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 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรสนัตศิกึษาตาม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมขีัน้ตอน 4 ขัน้ดงันี้ 
 1.  การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเป้าหมาย/เนื้อหาของ
สนัติศกึษา และหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพ.ศ.2551 และสมัภาษณ์นักวชิาการด้าน
สนัตศิกึษาเกี่ยวกบัเป้าหมาย/เนื้อหาของสนัตศิกึษา สมัภาษณ์ครู/นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายเกีย่วกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาจติแห่งความเคารพและการท างานเป็นทมี 
 2.  การจดัท ารายละเอยีดหลกัสูตร เป็นการน าผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานมาก าหนดโครง
ร่างเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตรสนัตศิกึษา จากนัน้น าไปใหน้ักวชิาการดา้นสนัตศิกึษา 3 คน 
พจิารณาและประเมนิความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตรสนัติ
ศกึษาพบว่า มคี่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  จากนัน้ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงแก้ไขโครง
ร่างหลกัสูตรตามทีน่ักวชิาการสนัตศิกึษาใหข้อ้เสนอแนะ และสรา้งหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิ
การเรยีนรู้โดยเน้นทมี จากนัน้ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 5 คน  ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร  เอกสารประกอบหลกัสูตร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษา
ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีพบว่า มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 
 3.  การน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นการน าหลกัสูตรไปใช้เป็นระยะเวลา 20 สปัดาห์ๆละ 2 
ชัว่โมง รวม 40 ชัว่โมง กบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนสริริตันาธร จ านวน 80 คน 
จ าแนกเป็นกลุ่มทดลองทีใ่ช้การเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจ านวน 40 คน และกลุ่ม
ควบคุมทีใ่ชก้ารเรยีนการสอนแบบปกตจิ านวน 40 คน  โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ pretest-
posttest control group design พบว่า  1) นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เจตคติต่อหลกัสูตรสนัติศกึษา จติแห่งความเคารพ และการท างานเป็นทมี สูงกว่า
นกัเรยีนกลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05, .01, .01 และ.01 ตามล าดบั  2) นักเรยีน
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา จติแห่งความ
เคารพ และการท างานเป็นทมี หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ  
3) นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาในระดบัมาก 
 4.  การประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรและปรบัปรุงหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้
บรรลุเกณฑ์ประสิทธิผลของหลกัสูตรที่ก าหนดไว้ทัง้ 5 เกณฑ์ แสดงว่าหลกัสูตรที่พฒันาขึ้นมี
ประสทิธผิลสามารถใช้เป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เติมในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพ.ศ.2551 ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายได ้
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 The objectives of this research were to develop and to study the effectiveness of a 
peace studies curriculum with team-based learning for upper secondary students. The 
research procedure consisted of 4 stages as follows: 
 Stage 1 Acquiring the basic information: Documents associated with purposes and 
contents of peace studies and The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 were 
investigated. Scholars specialized in peace studies’ purposes and contents were 
interviewed. High school teachers and students were also interviewed regarding the 
compelling need to develop a mentality of the respectful mind and team work. Put them all 
together, the basic information was yielded, accordingly.  
 Stage 2 Developing the curriculum: This stage attempted a draft curriculum of the 
peace studies’ purposes and contents, which was drawn upon from the basic information 
obtained previously. Afterwards, three scholars from the field of peace studies deliberated 
on and evaluated suitability and congruence between those objectives and their 
corresponding contents of the peace studies curriculum. It was found that the index of item-
objective congruence value fell between the ranges of 0.67-1.00, followed by the 
redevelopment, as well as modification, of the peace studies curriculum, as recommended 
by the scholars. The peace studies curriculum was established based strictly on team-
based learning. Then, another four specialists again deliberated on and evaluated the draft 
curriculum, supplement curriculum documents and the lesson plans for peace studies 
according to team-based learning, thus ensuring their suitability and congruence. The index 
of item-objective congruence value was calculated again, and its range was 0.60-1.00.  
