใหเหมาะกับวัย
องคประกอบของนิทานวามี theme โครงสราง และตัวละคร
แนวทางการสรางเนื้อหานิทานที่หลากหลาย
วิธีทําวิจัยในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห
แนวทางการสอน
การทําสถิติ
การสรางนวัตกรรม

ประสบการณใหม

3.84
5.13
2.56
19.23
3.08
7.69
8.52
6.40

ไดวิเคราะหจุดดีจุดดอยของตนเอง
ไดทราบปญหาและวิธีแกไข
ไดมุมมองใหม เกิดการใฝรู และแรงบันดาลใจ
ไดแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียนเอกชน และรัฐบาล

1.28
1.28
2.56
1.28
43.50

ชอบ สนุก ไดฟงงานวิจัยของเพื่อน
มีประโยชนกับทั้งครูและนักเรียน
นิทานมีผลตอการใฝเรียนรูของนักเรียน

8.44
7.69
7.55

ดีใจเด็กๆไดนิทาน
มีเวลานอยเกินไปในการทําวิจัย
ภูมิใจในนิทานของตนเอง
งานเยอะ เพราะครูสอนเยอะ สอนไมตรงกับที่จบมา

8.96
3.84
3.57
3.45

ทัศนคติของครู
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ผลจากตารางที่ 3.1 ยังแสดงใหเห็นความเชื่อที่ครูนักวิจัยมีตอ
ตนเองวาสามารถสรางนวัตกรรมได ครูนกั วิจยั ทีส่ อนทัง้ วิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ นําองคความรูที่ไดไปประยุกตแตงนิทานภาษาอังกฤษเพื่อ
ทําผลงานวิชาการของวิทยฐานะ โดยมีคณะผูว จิ ยั เปนพีเ่ ลีย้ ง ดังภาพที่ 3.8
และ 3.9

ภาพที่ 3.8 นิทานภาษาอังกฤษที่ครูนักวิจัยแตงขึ้น
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ภาพที่ 3.9 คณะผูวิจัยเปนพี่เลี้ยงตรวจนิทานภาษาอังกฤษ
ที่ครูนักวิจัยเปนผูแตง
นอกจากนั้น นิทานยังทําใหผูบริหารและครูในโรงเรียนเขามามี
สวนรวมกันในการแตงนิทาน เชน ที่โรงเรียนบานปาเหมือด ผูอํานวยการ
โรงเรียนมีสวนรวมในการแตงนิทานสําหรับฝกออกเสียงภาษาไทยใหแก
ผูเรียน ดังภาพที่ 3.10 นับวาเปนการสรางรูปแบบการทํางานแบบใหมใน
องคกร ทีผ่ บู ริหารไมใชแคกาํ หนดนโยบายแตสามารถเขามารวมปฏิบตั กิ าร
เพื่อพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนของตนเอง เปนการสรางความเขาใจในงาน
ของกันและกันในองคกร
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ภาพที่ 3.10 นิทานที่ผูอํานวยการโรงเรียนมีสวนรวมแตง
สรุปไดวา ปจจัย 3 ประการ ไดแก ความเชื่อที่มีตอผลลัพธในการ
ใชนิทาน ความเชื่อตอบรรทัดฐานของสังคม และความเชื่อเกี่ยวกับตนเอง
ในทางบวก นําไปสูความตั้งใจพัฒนาตนเอง และกําหนดพฤติกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ตามโมเดลของ Ajzen (1991) ในภาพที่ 3.5
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ในบทนีส้ ะทอนภาพความรวมมือรวมใจทํางาน ไมใชระหวางคณะ
ผูวิจัยดวยกันเทานั้น แตเปนความรวมมือกันทํางานระหวางหนวยงาน
ระหวางคณะผูว จิ ยั กับครูนกั วิจยั แสดงเปนความสัมพันธขององคประกอบ
ตางๆ ในโครงการ
ยอนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 สํานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (สพป. เชียงราย เขต 3) ไดสงจดหมาย
แสดงความตองการนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูภ าษาไทยของผูเ รียน
ชนเผา เชน อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ไทใหญ มง จีน พมา ฯลฯ มายัง
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เนือ่ งจากผูเ รียนในเขตฯตองใชภาษา
ไทยเปนสื่อกลางในการเรียนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรพื้นฐานระดับประถม
ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม เปนตน รวมถึงในการประกอบ
อาชีพที่ตองใชภาษาไทยเปนหลักในการสื่อสาร
การทีผ่ เู รียนไมสามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพสงผล
ต อ คะแนนการทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary
National Education Test, O-NET) รวมถึงความสามารถในการประกอบ
อาชีพ (สายสวาท วิชัย, 2559; สุขเพ็ญ เหรียญเกษมสกุล, 2558; อนัญญา
นิวรัตน, 2555)
สรุปไดวาโครงการ การใชนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษา
ไทย เกิดขึ้นจากความตองการของหนวยงานการศึกษาโดยตรง
โครงการการจัดการความรู (Knowledge management) นํา
องคความรูที่บูรณาการวิธีการสรางนิทานจากนักเขียนอาชีพกับหลักการ
ทางวรรณคดีและหลักการทางภาษาศาสตร มาเผยแพรใหครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดแตงนิทาน
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ดวยตนเอง ผานการเลือกคําศัพทสาํ หรับการแตงนิทานจากคําศัพทพนื้ ฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และคําศัพทที่ผูเรียนของครูแตละทานตองการ
ฝกฝน ผสมผสานกับการเลือกคําศัพทดว ยองคความรูท างเสียง (สัทศาสตร
และสัทวิทยา / Phonetics and Phonology) และคลังคําศัพท (Corpora/
Corpus) จากนั้นครูนํานิทานที่แตงขึ้นไปฝกผูเรียนใหออกเสียงภาษาไทย
ซึ่งสวนใหญเปนชนเผาตาง ๆ หรือ ผูเรียนสัญชาติพมา และสัญชาติจีน ครู
วัดผลสัมฤทธิท์ งั้ กอนและหลังการใชนทิ าน เพือ่ ใหทา นผูอ า นทราบถึงความ
สัมพันธของคําสําคัญในโครงการจึงขอสรุปนิยามและความสัมพันธของสวน
ตาง ๆ ในโครงการ ดังนี้
4.1 ความสัมพันธระดับบุคลากรในหนวยงาน
ความสัมพันธระดับบุคลากรในหนวยงานประกอบดวย คณะวิจยั
มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 หรือ สพป. เชียงราย เขต 3 และครูนักวิจัย
สังกัด สพป. เชียงราย เขต 3
ขอบเขต สพป. เชียงราย เขต 3 ครอบคลุม อําเภอแมจัน (43
โรงเรียน) อําเภอแมสาย (34 โรงเรียน) อําเภอเชียงแสน (45 โรงเรียน)
อําเภอแมฟาหลวง (23 โรงเรียน) และอําเภอดอยหลวง (45 โรงเรียน)
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2561)
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ภาพที่ 4.1 ขอบเขตพื้นที่ สพป. เชียงราย เขต 3
ทีมทํางานเปนหัวใจหลักของการทําโครงการ ความสัมพันธเดิมที่
ดีตอกันระหวางบุคลากรที่สังกัดหนวยงานตางกัน ไดแก มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผูอํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 รวม
ถึงนักเขียนนิทานอาชีพ คือ คุณพรชัย แสนยะมูล (พีก่ ดุ จี)่ ทําใหการทํางาน
เปนทีมเกิดขึ้น
การทํางานเปนทีมมีองคประกอบ คือ มีจดุ มุง หมายไปทางเดียวกัน
พรอมอภัยใหกันหากเกิดความคิดเห็นไมตรงกัน มีความไววางใจกัน และ
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มีความรูส กึ ผูกพันกัน ซึง่ การทํางานเปนกลุม จะไมมี ในการทํางานเปนกลุม
จะมีความเกรงใจและความหางเหินในการทํางานรวมกันมากกวาทีม
การทํางานเปนทีมจึงทําใหเกิดผลงานทีส่ รางสรรคกวา (เนาวนิตย สงคราม,
2557) นอกจากนั้น จากการดําเนินโครงการนี้ ยังทําใหเห็นวาการทํางาน
เปนทีมมีองคประกอบที่ไมเหมือนกับการทํางานเปนกลุม คือ ทีมสามารถ
ป ด จุ ด อ อ นและเสริ ม จุ ด แข็ ง ของกั น และกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคลองกับงานวิจัยของ
4.2 ความสัมพันธของการจัดการความรูกับนวัตกรรม
ความหมายของคําวา นวัตกรรม มีความหลากหลายและแตกตาง
กัน ทั้งในเชิงพาณิชย เชิงวิทยาศาสตร ใหความหมายของคําวานวัตกรรม
ที่เห็นเปนรูปธรรม อาทิ สิ่งประดิษฐ คิดคน สิ่งใหม เชน เครื่องมือวัดอัตรา
การปมหัวใจของหนวยกูภัย (CPR guide) เครื่องบินบินเร็วกวาเสียง ฯลฯ
อยางไรก็ตาม นอยคนนักที่จะทราบวานวัตกรรมมีความหมายถึง
แนวคิดใหม กระบวนการทํางาน กระบวนการสรางผลผลิต อีกดวย (เนาวนิตย
สงคราม, 2557; Hyland and Wong, 2013) ยกตัวอยางเชน บริษัทเดลล
(Dell) ผูผ ลิตคอมพิวเตอรไมไดเหนือกวาคูแ ขงในดานเทคโนโลยีแตอยางใด
แตมีกระบวนการขายที่เหนือกวาคูแขง คือ จําหนายคอมพิวเตอรใน
ลักษณะขายตรง (Direct sales) และผลิตตามสเปกที่ลูกคาสั่งซื้อ (Builtto-Order-BTO)
นวัตกรรมในบริบททางภาษามีผใู หคาํ จํากัดความทีแ่ ตกตางไปจาก
สาขาวิชาอื่นๆ นอกจากจะหมายถึงสิ่งใหม สิ่งที่ไมเคยมีมากอน ซึ่งเปน
ความหมายทีเ่ หมือนกับสาขาอืน่ ๆแลว ยังหมายถึงการปฏิบตั กิ ารแบบใหม
ที่นําไปใชแลวประสบผลสําเร็จ Darasawang and Reinders, 2015)
คําจํากัดความของคําวานวัตกรรมจึงหมายถึง สิง่ ใหมทมี่ ปี ระโยชน
กับสวนรวม ความใหมนั้นอาจหมายถึง ผลิตผลและผลิตภัณฑใหม หรือ
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กระบวนการใหม ที่มีประโยชนกับสังคมสวนรวม ดังนั้น ถาสิ่งใหมนั้นไมมี
ประโยชนกับสวนรวม สิ่งนั้นไมใชนวัตกรรม
ภายใตกระบวนการสรางสิง่ ใหมทมี่ ปี ระโยชน (นวัตกรรม) สามารถ
นําการจัดการความรูเขามาเปนสวนหนึ่งได
พรพิมล หรรษาภิรมยโชค (2550) และ สํานักงาน ก.พ.ร.และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2548) ศึกษากระบวนการจัดการความรูใน
สถานศึกษาประเทศไทย พบวา กระบวนการจัดการความรู (Knowledge
management process) เปนกระบวนการรวบรวมองคความรู และ
เทคโนโลยี จากนั้นนํามาจัดการใหเปนระบบ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของ
สามารถเขาถึง และนําไปประยุกตใชได มีรูปแบบ 7 ขั้นตอน คือ
1) การบงชีค้ วามรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวสิ ยั ทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตอง
ใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2) การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใ หม แสวงหา
ความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3) การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบ
เอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5) การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่
ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web
board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6) การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู ทําไดหลายวิธกี าร โดยกรณีเปน
Explicit knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยี
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สารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit knowledge จัดทําเปนระบบ ทีมขาม
สายงาน กิจกรรมกลุม คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบ
พี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7) การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเ ปนสวนหนึง่ ของงาน เชน เกิด
ระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียน
รูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
ทั้ง 7 กระบวนของการจัดการความรูสามารถนําไปสรางคน หรือ
สรางทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในการคิดสิ่งใหม หรือ สรางนวัตกรรม
ได (เนาวนิตย สงคราม, 2557) กลาวไดวา กระบวนการทัง้ 7 เปนกระบวน
การผลักดันใหเกิดคนที่มีแนวคิดใหม ๆ ซึ่งนับเปนนวัตกรรมไดเชนกัน
ดวยโครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหครูภาษาอังกฤษ
สรางนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของตน และนําไปใช โดยมีการประเมิน
ผลการนําไปใชและประเมินการสะทอนคิดของครูกลุมเปาหมาย ดังนั้น
ความหมายของคําวานวัตกรรมในงานวิจัยนี้ จึงหมายถึง กระบวนการ
สร า งและนํ า นวั ต กรรมที่ ค ณะศิ ล ปศาสตร ป ระสงค ข ยายผลโมเดล
นวัตกรรมนิทาน จนเกิดการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงของครูกลุม เปา
หมายทีเ่ ขารวมโครงการวิจยั โดยคํานึงถึงการนํานวัตกรรมไปใชทเี่ หมาะ
สมกับบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ และการนํานวัตกรรมไปใชวาประสบ
ความสําเร็จมากนอยอยางไร และมีเหตุปจ จัยทีท่ าํ ใหทงั้ ประสบผลสําเร็จ
และไมประสบผลสําเร็จอยางไร
ประเด็นที่เกี่ยวกับการนํานวัตกรรมไปใชจากภาคนโยบายไปสู
ภาคปฏิบัติมีขอ/ประเด็นที่ควรพิจารณาหลาย ๆ ประการ อาทิ นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งการ เมื่อสูภาคปฏิบัติแลว ไม
เกิดการความตอเนือ่ ง ราบรืน่ ไมมกี ารติดตาม อาทิ Brain-based learning
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ประเด็นที่สอง คือ การนําแนวคิด ทฤษฏีที่ไดจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
ชาติตะวันตก อาจไมเหมาะสมกับบริบทของไทย ระบบการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน อีกประเด็นหนึ่ง คือการนํานโยบายระดับชาติไปใช
หรือไปปฏิบัติอยางไร และประเด็นสุดทาย คือ ระบบการสอบ ลักษณะ
ขอสอบที่เนนปรนัย และระบบความคิดของนักเรียน ผูปกครอง และครูที่
เนนผลการสอบมากกวากระบวนการเรียนรู (Todd, 2015)
จากคํากลาวของ Todd (2015) สะทอนใหเห็นวา ไมวาจะใชวิธี
การใด (Approach) นําไปใชอยางไร หากขาดการประเมินและติดตาม สง
ผลให ก ารนํ า ไปใช ไ ม ว  า ด ว ยวิ ธี ก ารใดจะไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ ดั ง นั้ น
นวัตกรรมนิทาน ที่คณะศิลปศาสตรประสงคจะขยายผลหรือนําไปใชใน
ชุมชนหรือโรงเรียนอื่น จึงนาจะเหมาะสมกับบริบทใหมนั้น ๆ เนื่องจาก
นวัตกรรมนิทานเกิดจากกระบวนการสรางนิทานทีม่ เี นือ้ เรือ่ งจากเรือ่ งราว
ของชุมชนใกลตวั ผูเ รียน ซึง่ ผูเ รียนจะสามารถเชือ่ มโยงความคิด หรือเชือ่ ม
โยงความรูใหมไดงายมากขึ้น และเมื่อคณะศิลปศาสตรนํานวัตกรรมไปใช
ควรเนนดานการประเมินและการติดตามโครงการฯ วิธีการ กระบวนการ
อยางสมํ่าเสมอเพื่อความยั่งยืนของการนําไปใชสืบไป
ดังนี้

รูปแบบกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานในโครงการนี้ มี 9 ขัน้ ตอน
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการทํางาน
ลําดับ
1

2

3
4

5

6
7
8
9

กิจกรรม
การสรางและแสวงหาความรู
ประสานงาน และติดตอ สพป.เชียงราย เขต 3
ประชุมเตรียมงาน
ประชุมระดับผูอํานวยการโรงเรียนในเขต สพป.เชียงราย เขต 3
การถายทอดหลักการสรางนิทาน
ดวยประสบการณจากนักเขียนมืออาชีพ
ดวยแนวคิดทางวรรณคดี
ดวยแนวคิดทางภาษาศาสตร
การถายทอดองคความรูดานสัทศาสตรและวิธีทําวิจัยในชั้นเรียน
การทําวิจัยเชิงคุณภาพ
การทําวิจัยเชิงปริมาณ
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
การสื่อสารทางออมดวยการจัดหาผูเชี่ยวชาญประเมินนิทานที่ครูนัก
วิจัยแตงขึ้นเอง
การนําเสนองานวิจัย
การใชเทคโนโลยีในการติดตองาน
การเรียนรู
-การสรางองคความรู
-การนําความรูนําไปใช
การติดตามประเมินผล
การใหรางวัลแกผูเขารวมโครงการ
การจัดความรูใหเปนระบบ
จัดทําคูมือ KM
การเขาถึงความรู
-นําคูมือ KM วางบนเว็บไซตหนวยงานตาง ๆ
-ศูนยขอมูลขาวสาร
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ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว จิ ยั เดินทางไปประสานงานกับ สพป.เชียงราย เขต
3 และ มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง วัตถุประสงค คือ เพือ่ เตรียมงานจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการรวมกัน 3 ฝาย ไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง และ สพป.เชียงราย เขต 3 ภายใตโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ หรือ วช.
ผูวิจัยยังไดเขารวมประชุมผูบริหารสถานศึกษาของเขต เพื่อ
แนะนําโครงการ และขอใหโรงเรียนนับเวลาการเขารวมโครงการนีเ้ ปนสวน
หนึ่ ง ของภาระงานครู การเข า ร ว มโครงการนี้ ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู Learning community (LC) ซึ่ง
สอดคลองกับหลักเกณฑใหมที่ใหครูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามงาน
ประชุมอบรมตาง ๆ และนับชั่วโมงการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาว
เปนภาระงานสําหรับขอตําแหนงวิชาการของครู การทําเชนนี้เปนกลยุทธ
หนึ่งที่ผูวิจัยใชเปนแรงจูงใจใหครูเขารวมเปนครูนักวิจัยในโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 2 การถายทอดหลักการสรางนิทาน ดวยประสบการณ
จากนักเขียนอาชีพ นักภาษาศาสตร และนักวรรณคดี
ขัน้ ตอนที่ 3 การถายทอดองคความรูด า นสัทศาสตรและวิธที าํ วิจยั
ในชั้นเรียน ดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพและการทําวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3 เปนไปตามหลักการคูตรงขามใน
การทํางาน คือ ในขั้นตอนที่ 2 มีความงายระหวางการฝกปฏิบัติการ แต
ในขั้นตอนที่ 3 มีความยากสําหรับครูนักวิจัย แตท้งั สองขั้นตอนเปนสวน
ผสมที่ผสานกันอยางลงตัวในการดําเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 4 การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู ขัน้ ตอนนีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต
เริม่ โครงการ ทัง้ คณะผูว จิ ยั และครูนกั วิจยั ตางไดแบงปนความรูร ะหวางกัน
เชน ในการติดตอประสานงานขอความรวมมือเขารวมโครงการ ในระหวาง
การฝกปฏิบัติการ
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ขั้นตอนนี้ยังรวมการสื่อสารทางออมดวยการจัดหาผูเชี่ยวชาญ
ประเมินนิทานที่ครูนักวิจัยแตงขึ้นเอง การใชระบบเพื่อนครูในโรงเรียน
เดียวกันชวยเหลือกันในการสรางนิทาน
จากนั้น ผูวิจัยไดจัดเวทีการนําเสนองานวิจัยใหกับครูนักวิจัยเพื่อ
สรางการเรียนรูระหวางกัน ซึ่งเปนไปตามกลยุทธ LC อยางยั่งยืน (เสถียร
อวมพรหม, 2560)
ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรูรวมกัน หมายถึง หลังจากการดําเนิน
กิจกรรม คณะผูวิจัยไดเวนระยะเวลา เพื่อใหทั้งคณะผูวิจัยและครูนักวิจัย
ไดตกผลึกในสิ่งที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามประเมินผลการนําองคความรูไปใช ในขั้นนี้
คณะผูวิจัยใชแนวคิดการศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน (Education for
sustainable development) (กาญจนา เงารังสี, 2560) ซึง่ มีองคประกอบ
คือ
1) การเรียนรูตองประกอบดวย องคความรูที่สรางปญญาในการ
แกปญหา ทันตอเหตุการณปจจุบัน มีครอบครัวและชุมชนเปนฐานในการ
สราง
2) ครูเปนตนแบบ ผูเ รียนมีความคิดวิเคราะหและสรางสรรค มีจติ
วิญญาณสรางคนรุนตอไป
3) สังคมเปนสังคมปญญา มีการศึกษาตลอดชีวิต มีการพึ่งพากัน
ดานเศรษฐกิจแบบกัลยาณมิตร
ขั้นตอนที่ 7 การใหรางวัลแกผูเขารวมโครงการ
ขั้นตอนที่ 8 การจัดการความรูใหเปนระบบ ขั้นตอนนี้มีการจัด
ทําคูมือ KM เพื่อนําเผยแพรใหกับครูนักวิจัยในโครงการ รวมถึงบุคคลที่
สนใจที่จะนําโมเดลที่ไดจากโครงการนี้ไปใช
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ขั้นตอนที่ 9 การเผยแพรคูมือ KM เพื่อตอยอดการทํางานใหกับ
นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ ตอไป
ผลจากการติดตามการนําองคความรูไปใชทั้ง 9 ขอขางตน นับวา
สอดคลองกับแนวคิดการศึกษากับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (กาญจนา เงารังสี,
2560) คือ
1) องคความรูในการเขียนนิทานไดถูกผสมผสานกับเรื่องราวใน
ชุมชน และภูมปิ ญ
 ญาชาวบานในบริบทของโรงเรียนแตละโรงเรียน เพือ่ ฝก
ออกเสียงภาษาไทยใหกับผูเรียน นับไดวามีชุมชนเปนฐานในการสรางความรู
2) ครูเปนตนแบบในการนําเรือ่ งราวในนิทานมาฝกอานออกเสียง
ภาษาไทย และไดสงตอสมรรถนะนี้ไปยังผูเรียน ผูเรียนสามารถแตงนิทาน
ไดเองเพื่อฝกอานออกเสียงภาษาไทย ผลการดําเนินโครงการทําใหคณะ
ผูวิจัยเห็นวาควรมีการนําวิธีการเขียนนิทาน หรือ นวัตกรรมนิทานที่มีชื่อวา
วา Learning Community-Based Story-Telling Construction
(LCSC) ไปขยายผลใหกบั ทัง้ ครูและผูเ รียนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ พัฒนาผูเ รียน
ใหมีทักษะการอานและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง
พัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค
องคความรูและเทคโนโลยีของคณะผูวิจัยทั้งหมดนําไปสูการเปน
“พี่เลี้ยงดานวิชาการ” ใหกับครูนักวิจัยในโครงการ และครูนักวิจัยไดนํา
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตนเอง การทํางานรวม
กันแบบนี้นับวาเปนการพึ่งพากันแบบกัลยาณมิตรอีกทางหนึ่ง
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ในสวนนี้เปนผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ การใช
นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย ไดแก นิทาน ผลงานวิจัย และ
โมเดล Learning Community-Based Story-Telling Construction
(LCSC)
5.1 นิทาน ผลการวิจัย
5.1.1 ภาพสะทอนเกีย่ วกับการใชภาษาไทยของครูผสู อนภาษา
ไทยที่เขารวมโครงการ
จากการตรวจนิทานที่คุณครูสงมาให ทําใหเห็นปญหาดานการใช
ภาษาไทยของครูผูสอนทั้งดานรูปแบบ ภาษา และเนื้อหา เชน การแตง
นิทานรอยกรองโดยขาดคําสัมผัสตามทีก่ าํ หนดไวในฉันทลักษณ การสะกดคํา
การเวนวรรค การเลือกใชคําศัพทที่ไมตรงความหมาย เนื้อหาของนิทาน
บางเรื่องไมไดสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน จากปญหาเหลานี้
ประกอบกับการไดพดู คุยกับคุณครู ทําใหทราบวา บางโรงเรียนขาดแคลน
ครูผูสอนภาษาไทย ดังนั้นจึงมอบหมายใหครูที่สอนวิชาอื่นมารับผิดชอบ
สอนวิชาภาษาไทย สงผลใหเกิดปญหาดังที่กลาวขางตน ซึ่งจากสภาพที่
เปนอยู ณ ขณะนี้อาจสงผลตอเนื่องไปยังผูเรียนที่อาจไมไดรับขอมูลหรือ
เนื้อหาที่ถูกตองในบางเรื่อง
5.1.2 ความพึงพอใจของผูเ รียนทีม่ ตี อ การใชนทิ านเปนสือ่ การ