 Stage 3 Implementing the curriculum: The curriculum was put into practice by 
carrying out on eighty Mattayom-5 students at Sirirattanatorn School for 2 hours per week 
for 20 weeks, 40 hours in total, forty of which were assigned to the experimental group, 
instructed with team-based learning, and the other forty to the control group, instructed with 
traditional approach. The research design was the pretest-posttest control group design. It 
was found that 1) with statistical significance (corresponding to p<0.05, 0.01, 0.01 and 0.01, 



respectively) students from the experimental group performed better than those from the 
control group with regard to learning achievement, attitudes towards the peace studies 
curriculum, respectful mind and team work; 2) students from the experimental group 
achieved higher scores with statistical significance (corresponding to p<0.01) when it comes 
to learning achievement, attitudes towards the peace studies curriculum, respectful mind 
and team work; and 3) high satisfaction towards the peace studies instruction was derived.  
 Stage 4 Evaluating and improving the curriculum: The curriculum was developed in 
order to meet the 5 specified criteria of the curriculum’s effectiveness. In other words, the 
developed curriculum can be adopted to teach high school students as additional content in 
the social studies, religion and culture learning area according to The Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.วชิยั วงษ์ใหญ่ ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ ท่านอาจารย์
เป็นผูม้คีวามส าคญัต่อการพฒันางานวจิยันี้ตัง้แต่ในรายวชิาการศกึษาอสิระเรื่อยมาจนกระทัง่งานนี้เสรจ็
สมบรูณ์ ทา่นอทุศิเวลา แรงกาย แรงใจ ตลอดจนใชจ้ติวทิยาในการใหค้ าปรกึษาวทิยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดี
เยีย่ม  มากไปกว่านัน้ท่านยงัคอยอบรม สัง่สอน ช่วยเหลอื สนับสนุนลูกศษิย์ และเป็นแบบอย่างทีด่ยี ิง่ทัง้
ในดา้นการเป็น “คร”ู และดา้น “การด าเนินชวีติ” 
 กราบขอบพระคุณ อ.ดร.มนัส บุญประกอบ และ รศ.ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย กรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธท์ีก่รณุาสละเวลา และใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัท าใหง้านวจิยันี้สมบูรณ์
มากยิง่ขึน้  และกราบขอบพระคณุ ดร.ศรสีมร พุม่สะอาด และ อ.ดร.มารตุ พฒัผล ทีก่รุณาสละเวลามาเป็น
กรรมการสอบปากเปล่าตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวทิยานิพนธน์ี้ 
 กราบขอบพระคณุครทูกุทา่นของกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ โรงเรยีนสริริตันาธรโดยเฉพาะ 
อ.น าโชค อุน่เวยีงทีอ่ านวยความสะดวก ใหค้วามเป็นกนัเอง และชว่ยเหลอืในทกุๆดา้นเป็นอย่างดยีิง่ตลอด
ระยะเวลาทีน่ าหลกัสตูรไปใชท้ีโ่รงเรยีน  และขอขอบคุณนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทุกคนทีใ่ห้
ความรว่มมอือยา่งดยีิง่และเป็นลกูศษิยท์ีน่่ารกัเสมอมา ซึง่เป็นสว่นส าคญัต่อความส าเรจ็ของงานวจิยันี้ 
 ขอบคุณเพื่อนร่วมสาขาวชิาการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร รุ่นที ่17 ไดแ้ก่ กานต์รว ีบุญญานุสทิธิ ์ 
คงรฐั นวลแปง  มนตร ีวงษ์สะพาน  พนัตรหีญงิปราณี ออ่นศร ี พชัร ีปิยภณัฑ ์ วรนิทร โพนน้อย  วลัลยา 
ธรรมอภบิาล  และ  วนัทนีย ์บุญสวุรรณ์ ทีเ่ป็นกลัยาณมติรทัง้ในทางชวีติและทางวชิาการ  คอยช่วยเหลอื  
สนบัสนุน  กระตุน้เตอืนและใหก้ าลงัใจกนัและกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 ขอบคุณเพื่อนพอ้งน้องพี่ทีม่สี่วนท าให้งานวจิยันี้ส าเรจ็ด้วยด ีได้แก่ ผศ.นัทธนัย ประสานนาม  
ศภุชยั ศภุผล  นพธิ กจิพานิช  อ.ชยัรตัน์ โตศลิา  อ.ภาสพงศ ์ผวิพอใช ้ พงศธร กนกศลิปธรรม  ชนินทร ์ 
จกัรภพโยธนิ  เกยีรตพิงศ ์นุ่มแนบ  และพงษ์กรณ์ วรีพพิรรธน์  ตลอดจนบุคคลทีม่ไิดเ้อย่นามในทีน่ี้ ซึง่ได้
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ว้จิยัทัง้ในดา้นเอกสาร  แรงกาย  แรงใจ  และสตปิญัญา 

ระลกึถงึ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ทีท่ าใหผู้ว้จิยัตระหนักว่ายงัมคีนในสงัคมอกี
มากทีแ่มจ้ะไดร้บัการศกึษา แต่กม็คีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัสนัตภิาพและความรุนแรงจ ากดัมาก  จ าเป็นอย่าง
ยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งเรง่ด่วนทีส่ดุเพือ่ตดัวงจรอุบาทว์ในการใชค้วามรุนแรงทางตรง และความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้งในการประหตัประหาร กดขี ่บฑีา และเลอืกปฏบิตัติ่อผูอ้ ืน่ จนเป็นแรงบนัดาลใจส าคญั
ทีท่ าใหผู้ว้จิยัตดัสนิใจท าปรญิญานิพนธเ์รือ่งนี้ 
 ท้ายสุดแต่ส าคญัที่สุด ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อสุพล และคุณแม่เอมอร ลกัษณา ที่ให้การ
สง่เสรมิและสนบัสนุนในทกุๆดา้นตลอดระยะเวลาการศกึษาอนัยาวนานของลูกอย่างดยีิง่  ท่านเป็นบ่อเกดิ
แห่งก าลงักาย และก าลงัใจที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องใดๆทัง้สิ้น คงจะกล่าวไม่เกนิเลยไปนักทีจ่ะบอกว่า 
“หากปราศจากความชว่ยเหลอืสนบัสนุนของคณุพอ่และคณุแมแ่ลว้ ความส าเรจ็ใดๆในชวีติลกูก็คงย่อมเป็น
สิง่ทีไ่ดม้าดว้ยความล าบากและยากเยน็ยิง่นัก” ดงันัน้คุณูปการใดๆทีม่ขีองงานวจิยันี้ขอมอบพลใีหแ้ก่คุณ
พอ่และคณุแมด่ัง่ดอกไมท้ีบ่ชูาพระอรหนัตใ์นบา้น 
 

         กติตศิกัดิ ์ ลกัษณา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 สงัคมไทยปจัจบุนัปรากฏความขดัแยง้จากหลากหลายแหล่งทีม่า ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ดา้น
ขอ้มูล ความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์  ความขดัแย้งด้านค่านิยม  ความขดัแยง้ด้านความสมัพนัธ ์ 
และความขดัแยง้เชงิโครงสรา้ง (Morris.  2004: 20-22)  ความขดัแยง้เหล่านี้กล็ว้นเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในทุกสงัคมทีส่ามารถพบไดทุ้กหนทุกแห่ง (บาตชิ.  2540: 6) และความขดัแยง้กม็ใิช่สิง่ที่