เรียนการสอน
จากการนําเสนอผลงานของคุณครูประกอบกับการที่ผูวิจัยมี
โอกาสสอบถามคุณครู ทําใหทราบวา ไมวาจะเปนผูเรียนชั้นประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษาตางพึงพอใจทีผ่ สู อนนํานิทานมาใชในการสอนภาษา อาจ
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เปนเพราะนิทานมีเนื้อหาที่เขาใจงาย ไมซับซอน จึงสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี
5.1.3 การใชนิทานเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนที่มี
ปญหาดานการอานออกเสียง
จากการนําเสนองานวิจยั ของคุณครูและนักวิจยั นอย ทําใหเห็นวา
การใชนิทานเปนสื่อการเรียนการสอนชวยผูเรียนที่มีปญหาดานการอาน
ออกเสียงสามารถอานออกเสียงคําที่เปนปญหาไดดียิ่งขึ้น ดังจะสังเกตได
จากคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และอาจนําไปตอยอดงานวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ศิรลิ กั ษณ กัญวรรณ (2560) พบวา นิทานชวยพัฒนาการออกเสียง
คําควบกลํ้าภาษาไทยใหนักเรียนชนเผาได เชนเดียวกับผลการวิจัยของ
ภูษณิศา สอนสุกอง (2560) พบวา เมื่อใชนิทานผสมภูมิปญญาทองถิ่น
คะแนนการออกเสี ย งคํ า ควบกลํ้ า หลั ง จากใช นิ ท านเพิ่ ม ขึ้ น 20-30%
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธยา งามจิตต (2560) ที่พบวา นิทานเรื่อง
ถํา้ ปุม ถํา้ ปลา สอนออกเสียงคําควบกลํา้ และคําศัพทพนื้ ฐานทําใหนกั เรียน
ชนเผาเมีย่ นมีคะแนนการอานออกเสียงเพิม่ ขึน้ 2-26% แตมนี กั เรียน 2 คน
คะแนนลดลง 4% เนื่องจากเปนเด็กพิเศษดังที่ไดกลาวไปแลว
ผลการวิจัยของ อัมพร วสัตน (2560) โรงเรียอนุบาลแมฟาหลวง
พบวา นักเรียนที่เปนชนเผาอาขา และลาหู มีการออกเสียงคําควบกลํ้าใน
ภาษาไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 31.98% นิทานที่สรางขึ้นผสมผสานเรื่องราว
ในทองถิ่น นอกจากนั้น นิทานที่สรางขึ้นจากเรื่องราวในทองถิ่นยังชวย
พัฒนาการออกเสียงคําทีม่ ตี วั สะกด เชน ผลิต โขด โดด ใหกบั นักเรียนดวย
สอดคลองกับผลการวิจยั ของ ศิรลิ กั ษณ กัญวรรณ (2560) ทีพ่ บวา นักเรียน
ออกเสียงตัวสะกดแมกง ไดเพิ่มขึ้น 10-20% เชนเดียวกับแม กน และ แม
กบ ยกเวนนักเรียนทีเ่ ปนเด็กพิเศษออกเสียงไดคะแนนคงทีท่ งั้ กอนและหลัง
การใชนิทาน ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชลี ใจปนธิ
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(2560) ซึง่ ไดทดลองใชนทิ านกับนักเรียนมัธยมตน ผลการวิจยั ของ พัทธยา
งามจิตต (2560) อัมพร วสันต (2560) ก็พบในลักษณะเดียวกัน
งานวิจัยของ สุพรรณี คําแควน (2560) ใชนวัตกรรมนิทานกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนผานศึกษาสงเคราะห 2 พบเชน
เดียวกันวา นักเรียนพมาสามารถออกเสียง คําที่มีตัวสะกดเชน พิษ ฝาก
หลบ ไดเพิ่มขึ้น 0.5-2% ตรงกับผลการวิจัยของ ธิติมา คณะดี (2560) เชนกัน
โดยธิติมา คณะดี (2560) ยังเสนอแนะวาควรใชนิทานที่ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นกับวิชาอื่นๆดวย
5.1.4 การสรางบทเรียนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ คุณครูหลายทานนําสถานที่ตาง ๆ หรือ
เรื่องราว ภูมิปญญาในทองถิ่นของตนเอง เชน ถํ้าปลา ดอยนางนอน มา
แตงเปนนิทานรอยกรอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาษาและเรื่องราวใกล
ตั ว ที่ น  า สนใจ ซึ่ ง จะส ง ผลให ผู  เ รี ย นเข า ใจและเห็ น ภาพได ง  า ยยิ่ ง ขึ้ น
สอดคลองกับขอเสนอแนะของ ธิติมา คณะดี (2560) ยังที่วาควรใชนิทาน
ที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับวิชาอื่นๆดวย
5.1.5 การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนผานกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของโครงการและการเปด
โอกาสซักถามในการนําเสนอผลงาน ทําใหครูผสู อนจากโรงเรียนตาง ๆ ได
มีโอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณดา นการเรียนการสอน ซึง่ ทําใหทราบถึง
ปญหาทีผ่ สู อนทานอืน่ ประสบและบางครัง้ เปนปญหาทีค่ ลายคลึงกับของตน
จึงทําใหทราบแนวทางแกไขปญหาที่ผูสอนบางทานใชแลวไดผล เชน วิธี
สอนเด็กที่มีความบกพรองดานการเรียนรู (LD: Learning disorder) การ
สอนนักเรียนชาวเขา การสรางบทเรียน เปนตน และอาจนําขอมูลทีไ่ ดจาก
การเรียนรูไปปรับใชในการเรียนการสอนตอไป
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5.2 สรุปผล
สรุปผลกระบวนการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยี คือ
นวัตกรรมนิทานระหวางผูว จิ ยั กับครูผูสอนในโรงเรียนตาง ๆ ระดับประถม
ในเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ผลลัพธที่เกิดขึ้น ปจจัยที่นําไปสูความ
สําเร็จ และปญหาที่ควรไดรับการแกไข ดังตารางที่ 5.1
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ครู พัฒนาวิธีการแตงนิทานโดยใช
พื้นฐานความรูที่บูรณาการระหวาง
ประสบการณ จ ากนั ก เขี ย น หลั ก
การทางภาษาศาสตร และหลักการ
ทางวรรณคดี พัฒนาวิธีการเลือกคํา
ศัพทภาษาไทยในการสอนผูเรียนได
> การแลกเปลีย่ นเรียนรูอ งค อยางตรงจุด เชน ผูเรียนชนเผาอาขา
ความรูด า นสัทศาสตรและวิธี ผูเรียนชนเผามูเซอ มีระบบเสียงแตก
ตางจากภาษาไทย ครูสามารถเปรียบ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
เทียบระบบเสียงภาษาแมของผูเ รียน
กับระบบเสียงภาษาไทยเพือ่ เลือกคํา
ศัพทบางคําศัพททเี่ ปนปญหาสําหรับ
ผูเ รียนมาฝกเปนพิเศษ กอใหเกิดการ
พัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมนิทาน
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อ
ฝ ก ออกเสี ย งภาษาไทยและภาษา

รูปแบบกิจกรรม
การถายทอดองคความรู
> การสร า งและแสวงหา
ความรู ต ามหลั ก การสร า ง
นิ ท านด ว ยแนวคิ ด ของนั ก
เขียน นักภาษาศาสตร
นักวรรณคดี
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ความเขมแข็งของทีมทํางานและครูนกั
วิจัยในโครงการ ที่มีความรูรับผิดชอบ
ในหนาทีข่ องตนเอง และมีความเอือ้ เฝอ
ซึง่ กันและกันในการผลักดันใหโครงการ
ดําเนินไปอยางราบรื่น

การบริหารโครงการ ทีม่ กี ารทํางานรวม
กันทัง้ ในรูปแบบไมเปนทางการและเปน
ทางการ และการประเมินผลที่ชัดเจน

ทัศนคติและมุมมอง การเปดโอกาสให
ภาคเอกชน (นักเขียน) มหาวิทยาลัย
และผูม สี ว นเกีย่ วของไดดาํ เนินโครงการ
นี้ โดยเฉพาะการเล็งเห็นถึงประโยชน
ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนของผูบริหาร
ระดับสูงใน สพป. เชียงราย เขต 3

ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

ปญหา อุปสรรค
ที่ควรไดรับการแกไข
โรงเรี ย นแต ล ะโรงเรี ย นมี
ความโดดเด น แตกต า งกั น
เช น โรงเรี ย นบ า นสั น ถนน
มี ค วามโดดเด น ในด า นการ
ทําเกษตร โรงเรียนสามารถ
ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นเลี้ ย งปลา
เลี้ยงกบ ปลูกผัก เพื่อขาย ได
ดีกวาการพัฒนาผูเรียนดาน
วิชาการ จึงควรมีการสงเสริม
ความโดดเดนเฉพาะดานของ
แตละโรงเรียนควบคูกันไป

ตารางที่ 5.1 สรุปภาพรวมของการดําเนินโครงการ “การใชนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย”
คูมือการจัดการความรู
นวัตกรรมนิทาน

รูปแบบกิจกรรม
การถายทอดองคความรู

หน ว ยงาน ความร ว มมื อ ระหว า ง
ภาคเอกชน สพป.เชี ย งราย เขต
3 และมหาวิ ท ยาลั ย ในการพั ฒ นา
ครู แ ละผู เ รี ย นตามแนวชายแดน
สอดคล อ งกั บ กิ จ กรรมในโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน
พี่ เ ลี้ ย ง (U-School Mentoring)
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ผูเ รียน พัฒนาทักษะการอานออกเสียง
ภาษาไทย พรอมที่จะเรียนในรายวิชา
อื่นๆ เชน สังคม วิทยาศาสตร ฯลฯ

อังกฤษแกผเู รียนชนเผา เปนนวัตกรรม
นิทาน และ งานวิจัยในชั้นเรียน

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
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ปญหา อุปสรรค
ที่ควรไดรับการแกไข
ผูบริหารโรงเรียน บางโรงเรียน
ผูบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์การ
สอบ O-NET มากกว า การ
วัดผลระหวางทาง หรือ การ
วัดพัฒนาการระหวางเรียนของ
ผูเ รียน ทําใหครูมภี าระงานมาก
เพราะตองติว O-NET นอก
เวลาราชการ สงผลใหครูไมมี
เวลาพั ฒ นาตนเอง และเกิ ด
ความกดดันทั้งผูเรียนและครูผู
สอน ดังนั้นในเชิงนโยบาย ควร
มีการมุง เนนทีก่ ารวัดคุณภาพผู
เรียน ทั้งในเชิงปริมาณ (สอบ
O-NET) ควบคูกับเชิงคุณภาพ
เชน ความสุขในการเรียนของ
ผูเรียน ทัศนคติของผูเรียนที่มี
ต อ การจั ด การเรี ย นการสอน
ของโรงเรียน

คูมือการจัดการความรู
นวัตกรรมนิทาน
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ครู มี แ หล ง เก็ บ รวบรวมองค ค วาม
รู ที่ เ ป น รู ป ธรรม ครู ที่ ไ ม ไ ด เข า ร ว ม
โครงการสามารถนํ า ไปต อ ยอดเป น
นวัตกรรมนิทาน และ งานวิจัยในชั้น
เรียน
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ผู เรี ย น พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นออก
เสี ย งภาษาไทย พร อ มที่ จ ะเรี ย นใน
รายวิชาอื่นๆ เชน สังคม วิทยาศาสตร
ั นา
> การติดตามและประเมินผล ฯลฯ และผูเ รียนบางโรงเรียนไดพฒ
ทั ก ษะการเขี ย นผ า นการแต ง นิ ท าน
รวมกับครู

> การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู
-จัดทํารายงาน

> การเขาถึงความรู
-นําคูมือ KM วางบน
เว็บไซต

รูปแบบกิจกรรม
การถายทอดองคความรู
> การจัดความรูใหเปน
ระบบ
-จัดทําคูมือ KM
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ

ปญหา อุปสรรค
ที่ควรไดรับการแกไข

คูมือการจัดการความรู
นวัตกรรมนิทาน
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รูปแบบกิจกรรม
การถายทอดองคความรู

ห น ว ย ง า น ก า ร ถ อ ด บ ท เรี ย น
จาก Short-Term Professional
Learning Community ในระยะ
เวลาที่ทํางานรวมกันกับภาคเอกชน
และมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 1 ป
ได โ มเดลการสร า งนวั ต กรรมนิ ท าน
ชื่อ LCSC ที่ผสมผสานเรื่องราวทอง
ถิ่ น และความยั่ ง ยื น ในการทํ า งาน
รวมกันระหวางหนวยงานการศึกษา
โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป น พี่ เ ลี้ ย ง
(U-School Mentoring)
รวมถึ ง คะแนน O-NET ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น โรงเรียนมีความพึงพอใจใน
ผลสําเรจ

กระบวนการเรียนการสอน รูปแบบ
และเทคนิคการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
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ปญหา อุปสรรค
ที่ควรไดรับการแกไข

คูมือการจัดการความรู
นวัตกรรมนิทาน
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สรุ ป ผลได ว  า การพั ฒ นาครู ร ะดั บ ประถมในเขตพื้ น ที่ สพป.
เชียงราย เขต 3 ใหเขาใจและเขาถึงกระบวนการจัดการความรูแ ละถายทอด
เทคโนโลยี คือ นวัตกรรมนิทาน และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสอน
ออกเสียงคําศัพท เชน คําควบกลํ้า (กลา โกรธ เกลือ ควาย ฯลฯ) เสียงสระ
(สระเอา สระเลื่อน อัว เอีย เอือ) พบวา ครูเขาใจและเขาถึงกระบวนการ
จัดการความรูนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย ดังจะเห็นไดจาก
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมทีค่ รูนกั วิจยั เขาใจและนําองคความรูไ ปใชได
กวา 90% และสามารถนําไปทําวิจัยไดผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
5.2.1 สรุปผลการวิจยั ของครูนกั วิจยั ทีใ่ ชนวัตกรรมนิทานสอน
ออกเสียงภาษาไทย: เชิงปริมาณ
ผลการวิจัยที่ประมวลและสังเคราะหไดจากกวา 20 งานวิจัยของ
ครูนกั วิจยั ในโครงการ พบวา ในเชิงปริมาณ นักเรียนชนเผา เชน อาขา เยา
พมา สามารถออกเสียงภาษาไทยไดเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบคะแนน
ออกเสียงภาษาไทยหลังใชนทิ านกับกอนใชนทิ าน พบวา เพิม่ ขึน้ 0.5-30%
มีนกั เรียนบางคนทีม่ คี ะแนนลดลง 10% เนือ่ งจากเปนเด็กพิเศษ มีลกั ษณะ
การเรียนรูชา
5.2.2 สรุปผลการวิจยั ของครูนกั วิจยั ทีใ่ ชนวัตกรรมนิทานสอน
ออกเสียงภาษาไทย: เชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ครูไมเพียงแตงนิทานใหผูเรียน ฝก
อานออกเสียง แตนําองคความรูและเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดจาก
โครงการไปสอนใหผูเรียนระดับประถมแตนิทานเอง และฝกวาดภาพ ฝก
อานออกเสียงดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทุกคนมีทัศนคติเชิง
บวกตอการใชนิทาน ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
นิทานยังเปนเครือ่ งมือเชือ่ มความสัมพันธระหวางผูบ ริหาร เชน ผู
อํานวยการโรงเรียนกับครู บางโรงเรียนผูอ าํ นวยการโรงเรียนชวยแตงนิทาน
ใหกบั ครูทเี่ ขารวมโครงการดวยมีจดุ มุง หมายในการพัฒนานักเรียน จะเห็น
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ไดวา นิทาน โดยเฉพาะนิทานทีส่ รางขึน้ จากเรือ่ งราวหรือภูมปิ ญ ญาในทองถิน่
ทําใหเกิดการพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย รวมถึงทัศนคติทดี่ ใี นการเรียน
รูภาษาของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนไดอยางดี
อยางไรก็ตาม บางโรงเรียนมีนโยบายเนนการสอบ O-NET ทําให
ครูมีภาระงานมาก รวมถึงงานปฏิคมตาง ๆ ทําใหครูนักวิจัยมีเวลาทําวิจัย
นอย นอกจากนั้น ทัศนคติของครูที่รูสึกไมชอบการวัดผล การทําวิจัย เปน
อีกอุปสรรคหนึ่งของการนํานิทานไปใช
ผูวิจัยพบดวยวา นอกจากนิทาน บัตรคํา มีประโยชนมากสําหรับ
การสอนภาษาไทยใหกับนักเรียนชนเผา ในบางโรงเรียน นักเรียนระดับ
ประถมไมสามารถเขาใจภาษาไทยไดเลยแมแตคําเดียว เนื่องจากใชภาษา
จีนเปนหลัก และผูปกครองไมสงเสริมการเรียนรูภาษาไทยในขั้นสูง
เนื่องจากตองการใหนักเรียนรูคําศัพทพื้นฐานเพื่อคาขายเทานั้น นักเรียน
ไมเขาใจคําวา นั่ง ยืน เดิน ครูนักวิจยั ตองใชบัตรคําชวยในการสื่อสารและ
การสอน ดังนั้นนิทานจึงเหมาะที่จะใชในบริบทที่นักเรียนเขาใจวลีภาษา
ไทยแลว และนิทานอาจจะไมใชเครื่องมือที่เหมาะในการฝกออกเสียงให
เด็กพิเศษ ตองมีเครือ่ งมืออืน่ ๆ เชน ทีวี ภาพยนตรการตนู มาประกอบดวย
ผลลัพทสําคัญที่เกิดขึ้น คือ คะแนน O-NET ภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ประกาสผลสอบเมื่อ 25 มีนาคม 2561 มีคาเพิ่มขึ้น
ในโรงเรียนบานแมจัน และโรงเรียนตาง ๆ โดยเปรียบเทียบป 25592560 อยูที่ 5-7 โดยประมาณ และสามารถนําไปทําวิจัยไดผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 5.2 ความแตกตางระหวางกระบวนการสรางนิทานในทองตลาด
กับนวัตกรรมนิทานของครูนักวิจัย
นิทานในทองตลาด

นิทานของครูนักวิจัย

1. นักเขียน นักแตงนิทานมืออาชีพเปนผู 1. ครูนักวิจัยผูเขารวมโครงการเปนผู
แตงนิทาน
แต ง นิ ท านโดยมี นั ก เขี ย น นั ก แต ง
2. ภาษาและระดับภาษาที่ใชเปนไปตามชื่อ
นิ ท านมื อ อาชี พ นั ก ภาษาศาสตร
เรื่อง ประเด็น และผูอาน
และนั ก วรรณคดี ใ ห ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ
3. นักเขียน นักแตงนิทาน ใชแรงบันดาลใจ
การ
ประสบการณตรงจากนิทานอีสปหรือนิ 2. ภาษาและระดับภาษาที่ใชมีการคัด
เลือกคําใหเหมาะสมกับผูเรียนจาก
ทานอื่นๆ หรือ จากประเด็นสังคม หรือ
วงศัพททกี่ าํ หนดโดย สพฐ. และหลัก
นโยบายในการแตงนิทาน
การทางภาษาศาสตร เชน คลังคํา
4. ผูเขียน หรือ บรรณาธิการสํานักพิมพเปน
ผูขัดเกลา แกไข
ศัพท (Corpora/Corpus)
5. สํานักพิมพเปนผูจัดพิมพ และจําหนาย 3. ครูนกั วิจยั ใชกระบวนการ Learning
Community หรือ LC (กระบวนการ
มีสวนรวมในการเรียนรู) ในการแตง
นิทานรวมกับนักเรียน ปราชญชาว
บาน ผูรูเรื่องราวในชุมชน ใหเหมาะ
สมกับบริบท
4. ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น ผู ขั ด เกลา แก ไข
นิทาน
5. ครูนักวิจัยนํานิทานไปฝกออกเสียง
ภาษาไทยให กั บ นั ก เรี ย นชนเผ า
นิทาน 1 เรื่อง ฝกออกเสียง 1-2
ประเด็น เชน นิทานเรือ่ งที่ 1 ฝกออก
เสียงตัวสะกดภาษาไทย เชน แมกบ
แมกง แมกด
6. คณะศิ ล ปศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยาเปนผูรวบรวม เผยแพรและ
ถายทอดองคความรู
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จากตารางที่ 5.2 สรุปความแตกตางระหวางกระบวนการสราง
นิทานในทองตลาดกับนวัตกรรมนิทานของครูนักวิจัยไดวา นิทานที่ครูนัก
วิจยั แตงขึน้ มีกระบวนการมีสว นรวมในการเรียนรูก บั นักเรียน ผานเรือ่ งราว
ทองถิน่ หรือ ภูมปญญาชาวบาน แลวนํามาแตงนิทานใหเหมาะสมกับบริบท
มีผทู รงคุณวุฒอิ ยางนอย 3 คนเปนผูข ดั เกลา ตางจากการแตงนิทานในทอง
ตลาดที่นักเขียนใชแรงบันดาลใจ ประสบการณตรงจากนิทานอีสปหรือนิ
ทานอื่นๆ หรือ จากประเด็นสังคม หรือ นโยบายในการแตงนิทาน เชน
หนวยงานรัฐมอบหมายใหแตงนิทานตานยาเสพติด เปนตน
สรุปไดเปนโมเดลที่ครูนักวิจัยใชสรางนวัตกรรมนิทาน ชื่อวา
Learning Community-Based Story-Telling Construction
(LCSC) ดังตอไปนี้
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ครูนักวิจัยผูเขารวมโครงการเปนผูแตงนิทานโดยมีนักเขียนนิทานอาชีพ
นักภาษาศาสตร และนักวรรณคดีใหการอบรม