เลวรา้ยเสมอไป  ดงันัน้สภาพทีม่คีวามขดัแยง้จงึเป็นเรื่องธรรมชาตทิีม่นุษยไ์ม่อาจหลกีเลีย่งได ้โดย 
ความขดัแย้งอาจน าไปสู่ภาวะที่มสีนัติภาพหรอืภาวะไร้สนัติภาพ กล่าวคอื หากความขดัแย้งนัน้
คลี่คลายโดยปราศจากความรุนแรงเมื่อนัน้ก็จะเป็นสภาวะที่มสี ันติภาพ  แต่หากความขดัแย้ง
คลี่คลายไปเป็นความรุนแรงก็จะท าให้เกิดภาวะที่ไรส้นัติภาพ  อย่างไรก็ตาม สิง่ที่น่าปรวิติกก็คอื
ความขดัแยง้เหล่านี้คลี่คลายกลายเป็นความรุนแรงที่สรา้งความแตกแยกอย่างรุนแรงในสงัคมไทย
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เช่น ความขดัแยง้ทางการเมอืงในสงัคมไทยระหว่างรฐับาล  คนเสื้อเหลอืง  คน
เสือ้แดง และกลุ่มการเมอืงอื่นๆ ทีส่่งผลใหม้คีนเสยีชวีติ  บาดเจบ็  สูญเสยีทรพัยส์นิ และมบีาดแผล
ในจติใจเป็นอย่างมาก ความสูญเสยีที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยจ านวนมากยงัไม่
สามารถแก้ไขความขดัแยง้ไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ และขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการสรา้ง
สนัตภิาพ  ท าใหค้วามขดัแยง้ทีม่นีัน้ขยายตวับานปลายกลายเป็นความรนุแรงในทีสุ่ด 
 นอกจากความรนุแรงทางสงัคมทีข่ยายตวับานปลาย ปจัจุบนัเยาวชนไทยยงัต้องเผชญิกบั
ปญัหาความรุนแรงที่หลากหลายทัง้ในฐานะที่เป็นผู้ก่อความรุนแรงและผู้ตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรง กล่าวคอื จากขอ้ค้นพบของงานวจิยัที่เกี่ยวกบัความรุนแรง พบว่า โรงเรยีนมธัยมศกึษาใน
เขตกรุงเทพมหานครฯและปรมิณฑลรอ้ยละ 81.1 มเีหตุการณ์รุนแรงเกดิขึน้ (ดุษณีย ์ทองเกลี้ยง. 
2546) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ สุวรรณา เรอืงกาญจนเศรษฐ ์และคณะ (2547) พบว่า ในรอบ 30 
วนัก่อนการส ารวจนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษารอ้ยละ 6.4 พกพาอาวุธไปโรงเรยีน  รอ้ยละ 8.5 พกพา
อาวุธไปสถานทีอ่ื่นนอกจากโรงเรยีน  และรอ้ยละ 7.1 รูส้กึไมป่ลอดภยัขณะ เดนิทาง  นอกจากนี้ ใน
รอบ 12 เดอืนก่อนการส ารวจกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 31.5 เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มกีารต่อสู้ท าร้าย
ร่างกายในสถานที่ทัว่ไป  รอ้ยละ 28.8 เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มกีารต่อสู้ท ารา้ยร่างกายในโรงเรยีน  
รอ้ยละ 20.7 เคยถูกเพื่อนทุบตที ารา้ยรา่งกายโดยเจตนา  รอ้ยละ 17.1 เคยถูกลวนลาม (จ าแนกเป็น 
รอ้ยละ 13.4 ทางวาจา  ร้อยละ 3.1 ทางการกระท า และรอ้ยละ 3.6 ทัง้ทางวาจาและการกระท า) 
ร้อยละ 13.9 เคยถูกท าร้ายร่างกายด้วยอาวุธ  ร้อยละ 6.8 เคยอยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้และได้รบั
บาดเจบ็จนต้องเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาล และร้อยละ 2.4 เคยถูกข่มขนื สอดคล้องกบัข้อ
คน้พบของ อุมาพร ตรงัคสมบตัิ (2549: 1) พบความชุกในช่วงชวีติทีผ่่านมา (lifetime prevalence) 
ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายรอ้ยละ 31.3 มกีารววิาทชกต่อย  รอ้ยละ 18.4 มกีารพก