ภาษาและระดับภาษาที่ใชมีการคัดเลือกคําใหเหมาะสมกับผูเรียนจาก
วงศัพทที่กําหนดโดย สพฐ. และหลักการทางภาษาศาสตร

ครูนักวิจัยใชกระบวนการ LC (กระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรู)
ในการแตงนิทานรวมกับนักเรียน ปราชญชาวบาน ชุมชน
ใหเหมาะสมกับบริบท

ผูทรงคุณวุฒิเปนผูขัดเกลา แกไข
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาเปนรวบรวม
เผยแพรและถายทอดองคความรู

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เปนพี่เลี้ยง
ภาพที่ 5.1 โมเดล LCSC วิธีการสรางนวัตกรรมนิทาน
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จากภาพที่ 5.1 โมเดลวิธีการสรางนวัตกรรมนิทาน เริ่มจากการที่
ครูนักวิจัยผูเขารวมโครงการเปนผูแตงนิทานโดยมีนักเขียน นักแตงนิทาน
มืออาชีพ นักภาษาศาสตร และนักวรรณคดีใหการอบรม ผสมผสานกับ
ภาษาและระดับภาษาที่ใชในการแตงนิทานผานการคัดเลือกคําใหเหมาะ
สมกับผูเ รียนจากวงศัพททกี่ าํ หนดโดย สพฐ. และหลักการทางภาษาศาสตร
จากนัน้ ครูนกั วิจยั ใชกระบวนการ LC (กระบวนการมีสว นรวมในการเรียน
รู) ในการแตงนิทานรวมกับนักเรียน ปราชญชาวบาน ผูร เู รือ่ งราวในชุมชน
ใหเหมาะสมกับบริบท เมื่อแตงนิทานเรียบรอยแลวจึงสงใหผูทรงคุณวุฒิ
เปนผูขัดเกลา แกไข และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาเปนผู
รวบรวม เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการนี้
เปนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง
คณะศิลปศาสตรไดนําโมเดลในภาพที่ 5.1 ไปตอยอดในโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน
พี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ประจําป 2560 ของสํานักงานคณะ
กรรมการการอุ ด มศึ ก ษา การดํ า เนิ น โครงการนี้ ค ณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม
และคณะ รับผิดชอบการใชนวัตกรรมนิทานพัฒนาการอานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหกบั ครูนกั วิจยั ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา รวมจํานวนโรงเรียนที่
เขารวมโครงการนี้ 20 โรงเรียน จํานวนครูนักวิจัยจํานวน 40 คน และใน
ป 2561 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดเพิม่ งบประมาณใหขยายผล
การใชโมเดลนี้กับครูนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาอีกกวา 100 คน
5.3 ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินโครงการทําใหคณะผูว จิ ยั เห็นวาควรมีการนําวิธกี าร
เขียนนิทาน หรือ นวัตกรรมนิทานที่มีชื่อวา Learning CommunityBased Story-Telling Construction (LCSC) ไปขยายผลใหกับทั้งครู
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และผูเ รียนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ พัฒนาผูเ รียนใหมที กั ษะการอานและการเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาจินตนาการและความคิด
สรางสรรค สภาพอารมณเชิงบวกใหกบั ผูเ รียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21
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6

เบื้องหลังของโครงการ

ในปงบประมาณ 2554-2557 คณะศิลปศาสตรไดดาํ เนินโครงการ
1 คณะ 1 โมเดล ตามพันธกิจดานบริการวิชาการตามปณิธานมหาวิทยาลัย
พะเยาที่วา “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” โดยมีอาจารยและนิสิต
ในหลั ก สู ต รพั ฒ นาสั ง คมและรั ฐ ศาสตร เ ป น ผู  ดํ า เนิ น การ ต อ มาใน
ปงบประมาณ 2558 เปนชวงทีค่ ณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาไดรบั
ทุนวิจัยพัฒนาทองถิ่น หรือ ABC ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ในระยะที่สองนี้คณะศิลปศาสตรปรับระบบและกลไกในการดําเนินงาน
พันธกิจ 3 ดาน ไดแก ดานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ป พ.ศ.
2558 – 2561 และใหสอดคลองกับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล จึงไดจัดตั้ง
หนวยงานระดับคณะภายใตชื่อ “หนวยความเปนเลิศทางการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (RASCPE Unit)” เพื่อ
ขับเคลื่อนใหคณาจารยและนักวิจัยคณะศิลปศาสตรใหดําเนินงานวิจัยใน
ลักษณะการบูรณาการพันธกิจทั้ง 3 ดานเขาดวยกัน รวมไปถึงการบูรณา
การกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณของนิสิตคณะศิลปศาสตร
(ELOs) ทีว่ า “มีจติ บริการ ชํานาญภาษา สรางสรรคปญ
 ญา พัฒนาชุมชน”
ดังแสดงตาราง 6.1 พัฒนาการดานระบบความคิดในการบูรณาการพันธ
กิจ อันประกอบดวย นโยบาย และวิธีการบริหารจัดการ ในวิธีการบริหาร
จัดการประกอบดวย ระบบและกลไก งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ตาราง 6.1 พัฒนาการดานระบบความคิดในการบูรณาการพันธกิจ
ดาน
1. นโยบาย

ชวงแรก
ปงบประมาณ
2554 - 2557

ชวงที่สอง
ปงบประมาณ
2558

ชวงที่สาม
ปงบประมาณ
2559

- ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
พั น ธกิ จ ด า นบริ ก าร
วิชาการใหสอดคลอง
กั บ ป ณิ ธ า น
มหาวิทยาลัยพะเยา
-ดําเนินงาน/โครงการ
1 คณะ 1 โมเดล
(อาจารยและนิสิตใน
หลักสูตรพัฒนาสังคม
และรัฐศาสตรเปนผู
ดํ า เนิ น การและเข า
ร ว มโครงการ ด ว ย
มี ค วามชํ า นาญและ
ความถนัดในการลง
ชุมชนมากกวาศาสตร
ในสายวิชาภาษา)

-ดํ า เนิ น งานตามแผน
กลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย
พะเยา กลุมเอกลักษณ
ซึ่ ง เน น การบู ร ณาการ
ด า นการวิ จั ย บริ ก าร
วิชาการ และทํานุฯ เขา
ดวยกัน
-ดํ า เนิ น งาน/โครงการ
1 คณะ 1 โมเดลใหเปน
เนื้อเดียวกับการ บูรณ
าการฯ ตามแผนกลยุทธ
-ปรับระบบความคิดเพือ่
พั ฒ นาระบบ/กลไกใน
การดําเนินงานที่เนนกา
รบูรณาการฯ ตามแผน
กลยุทธเพื่อสรางความ
ยั่ ง ยื น ภายใต แ นวคิ ด
“ศิลป ภาษา พาทัวร”

- มี ก า ร ป รั บ แ ผ น
ก ล ยุ ท ธ ค ณ ะ
ศิลปศาสตรดานวิจัย
บริ ก ารวิ ช าการและ
ทํานุฯ จากเดิม ดําเนิน
งานทั้ ง 3 พั น ธกิ จ
ภายใตแนวคิด “ศิลป
ภาษา พาทัวร” เปน
“ศิลป ภาษา พัฒนา
สังคม”
- มี ก ารดํ า เนิ น งาน
โดยนํา ELOs คณะ
ศิ ล ปศาสตร มาส ง
เสริ ม อั ต ลั ก ษณ ข อง
นิ สิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ
บุคลากรคณะ
- นําการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู แ ละถอดบท
เรี ย น ค ว า ม สํ า เร็ จ
และการสะท อ นคิ ด
ของคณาจารย / นั ก
วิจัยเพื่อนํามาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น
งาน และเผยแพร
ประชาสัมพันธความ
สําเร็จนั้นๆ
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ดาน

ชวงแรก
ปงบประมาณ
2554 - 2557

2. วิธีการ
- ดํ า เนิ น งานด า น
บริหารจัดการ บริการวิชาการ ตาม
หลัก PDCA
-ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ/กลไกการ
ดําเนินงานโดยนําผล
การประเมิ น ตนเอง
(SAR) ทั้ง สกอ. และ
สมศ.มาพิจารณา
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ชวงที่สอง
ปงบประมาณ
2558

ชวงที่สาม
ปงบประมาณ
2559

- นอกจากการพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห าร
จั ด ก า ร ก า ร ดํ า เ นิ น
งานด า นวิ จั ย บริ ก าร
วิชาการ และทํานุฯ ตาม
หลัก PDCA ผลประเมิน
ตนเองแลว ยังไดนําผล
ทีไ่ ดจากการแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู ร ะหว า งผู รั บ ผิ ด
ชอบโครงการบริ ก าร
วิ ช าการ มาสรุ ป และ
วิเคราะห และไดนํามา
ปรั บ ปรุ ง ระบบความ
คิ ด ในการเร ง ดํ า เนิ น
การสร า งระบบความ
คิดการดําเนินงานวิจัย
บริการวิชาการ และทํา
นุฯ ใหเปนเนื้อเดียวกัน
แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห ชุ ม ช น
ได ใ ช ป ระโยชน จ าก
การดํ า เนิ น โครงการ/
กิจกรรม/งานวิจัยอยาง
แทจริง

- นํ า แนวคิ ด และผล
สําเร็จการดําเนินงาน
จากป ง บประมาณที่
แล ว มาดํ า เนิ น การ
ตอเพื่อใหเห็นเปนรูป
ธรรมมากยิ่งขึ้น ไดแก
โครงการ1 คณะ 1
โมเดล (มั ค คุ เ ทศก
นอยป 3 นักวิจัยนอย
ป 2)
- กระตุนนักวิจัยหนา
ใหม จ ากสาขาวิ ช า/
หลักสูตรที่ไมเคยเขา
ร ว มโครงการวิ จั ย /
บริ ก ารวิ ช าการให มี
ลั ก ษณะบู ร ณาการ
พันธกิจมากยิ่งขึ้น
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ชวงแรก
ปงบประมาณ
2554 - 2557

นวัตกรรมนิทาน

ชวงที่สอง
ปงบประมาณ
2558
- มีหนวย RASCPE ที่มี
การกําหนดแนวคิด วิสยั
ทัศน พันธกิจ สโลแกน
และคู มื อ การบู ร ณา
การฯ ในการขับเคลื่อน
นโยบาย/แผนกลยุ ท ธ
ใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว
-มี เจ า หน า ที่ ทํ า หน า ที่
เป น เลขานุ ก ารประจํ า
หนวย RASCPE 3 คน
- มีรองคณบดีฝายวิจัย,
รองคณบดี ฝ า ยบริ ก าร
วิ ช าการ และผู ช ว ย
คณบดี กํ า กั บ ดู แ ลงาน
วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ
และทํานุฯ

ชวงที่สาม
ปงบประมาณ
2559

- มีหนวย RASCPE ที่
มีการพัฒนาปรับปรุง
แนวคิดในการดําเนิน
งานให เ หมาะสมกั บ
สภาพและบริบทของ
คณะ และของชุมชน
- มีเจาหนาที่ ทําหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ
ประจําหนวยเพิ่มขึ้น
อีก 2 คน
- มี คู มื อ บู ร ณาการฯ
(ฉบับปรับปรุง)
- มี ร องคณบดี ฝ า ย
วิจัย, รองคณบดีฝาย
บริการวิชาการ และ
ผู ช ว ยคณบดี กํ า กั บ
ดูแลงานวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุฯ
2.2 งบประมาณ มี ทั้ ง งบภายในและ มี ทั้ ง ง บ ภ า ย ใ น แ ล ะ มี ทั้ ง งบภายในและ
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งงบแผนดินที่
เพิ่มใหกับการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิชาการ ของคณะมาก
เปนประวัติการณ