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อาวุธ  และจากการส ารวจของส านกัวจิยัเอแบคโพลล ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ไดส้ ารวจนักเรยีนชาย
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่าน
มาก่อนการส ารวจ วยัรุ่นรอ้ยละ 46 เคยมปีระสบการณ์ทะเลาะววิาทกบับดิา มารดาและผู้ปกครอง  
วยัรุ่นรอ้ยละ 40 มปีระสบการณ์ทะเลาะววิาทกบัครู อาจารย ์ รอ้ยละ 19.2 มปีระสบการณ์ทะเลาะ
วิวาทกับเพื่อนร่วมสถาบนั  ร้อยละ 17.1 มปีระสบการณ์ทะเลาะวิวาทกับนักเรยีนต่างสถาบัน  
นอกจากนี้วยัรุน่รอ้ยละ 59.5 ยงัมคีวามคดิจะใชค้วามรุนแรงในการแก้ปญัหา และวยัรุ่นรอ้ยละ 39.5 
คดิจะใชอ้าวุธปืนและมดีในการแก้ปญัหาทะเลาะววิาทอกีดว้ย (อมรวชิช ์นาครทรรพ; และ จริฐักาล 
พงศ์ภคัเธยีร. 2549: 3)  ความรุนแรงดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ต่อการใชค้วามรุนแรง
ซึง่ ระพพีฒัน์ ศรมีาลา (2547: 63-65) พบว่า นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครฯ
มคีวามคดิเหน็ต่อการใชค้วามรนุแรงว่าเป็นสิง่ทีเ่หมาะสม และเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมแต่ต้องใชเ้พราะ
ถา้ไมใ่ชค้วามรนุแรงกบัผูอ้ื่นก่อน ผูอ้ื่นกจ็ะใชค้วามรนุแรงกบัตน  
 ส่วนในต่างประเทศก็ประสบกับปญัหาการใช้ความรุนแรงของนักเรยีนเช่นกัน  ดงัใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบว่า  นักเรยีนระดบัมธัยมปลายรอ้ยละ 35.7 เคยต่อสู ้(ทางร่างกาย) ในช่วง 
1  ปีทีผ่่านมาก่อนการส ารวจ และนักเรยีนรอ้ยละ 4 ได้รบับาดเจบ็ในการต่อสู้ในระดบัทีต่้องไดร้บั
การรกัษาจากแพทยห์รอืพยาบาล  และนักเรยีนระดบัมธัยมปลายรอ้ยละ 17.3 พกอาวุธมาโรงเรยีน
ภายในช่วง 30 วนัก่อนการส ารวจ  (อาทเิช่น  ปืน  มดี  ไม้กระบอง  ฯลฯ)  และมนีักเรยีนรอ้ยละ  
5.2  เคยขาดเรยีน 1 วนัหรอืมากกว่า ในช่วง 30 วนัก่อนการส ารวจทัง้นี้เพราะพวกเขารูส้กึไม่
ปลอดภยัทีจ่ะไปโรงเรยีน (Glicken. 2004: 35-36; citing National Center for Injury Prevention 
and Control.  2001) 
 ความรุนแรงนัน้เป็นสิง่ที่ตรงข้ามกบัความสนัติหรอืสนัตภิาพ (Galtung.  2005) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทศันะของพระไพศาล วสิาโล (2550: 21) ทีก่ล่าวถงึสงัคมอนัสนัตวิ่ามไิดห้มายเพยีงแค่
สงัคมที่ไม่มกีารรบพุ่ง เข่นฆ่าท าลายกนัเท่านัน้  แต่เรายงันึกไปถงึสงัคมที่ทุกๆ คนอยู่เยน็เป็นสุข 
ไม่อตัคดัฝืดเคอืง  โดยที่สภาพแวดลอ้มทัง้ในทางธรรมชาตแิละทางสงัคมก็เกื้อกูลต่อคุณภาพชวีติ 
ไม่บีบคัน้จิตใจและร่างกาย  อย่างไรก็ตามจากข้อค้นพบเกี่ยวกับความรุนแรงของนักเรยีนที่มี
การศึกษากนัในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าคนในสงัคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัความรุนแรงทาง
ตรงทีน่ักเรยีนต้องเผชญิเท่านัน้ กล่าวคอื ความรุนแรงทางตรง (direct violence) หมายถงึ ความ
รุนแรงที่ผูก้ระท าจงใจเพื่อท ารา้ยหรอืใหเ้กดิความเสยีหายต่อร่างกายและจติใจ (Galtung.  2005) 
เช่น  การชกต่อย  ท ารา้ยร่างกาย  การกกัขงัหน่วงเหนี่ยว  การข่มขู่ เป็นต้น ความพยายามในการ
แก้ปญัหาหรือยุติความรุนแรงทางตรงจะน าไปสู่ส ันติภาพเชิงลบ (negative peace) ซึ่งเป็น