2.1 ระบบและ - มี ห น ว ย วิ จั ย ที่ มี
กลไก
เจ า หน า ที่ 1 คนให
บริ ก ารทั้ ง ด า นวิ จั ย
และบริการวิชาการ
-มี ร องคณบดี แ ละผู
ช ว ยคณบดี ที่ ดู แ ล
ง า น ด า น บ ริ ก า ร
วิชาการ
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ชวงแรก
ปงบประมาณ
2554 - 2557

2.3 การบริหาร มี ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ท รั พ ย า ก ร โครงการบริ ก ารวิ
ช า ก า ร ฯ ซึ่ ง เ ป น
บุคคล
ผู บ ริ ห า ร ( ผู ช ว ย
คณบดี ฝ า ยบริ ก าร
วิชาการ และในชวง
แรก รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต เปนผูรับ
ผิ ด ชอบโครงการ 1
คณะ 1 โมเดลของ
คณะ และในภาย
หลังมีคณาจารยสาขา
วิชาพัฒนาสังคมและ
รัฐศาสตรรวมรับผิด
ชอบมากขึ้น)

นวัตกรรมนิทาน

ชวงที่สอง
ปงบประมาณ
2558

ชวงที่สาม
ปงบประมาณ
2559

มี นั ก วิ จั ย และผู รั บ ผิ ด
ชอบโครงการฯ หน า
ใหม เ พิ่ ม มากขึ้ น จาก
การจั ด สรรทุ น วิ จั ย ที่
สอดคลองกับการบูรณา
การฯ

-มี นั ก วิ จั ย หน า ใหม
จ า ก ส า ข า วิ ช า /
หลักสูตรที่ไมเคยเขา
ร ว มโครงการวิ จั ย /
บริ ก ารวิ ช าการที่ มี
ลั ก ษณะบู ร ณาการ
พันธกิจ
- มีนิสิตระดับปริญา
ตรี ที่ ส นใจเข า ร ว ม
นั ก วิ จั ย น อ ยป ที่ 2
เพิ่ ม มากขึ้ น และอยู
ในลั ก ษณะกระจาย
หลักสูตร

จากการดําเนินงานของหนวย RASCPE ในรอบปงบประมาณ
2558–2559 ทําใหเกิด Success models จํานวน 2 โมเดล ซึ่งเปน
นวัตกรรมนิทานและนักวิจัยนอยที่ไดใชในโครงการวิจัยระยะที่ 2 อีกดวย
ดังรูปภาพ 6.1 และ 6.2 พรอมคําอธิบาย
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ภาพที่ 6.1 Success model นวัตกรรมนิทาน
ภาพที่ 6.1 แสดงกระบวนการพัฒนา Success model นวัตกรรม
นิทานทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการจากการเผยแพรองคความรูท ไี่ ดรบั จากชุมชนหนึง่ ไป
สูชุมชนหนึ่ง จากบริบทหนึ่งไปสูบริบทหนึ่ง จากนักวิจัยนอยรุนแรกไปสู
นักวิจัยนอยรุนที่ 2 โดยการประยุกตใชกระบวนการสรางนิทานจากเรื่อง
ราว/ภูมิปญญาทองถิ่นมาแตงนิทาน/วรรณกรรมเด็ก เพื่อสงเสริมทักษะ
การอานของนักเรียนในชุมชนบานแมคํามี อําเภอเมือง จังหวัดแพร เมื่อป
การศึกษา 2557 จากนั้น ในปการศึกษา 2558 นักวิจัยไดทําโครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการอาน การเขียนภาษาไทยดวยกระบวนการ
การใชสมั พันธสารเรือ่ งเลาของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ตีด้ เู มน” ไดนาํ องคความรูด า นวิธกี ารสรางนิทานของชุมชนแมคาํ มี ดังกลาว
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มาเปนแนวทางในการสรางนิทานจากเรื่องราวของชนเผาเมี่ยนที่กําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อําเภอปง จังหวัด
พะเยา ซึง่ ในการดําเนินการเก็บขอมูล อาทิ การสัมภาษณปราชญชาวบาน
เพือ่ นําเรือ่ งราวมาเรียบเรียงและแตงนิทาน การเลานิทาน การนํานิทานไปใช
รวมถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดจากการใชนิทานลวนดําเนินการ
โดยนักวิจัยนอยรุนที่ 1 อนึ่ง ในปการศึกษาเดียวกัน นักวิจัยนอยรุนที่ 1
อีกกลุม หนึง่ ไดนาํ แนวคิดพีส่ อนนองในการยกระดับผลสัมฤทธิภ์ าษาอังกฤษ
ในการอานภาษาอังกฤษคลองของนักเรียนโรงเรียนบานแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา โดยนักวิจัยนอยกลุมนี้ไดฝกฝนทักษะการดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล และนําเสนอในการประกวดโครงงานนิสิต ณ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปนปแรก
จากแนวคิด แนวทางและกระบวนการสรางนิทานในปการศึกษา
2557 และ 2558 ทีผ่ า นมา นักวิจยั นํากระบวนการสรางนิทานดังกลาว ไป
ใชกบั นักเรียนโรงเรียนบานตํา๊ พระแล อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนสิ ติ
นักวิจัยนอยรุนที่ 2 เปนผูนํากระบวนการดังกลาวไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และเผยแพรตีพิมพบทความ
Model นวัตกรรมนิทานจึงเปนผลสําเร็จของการดําเนินงานวิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน ที่เกิดขึ้น
จากการผลักดันโดยหนวย RASCPE และในปการศึกษาถัดไป นักวิจัยยัง
ไดนาํ นวัตกรรม/องคความรูท สี่ รางองคความรูร ว มกับชุมชน ไปประยุกตใช
กับชุมชนอืน่ หรือแสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการขยายผลการนํานวัตกรรม
นิทานไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับครูในทองถิ่นอื่น เชน โครงการการ
จัดการความรูเรื่อง “การใชนวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย”
ดวยทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ ทีด่ าํ เนินการในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย และ เพือ่ ใชตอ ยอดในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป น พี่ เ ลี้ ย ง (U-School
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Mentoring) ดวยทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง
โครงการนี้ดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ภาพที่ 6.1 ยังแสดงใหเห็นวานอกจากแนวคิด/วิธกี าร/กระบวนการ
วิจัยที่มีการเผยแพรระหวางบริบทแลว ยังหมายถึงการที่นักวิจัยอีกพื้นที่หนึ่ง
ไดเผยแพรองคความรูการวิจัยไปสูนักวิจัยอีกคนหนึ่งเปนกระบวนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทมี่ แี รงขับเคลือ่ นจากนักวิจยั ดวยกันเอง และยังเกิด
นักวิจัยนอย 2 รุนจากการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เขากับการวิจยั การบริการวิชาการและการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม นัน่ คือ
นักวิจัยนอยกลุมหนึ่งไดรวมโครงการวิจัย ABC ระยะที่ 2 ในการเขารวม
อบรมการแตงและเลานิทานจากนักเขียนนิทานอาชีพ (ดูภาพ 6.2
ประกอบ) ไดลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลทองถิ่น (เผาเมี่ยน) และนํา
ขอมูลนิทานพื้นบานเมี่ยนมาปรับแตงนิทานใหเหมาะสมกับนักเรียนกลุม
เปาหมาย และดําเนินการทดสอบตามกระบวนการวิจยั โครงการวิจยั ABC
ระยะที่ 2
สวนนักวิจัยนอยอีกกลุมหนึ่งใชกระบวนการพี่สอนนองพรอมกับ
ใชนิทาน/เรื่องเลาที่มีอยูแลวมาสงเสริมการอานคลองใหแกนักเรียนกลุม
เปาหมายในอีกพืน้ ทีห่ นึง่ คือ ตําบลแมกา ซึง่ เปนพืน้ ทีใ่ นโครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุข ประจําปงบประมาณ 2558 นิสติ นักวิจยั นอยกลุม นีไ้ ดฝก ฝนทักษะ
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เขียนบทความและ
การเผยแพรทงั้ ในรูปแบบโปสเตอรโครงงานนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
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ภาพที่ 6.2 Success model โครงการนักวิจัยนอย
ภาพที่ 6.2 แสดงกระบวนการสรางและพัฒนานักวิจัยนอยทั้ง 2
รุนที่ผานมา โดยหนวย RASCPE ผลักดันแนวคิดพี่สอนนอง (Peertutoring) ประชาสัมพันธโครงการวิจยั และนํานิสติ ทีม่ คี วามสนใจและสมัคร
ใจเปนนักวิจยั นอยมาอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารดานการสรางนิทานจากผูร ู ผูท มี่ ี
ประสบการณ และนักวิจัย พรอมกับนักวิจัยนอยนํานิทานที่สรางขึ้นไปใช
กั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเป า หมาย ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ จั ย
วิเคราะหผล และเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัย จนประสบผลสําเร็จ โดย
นักเรียนที่เขารวมโครงการไดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งการอานออกเขียนได
ในภาษาไทย และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หากนิสิตคณะ
ศิลปศาสตรสามารถพัฒนาตนจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรมฯ ที่มี
ลักษณะบูรณาการดังกลาว คณะศิลปศาสตร จะสามารถผลิตบัณฑิตตาม
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ที่ไดกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตไว (ELOs) ที่เปนที่ตองการของตลาด
แรงงาน สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในผูเรียน ครู-ผูสอน
ผูบ ริหารสถานศึกษา ในการสงเสริม ผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึง ASEAN
Community และ ในระดับนโยบาย Thailand 4.0
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คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

ภาคผนวก 1
รายชื่อครูนักวิจัย
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คูมือการจัดการความรู
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

นวัตกรรมนิทาน

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

อาจารยกชนิภา มูลทุง
อาจารยกนกวรรณ ฟองฟู
อาจารยกนิษฐา มาไกล
อาจารยกัญญาภัค เครือมูล
อาจารยกัญญารัตน ศรีมันตะ
อาจารยกัลยา นันติ
อาจารยกัลยา สิราซาง
อาจารยกาญจนา ใจแปง
อาจารยกานดา ซาวลี้แสน
อาจารยกิ่งกาญจน คําลือ
อาจารยกิตติพงษ. อินสุขิน
อาจารยขจร สมจิตต
อาจารยคงขวัญ คํานอย
อาจารยคณิตรา แกวสุข
อาจารยคมสันต ชุมมงคล
อาจารยเครือวรรณ ชุมใจ
อาจารยจตุพร สุทสนธ
อาจารยจริยา จิตวงศนันท
อาจารยจิณณณิชา ใจเที่ยง
อาจารยจิรัชญา วิยะกัน
อาจารยจิรัตนดา บุตรศรี
อาจารยจิรัตนดา บุตรศรี
อาจารยจีระวรรณ แซผาน
อาจารยจีราวรรณ เมืองเปรม
อาจารยจุฑาภรณ จอมนาริน
อาจารยชมัยพร. ชูสุภาวดี
อาจารยชิดชนก โกแสนตอ
อาจารยชีวานนท วิเชีย
อาจารยฐานิตา หลองคํา
อาจารยฐิติวรดา พรมมา
อาจารยณัฐชยา ชมภูรักษ
อาจารยณัฐภูมิ ทรายคํา