สภาพการณ์ทีป่ราศจากความรุนแรงทางตรง  ส่วนความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (structural violence) 
หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มาท าให้เกิดช่องว่างระหว่างศักยภาพของมนุษย์กับสิง่ที่มนุษย์เป็นอยู่จรงิ 
(Galtung.  2005) เช่น ความยากจน  ความอดอยาก  การเลอืกปฏบิตัทิางเพศ  อคตทิางเชือ้ชาต ิ 
การละเมดิสทิธมินุษยชน เป็นต้น  ความพยามในการแก้ปญัหาหรอืยุตคิวามรุนแรงเชงิโครงสรา้งจะ
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น าไปสู่ส ันติภาพเชิงบวก (positive peace) ซึ่งเป็นสภาพการณ์ที่ปราศจากความรุนแรงเชิง
โครงสรา้ง  และเพื่อที่จะเขา้ใจความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้งอย่างลกึซึง้ถงึ
สาเหตุกจ็ าเป็นต้องเขา้ใจความรุนแรงเชงิวฒันธรรม (cultural violence) ทีร่องรบัและใหค้วามชอบ
ธรรมแก่ความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (Galtung.  1990)  อย่างไรก็ตาม 
ประเดน็ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งและความรุนแรงเชงิวฒันธรรมกลบัถูกละเลยไม่ใหค้วามส าคญัทัง้
ที่เป็นความรุนแรงที่พบเห็นได้ในชวีติประจ าวนัและส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์ไม่แตกต่างจากความ
รนุแรงทางตรง  
 นอกจากปญัหาด้านความรุนแรงขา้งต้น ผูเ้รยีนยงัมปีญัหาสมัฤทธผิลทางการเรยีนอยู่ใน
เกณฑต์ ่า และไมไ่ดม้าตรฐานเพื่อการประเมนิสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้ 
 1.  สมัฤทธผิลทางการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ต ่า กล่าวคอื จากผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาต ิ(O-NET) ปีการศกึษา 2546 2547 2549 และ 2551 ผู้เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลีย่ในวชิาสงัคมศกึษาต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ส่วนผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 กม็คีะแนน
เฉลีย่ในวชิาสงัคมศกึษาต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ในปีการศกึษา 2548-2551  (ส านักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา.  2551: 14) 
 2.  คุณภาพของผูเ้รยีนไม่ไดม้าตรฐานตามผลการประเมนิสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กล่าวคอื จากการสงัเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (รอบแรก พ.ศ.2544-2548) จ านวน 30,010 แห่ง พบว่า สถานศกึษาจ านวนรอ้ยละ 65  
มผีู้เรยีนที่ไม่ได้มาตรฐานในด้านต่างๆ  (ส านักงานรบัรองคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา. 2549: 
24) ดงัต่อไปนี้   
  2.1  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีสถานศึกษาที่ได้รบัการประเมิน
ภายนอกในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 11.76 
   2.2  ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร  มสีถานศึกษาที่ได้รบัการประเมนิ
ภายนอกในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 11.88 