บานหวยผึ้ง
อนุบาลแมสาย
บานปาเหมือด
อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)
พญาไพรไตรมิตร
บานพญาไพร
มานิตวิทยา
บานหวยผึ้ง
บานดอนงาม
อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)
ตชด.ศรีสมวงศ
บานสันบุญเรือง
อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร)
มานิตวิทยา
ตชด.ศรีสมวงศ
บานแหลว-นาลอม
บานปาซางนาเงิน
บานเทอดไทย
อนุบาลแมฟาหลวง
บานดอย
บานสันถนน
บานสันถนน
ศึกษาสงเคราะหแมจัน
อนุบาลศรีคํา
พญาไพรไตรมิตร
บานสันทราย
บานรวมใจ
บานหวยผึ้ง
รัฐราษฎรวิทยา
บานใหมสามัคคี
ชุมชนบานไมลุงฃนมิตรภาพที่169
ตชด.ศรีสมวงศ
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คูมือการจัดการความรู
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

นวัตกรรมนิทาน

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

อาจารยณัฐมน มหาเสน
อาจารยดอกรัก กาวี
อาจารยดารารัตน ศรีพันธุ
อาจารยทิตยา อุนศรี
อาจารยธัญชนก เชื้อเมืองพาน
อาจารยธัญญาภรณ จันทรเทพ
อาจารยธิติมา คณะดี
อาจารยธีรยุทธ หมึกสม
อาจารยธีระนิตย พิมพเงิน
อาจารยธีรารัตน ชมภูทีป
อาจารยนาริน กุณะ
อาจารยแนงนอย อุปมา
อาจารยบุญสง เรืองกิจคณะ
อาจารยปฐมาภรณ สีไสย
อาจารยปพิชญา สมวรรณ
อาจารยปรัศนีย เมืองนาม
อาจารยปลื้มจิต บุญปญญา
อาจารยปุณณารมย สิงหพันธ
อาจารยผกาวรรณ ศรีคํายศ
อาจารยพรนภา ไชยลังกา
อาจารยพลอยปภัส กันทาเหล็ก
อาจารยพวงผกา ทิพยบุตร
อาจารยพัชรา ธรรมศิริ
อาจารยอัจจิมาธ คํามูลคา
อาจารยพัชรินทร ทาราช
อาจารยพัทธธีรา อูปแกว
อาจารยพัทธยา งามจิตต
อาจารยพิกุล กันธิมา
อาจารยเพียงพิศ สุนทร
อาจารยภคพร สายฉลาด
อาจารยภิญญดา ไชยวัง
อาจารยภูษณิศา สอนสุกอง

บานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ
บานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ
บานสันนา
บานปาซางนาเงิน
บานแมจัน(เชียงแสนประชานุสาสน)
อนุบาลแมฟาหลวง
ผานศึกสงเคราะห 2
บานวังลาว
อาคาเดมี
บานพญาไพร
อาคาเดมี
บานเทอดไทย
บานแมหมอ
อาคาเดมี
บานโปง
บานผาเดื่อ
มานิตวิทยา
บานปาบงแมจัน
บานแมจัน(เชียงแสนประชานุสาสน)
บานหวยอื้น
บานแมสลองใน
บานขี้เหล็กดอยดินแดง
บานใหมพัฒนา
บานสันนา
บานดอนงาม
บานพญาไพร
บานถํา ตชด.
มานิตวิทยา
พญาไพรไตรมิตร
บานสันตีคีรี
มานิตวิทยา
บานเทอดไทย
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คูมือการจัดการความรู
ที่

นวัตกรรมนิทาน

ชื่อ นามสกุล

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

อาจารยมะลิกา ยศกันโท
อาจารยมัลลิกา วรรณาลัย
อาจารยเมทินี อินตะปา
อาจารยยมนา ไชยตาจักร
อาจารยรัชนี ไชยวุฒิ
อาจารยรัญชนา มณีรัตน
อาจารยรุงกานต ราชบําเพิง
อาจารยรุงทิวา มหาบัน
อาจารยรุจิรดา ใจยะสุข
อาจารยเรณู พรหมเสน
อาจารยลมัย ใจเอื้อ
อาจารยลําดวน ศีลธรรม
อาจารยลําแพน ไชยนา
อาจารยวชิราภรณ ลาริน
อาจารยวันทนีย ขมินธกุล
อาจารยวิชิต สงมูลนาค
อาจารยศรัณยา สายบัว

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

อาจารยศรีวรรณ มหาเทพ
อาจารยศรีวรรณา บุญเรือง
อาจารยศศิวิมลพัฒนาวัฒน
อาจารยศิริลักษณ กัญวรรณ
อาจารยศุภวิชญ ไชยมงคล
อาจารยสมชาย สมชาติ
อาจารยสมศักดิ์ กางยาง
อาจารยสายบัว คําแปง
อาจารยสายสวัสดิ์ ปงกันมูล
อาจารยสาริศา. ชุมมงคล
อาจารยสุขสันต สอนนวล
อาจารยสุจิตรา ปญญารักษ
อาจารยสุดารัตน ปญญาศิริวงค
อาจารยสุธิดาพร ไทยเหนือ

โรงเรียน
บานดอนงาม
ผานศึกสงเคราะห 1
บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน)
อาคาเดมี
บานปาซางนาเงิน
บานเทอดไทย
บานหวยผึ้ง
บานสบคํา
ตชด.ศรีสมวงศ อ.แมฟาหลวง จ.ชร.
บานดอนงาม
บานพญาไพร
บานหวยผึ้ง
รัฐราษฎรวิทยา
อาคาเดมี
บานเวียงแกว
บานรวมใจ
ราชประชานุเคราะห15 (เวียงเกาแสนภู
วิทยาประสาท)
บานหวยไคร
รัฐราษฎรวิทยา
ศึกษาสวเคราะหแมจัน
บานปาไรหลวงวิทยา
ผานศึกสงเคราะห2
โรงเรียนบานรวมใจ
บานหวยเกี๋ยง
บานสันนา
อนุบาลดอยหลวง
อนุบาลดอยหลวง
บานพญาไพร
บานดอยสะโงะ
บานเทอดไทย
บานกลาง
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คูมือการจัดการความรู
ที่
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

นวัตกรรมนิทาน

ชื่อ นามสกุล

โรงเรียน

อาจารยสุนารี คํ้าชูกานน
อาจารยสุพรรณี คําแควน
อาจารยสุพิน เขื่อนคําแสน
อาจารยสุภารัตน โพธิ์ชะอุม
อาจารยสุรียรัตน จันทรสีสม
อาจารยเสาวณีย หวายคํา
อาจารยแสงจันทร ศรีสุทธา
อาจารยอนุวัตร เรือนรู (ส.ต.ต.)
อาจารยอัมพร วสันต
อาจารยอุทัยวรรณ แซยั้ง
อาจารยเอกนรินทร คํานาม
อาจารยสาวิตรี ทันหลา
อาจารยนัฐตราภรณ สิทธิ
อาจารยรัฐพล การอง
อาจารยวรวีร อินจันทร
อาจารยวัชรีพร เวียงสมุทร
อาจารยอัญชลี ใจปนธิ
อาจารยปฐมาภรณ เครงครัด
อาจารยพรพิทยา มหามิตร
อาจารยปริญญารักษ จรเอกา
อาจารยอนุสรา กีตา
อาจารยอังคณา วงศเมือง

บานพญาไพร
ผานศึกสงเคราะห 2
บานหวยอื้น
บานแมจัน(เชียงแสนประชานุสาสน)
บานพญาไพร
บานพญาไพร
บานแมจัน(เชียงแสนประชานุสาสน)
ชุมชนบานไมลุงขนมิตรภาพที่ 169
อนุบาลแมฟาหลวง
บานหวยผึ้ง
มานิตวิทยา
บานสันติคีรี
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
นิสิตฝกสอน
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คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

ภาคผนวก 2
นิทานที่แตงรวมกันกับคุณพรชัย แสนยะมูล
และ ตัวอยางนิทานพื้นบานจากครูนักวิจัย

95

คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

นิทานเรื่อง “กระตายกับเตา” (25 มีนาคม 2560)
รูปแบบ
: กาพยยานี 11
แกนเรื่อง : ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น
คําศัพทที่ใช :
ก็
กบ

กระดิ่ง
กระโดด

กระตาย
กระถิน

1 ในปาใหญแหงหนึ่ง
แววยินเสียงหมูนก
2 กระตายซอมกระโดด
เตาเห็นก็อยากกิน
3 กระตายจอมเยอหยิ่ง
เห็นเตาเดินชาชา
4 เตารีบรับคําทา
ตกลงเปนวันจันทร
5 ตะวันสาดสองแสง
คลานมาชาตวมเตี้ยม
6 ฝูงสัตวที่รูขาว
รอเชียรเปนกลุมกลุม
7 สิงโตเปานกหวีด
สองสัตววิ่งออกไป
8 กระตายวิ่งนําหนา
ไรเงาเตาพุงพลุย

กระเทียม
กระดุม

กระจก
กระจุย

นํ้าในบึงราวกระจก
ริมนํ้าตกนกโบยบิน
กินขาวโพดและกระถิน
กบแลบลิ้นเดินเขามา
มีกระดิ่งแขวนที่ขา
ก็เลยทาวิ่งแขงกัน
และบอกวาใหนัดวัน
มีรางวัลเปนกระเทียม
เตาเตรียมแรงไวเต็มเปยม
สวมเสื้อเอี๊ยมติดกระดุม
ตางจํ้าอาวมาชุมนุม
ใตพุมไมใกลเสนชัย
ฝูงสัตวกรี๊ดเชียรกันใหญ
กางเกงในหลุดกระจุย
มั่นใจวาชนะฉลุย
แวะหลับปุยใกลลําธาร
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คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

9 สะดุงตกใจตื่น
เผลอหลับไปไมนาน
10 กระตายรูสึกผิด
แพแลวละอายใจ
11 เตายิ้มกระหยิ่มใจ
กระตายอยาทําเกรียน

เห็นเตายืนสงยิ้มหวาน
เจาเตาคลานเขาเสนชัย
ไมควรคิดประมาทใคร
จะจําไวเปนบทเรียน
ชนะไดดวยความเพียร
เที่ยวแวะเวียนดูถูกใคร

97

คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

นิทานเรื่อง “มดกับตั๊กแตน” (26 มีนาคม 2560)
รูปแบบ
: กาพยยานี 11
แกนเรื่อง : ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น
คําศัพทที่ใช :
ขยัน
อยา

ฉลาด
อยู

สนาม
อยาง

1 มดนอยแสนนารัก
อาปากลําบากแสน
2 ตั๊กแตนแสนสนุก
ขยับตัวทําหัวหมุน
3 เจามดแสนฉลาด
ชักชวนเพื่อนมากมาย
4 พอถึงฤดูหนาว
ตั๊กแตนลําบากลน
5 ตั๊กแตนเดินซมซาน
เจามดแสนโมโห
6 “ทําไมเจาคิดสั้น
มัวแตเถลไถล
7 ตั๊กแตนสํานึกผิด
เพื่อนกันจึงเจือจาน
8 มดนอยใหขอคิด
เตรียมพรอมใหครบครัน
9 ตั๊กแตนแสนซาบซึ้ง
นํ้าใจที่เมตตา
10 ทั้งสองกอดกันแนน
มิตรภาพมีคาลํ้า

สนุก
อยาก

ขยับ
ขนม

อยากรองทักตั๊กแตน
คาบขนมไวกักตุน
มีความสุขเตนคลุกฝุน
อยูสนามอยางสบาย
ไมอืดอาดเรงขวนขวาย
อยาเกียจครานขยันขน
หิมะขาวโปรยปรายหลน
แสนขัดสนจนหิวโซ
ขออาหารรองไหโฮ
ทําตาโตตอวาไป
ผานมานั้นทําอะไร
ไมใสใจเก็บอาหาร”
เจามดคิดนึกสงสาร
เบิกบานใจไดแบงปน
ภารกิจที่สําคัญ
ความสุขสันตจะตามมา
ชีวิตหนึ่งไดพึ่งพา
มีคุณคาใหจดจํา
ตางโลดแลนเตนระบํา
เชื่อมสัมพันธตลอดไป
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คูมือการจัดการความรู

นวัตกรรมนิทาน

นิทานของครูพัทธยา งามจิตต
โรงเรียนบานถํ้า ตชด. อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
(พื้นที่อยูบริเวณดอยนางนอน)
รูปแบบ
: กลอน
แกนเรื่อง : จงรักชีวิต อยาคิดสั้น
คําศัพทที่ใช :
ทิศเหนือ
ทหาร

กษัตริย
โศกเศรา

คุณธรรม
สายเลือด

สําเร็จ
ศีรษะ

ศรัทธา
นิรันดร

นิทานเรื่อง ดอยนางนอน
ดอยนางนอนสูงใหญ

เหยียดยาวไปสุดสายตา

เชิญชวนทองเที่ยวมา

แหลงรื่นรมยสมฤดี

ทิวทัศนที่สดใส

ดอยวิไลแสนโสภี

พฤกษาเขียวขจี

ผืนพงพีที่งดงาม
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ทิศเหนือประเทศไทย
จากเชียงรายมุงไปตาม
พื้นที่แจงประจักษ
อีกแมฟาหลวงนั่น

เหนือสุดในเมืองสยาม
ถนนงามถึงแมจัน
มากมายนักภูเขาชัน
ทั้งแมสายหมายมั่นมา

ตํานานเขาเลาลือ
มีองคขัตติยา
เปนบุพกษัตริย
ประชาราษฎรแผนดิน

เชียงรุงคือนัครา
เลื่องลือชาอยูอาจิณ
ที่ครองรัฐคนรักสิ้น
สุขเกษมแสนเปรมปรีดิ์
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แควนสิบสองปนนา
ทวยเทพถวนยินดี
เทวฤทธิ์สถิตทั่ว
ตางชวยเหลือนอมนํา

สุขอุราพระทรงศรี
ดวย ธ มีคุณธรรม
ยังเกรงกลัวฤทธิ์เลิศลํ้า
เจือจุนคํ้าใหรมเย็น

ชวนถวายพระพร
พระบรมวงศเชน
พระกายาชุมชื่น
เสด็จประพาสครัน

เปนบทกลอนใหสูงเดน
ประสบสุขทุกคืนวัน
ฤดีรื่นแสนสุขสันต
ชนชื่นชมพระภูมี

พระราชดํารัสใด
พระราชโองการมี
ครั้งทรงพระหัตถี
เสโทหยาดลงพลัน

ก็เปนไปทุกอยางที่
ตรัสวจีสําเร็จครัน
สูพงพีทรงสุขสันต
ภูวดลสั่นสะเทือน
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ดวงใจมหาชน
ยุบลใดเอยเอื้อน
ทรงมีพระธิดา
หลงรักคนเลี้ยงมา

ทวยราษฎรลนเปรียบใดเหมือน
ไมเคืองขัดชนศรัทธา
โสภาพิศปริศนา
รวมชายคารั้วเวียงวัง

พากันดั้นดนไป
นํ้าโขงที่ไหลหลั่ง
องคหญิงทรงครรภแลว
ระรื่นชื่นชีวัน

จนถึงใกลกับริมฝง
จึงหยุดยั้งนั่งพักกัน
ยอดดวงแกวไมไหวหวั่น
ตัวพี่นั้นขอลาไป

ลัดเลาะเสาะหาอาหาร
สารพันถูกใจ
แตแลวมีขาวราย
ทหารราชบิดา

ที่ตองการเลี้ยงชีพได
ดวยหมายใหพี่กลับมา
คนรักกลายถูกเขนฆา
ฉุดกระชากไปจากเธอ
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จัดสรรกําลังชิด
ทันทีที่พบเจอ
ดวยโศกเศราเสียใจ
ใชปนปกผมมา

แนบสนิทตามเสมอ
ก็พิฆาตราชบัญชา
ตรมฤทัยเปนหนักหนา
แทงเศียรดิ้นสิ้นวายปราณ

สายเลือดรินไหลหลั่ง
กลับกลายเปนสายธาร
พระวรกายนั้น
ดับดิ้นสิ้นชีวี

มากดุจดังกระแสผาน
นามนํ้าสายในทันที
ลื่นลมพลันสิ้นศักดิ์ศรี
เปนคีรีดอยนางนอน
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นางนอนมานานเนิ่น
ในสวนพระอุทร
ศีรษะสถิตอยู
ทางเดินคนทั้งผอง

นานเหลือเกินจิตราวรอน
คือดอยตุงรุงเรืองรอง
ชนทั้งหมูเรียกดอยจอง
คอนไปทางทิศเหนือมา

ทิวทัศนดอยนางนอน
แมฟาหลวงถัดมา
อันดอยนางนอนนี้
ชื่นชมภิรมยพลัน

เริ่มขึ้นกอนแมจันหนา
แนวเขตชิดติดตอกัน
แสนโสภีพาสุขสันต
นิรันดรกาลไมลืมเลือน
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นิทานของครูคงขวัญ คํานอย
โรงเรียนอนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร) อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย
รูปแบบ
: กาพยยานี 11
แกนเรื่อง : ทุกคนมีสวนชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม
คําศัพทที่ใช :
แก
ไก

แกง
ไกล

แกว
ขยะ

แกะ
คํา

ใกล
ชวย

หนูไกรักษโลก
1 เชาวันหนึ่งหนูไก
เดินไปใจเบิกบาน
2 นองไกเด็กตัวนอย
นํ้าใสไหลกระเซ็น
3 หนูไกเดินเขาหา
แตแลวตองตกใจ
4 กุงหอยปูปลาเลา
กลองโฟมใหญเทอะทะ
5 หนูไกทําหนาเศรา
เสียดายบัวขาวแดง
6 ลุงแกะแกเดินมา
หากแกวบาดตองเย็บ
7 แถวนี้คนมักงาย
ทิ้งกันทุกเชาคํ่า
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ไปเที่ยวใกลริมลําธาร
นํ้าลําธารคงใสเย็น
เฝารอคอยอยากจะเห็น
หากไดเห็นคงชื่นใจ
ลําธารหนาอยูไมไกล
มองเห็นไดแตขยะ
แลวพวกเจาไปไหนนะ
ลอยเกะกะนาแขยง
สายบัวเราเคยทําแกง
เคยออกแรงพายเรือเก็บ
เตือนไกวาระวังเจ็บ
ลุงคอยเก็บเปนกระจํา
แกบนไปวาใจดํา
จนแมนํ้าคลํ้าเหม็นเนา
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8 ลุงแกะมือถือถุง
ขยะมากมายเลา
9 แกบอกเอาไปขาย
นํามารีไซเคิลไง
10 หนูไกพลันไดคิด
มนุษยเราทําโลกรอน
11 ดังนั้นเราควรตระหนัก
ชวยทิ้งขยะลงถัง
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เทาเดินมุงหยิบเก็บเอา
แกเก็บเอาใสถุงไป
นาเสียดายยังใชไหว
ประหยัดใชทรัพยากร
ซาบซึ้งจิตคําลุงสอน
และบั่นทอนธรรมชาติพัง
หากยังรักโลกจงฟง
โลกคงยังงามตาเอย
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นิทานของครูเรณู พรหมเสน
โรงเรียนบานดอนงาม อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รูปแบบ
: รอยแกว
แกนเรื่อง : ทุกคนควรทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด
คําศัพทที่ใช :
ผึ้ง
เพลง

หึ่ง
เหนื่อย

หนึ่ง
ปวด

ขึ้น
เพื่อน

อื่น
ครอบครัว

ครอบครัว หึ่ง หึ่ง
ณ สวนดอกไมแหงหนึ่งมีครอบครัวผึ้งอาศัยอยู หึ่ง หึ่ง หึ่ง
เสียงผึ้งกําลังทํางานและรองเพลงกันไปอยางครื้นเครง
ทันใดนัน้ ผึง้ งานตัวหนึง่ บนขึน้ วา “ทําไมเราตองคอยหานํา้ หวาน
ใหผงึ้ นางพญาและผึง้ ตัวอืน่ ๆ ดวยนะ ถาเราเก็บมาไวกนิ เอง คงไมตอ งบิน
กลับไปกลับมาหลายรอบแบบนี้”
ผึ้งงานพี่เลี้ยงบินผานมาไดยินจึงพูดวา “เราเกิดมาเปนผึ้งงานก็
ตองทํางาน ตัวอื่นๆ ตางก็มีงาน มีหนาที่กันทั้งนั้น เดี๋ยวเราจะพาเจาไปดู
ตามมาสิ”
ผึ้งพี่เลี้ยงบินนําผึ้งงานกลับไปยังภายในรัง “นี่คือหองของผึ้ง
นางพญา ซึ่งจะคอยผสมพันธุกับผึ้งตัวผูและคอยวางไข การวางไขแตละ
ครั้งไมใชเรื่องงาย ๆ ผึ้งนางพญาตองทนกับความเจ็บปวดทรมานในการ
วางไขแตละครั้ง และตองคอยดูแลผึ้งในรังอีก” พูดจบผึ้งงานพี่เลี้ยงก็พา
ไปดูหองถัดไป
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“นีค่ อื ผึง้ ตัวผูซ งึ่ มีหนาทีค่ อยผสมพันธุก บั ผึง้ นางพญาเพือ่ ดํารงเผา
พันธุผึ้งไว พอผสมพันธุเสร็จก็ตาย ผึ้งตัวผูไมมีสิทธิ์เลือก เพราะตางเต็มใจ
ที่จะผสมพันธุทั้ง ๆ ที่รูวาตัวเองตองตาย”
“นี่คือหองของตัวออน ในนี้มีผึ้งนอยที่พึ่งคลอดจะมีผึ้งพยาบาล
คอยดูแล คอยปอนนํา้ หวานใหและผึง้ พยาบาลก็ยงั ตองดูแลผึง้ ทีป่ ว ย คอย
ดูแลรังใหสะอาดอยูเสมอ ๆ”
พอบินมาถึงบริเวณรอบ ๆ รัง ก็เจอผึ้งทหารฝูงหนึ่งบินไปมา ผึ้ง
งานจึงเอยถามวา “ทานเหนื่อยไหมที่ตองบินไปมาแบบนี้” ผึ้งทหารตอบ
วา “เราก็เหนือ่ ย แตนคี่ อื หนาทีข่ องเรา เราตองปกปองรังของเราใหอยูร อด
บางครัง้ ตองเจอศัตรูมากมาย มีเพือ่ นทหารตายไปบาง แตทกุ ตัวก็ไมเสียใจ
เพราะไดทําหนาที่ของตัวเองอยางเต็มที่แลว”
พอผึง้ พีเ่ ลีย้ งพาตระเวนไปตามหองตาง ๆ จนครบก็ถามผึง้ งานวา
“เจามีความเห็นอยางไร ยังไมอยากทํางานอยูมั้ย” ผึ้งงานตอบวา “เราจะ
ตั้งใจเก็บนํ้าหวานใหมาก ๆ เพราะมันเปนหนาที่ของเรา เราจะไมขี้เกียจ
อีกแลว เพราะทุกตัวลวนทําหนาที่เพื่อครอบครัว หึ่ง หึ่ง หึ่ง ของเราทั้ง
นั้น
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