   2.3  ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรยีนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  มสีถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอกในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 24.41 
   2.4  ทกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ และมเีจตคติ
ทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  มสีถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอกในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 66.54 
จากปญัหาดา้นความรุนแรงและปญัหาสมัฤทธผิลทางการเรยีนขา้งต้น จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ใน
การแก้ไขปญัหาดงักล่าวโดยก าหนดให้ผู้เรยีนมคีวามเข้าใจสนัติภาพอย่างกว้างขวางที่สุดผ่าน
การศึกษาสนัติภาพอย่างเป็นระบบในลกัษณะที่เป็นสาขาวชิาสนัติศึกษา (peace studies) อัน
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของนักวิชาการที่เสนอว่าควรน าหลกัสูตรสนัติศึกษามาใช้ในโรงเรยีน 
(ถวิลวดี บุรกุีล.  2552, ประชุมสุข อาชวอ ารุง. 2530: 327)  หลกัสูตรสนัติศึกษาซึ่งมเีนื้อหา
ครอบคลุมมโนทศัน์สนัตภิาพ  ความรุนแรง  ความขดัแยง้  สงคราม  ทกัษะการแก้ปญัหาโดยไม่ใช้
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ความรนุแรงทัง้ในมติปิจัเจกบุคคล  ชุมชน สงัคม ประเทศและโลก ในลกัษณะทีเ่ป็นสาระการเรยีนรู้
เพิม่เตมิ  การก าหนดหลกัสูตรสนัตศิกึษาใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษานัน้จะช่วยพฒันาผูเ้รยีนและโรงเรยีนใน
หลายดา้นดงัต่อไปนี้ (ถวลิวด ีบุรกุีล.  2552)   
 1.  กระบวนการแก้ปญัหาดา้นความขดัแยง้ของนักเรยีน  กระบวนการนี้จะช่วยปรบัปรุง
บรรยากาศของโรงเรยีนได ้อาท ิการตดัสนิใจโดยการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย่ การมฉีนัทามต ิ 
 2.  มาตรการจดัการความขดัแยง้ สามารถลดความรนุแรงในโรงเรยีนได ้
 3.  นกัเรยีนและครมูคีวามเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นมากขึน้ ตลอดจนพฒันาทกัษะชวีติ 
 4.  การฝึกอบรมดา้นการตดัสนิใจโดยใชก้ารเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย่ และฉันทามต ิจะ
ก่อใหเ้กดิกจิกรรมของการเป็นพลเมอืงรว่มกนั 
 5.  เปลีย่นความรบัผดิชอบในการแก้ปญัหาความรุนแรงใหไ้ปยงันักเรยีน แทนทีจ่ะอยู่ที่
ผูใ้หญ่ และเน้นทีก่ารเรยีนการสอนมากกว่าการเน้นทีร่ะเบยีบ 
 6.  ระบบจดัการกบัพฤตกิรรมของนักเรยีนทีจ่ะมปีระสทิธผิลมากกว่าการควบคุมความ
ประพฤต ิ
 7.  เพิม่ทกัษะในการฟงั การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์และฝึกการแกป้ญัหา 
 8.  พฒันาการมองทศันะอื่นทีแ่ตกต่างไป  มองความแตกต่างดว้ยสนัต ิการมทีกัษะเหล่านี้
จะช่วยใหน้กัเรยีนสามารถด ารงชวีติไดใ้นสงัคมโลกทีม่คีวามแตกต่างทางวฒันธรรมได้ 
 9.  การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย เป็นเครื่องมอืในการแก้ปญัหาที่เหมาะกบัปญัหาที่
นกัเรยีนประสบ และผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาหลกัสตูรสนัตศิกึษาจะสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดเ้องแทนที่
จะใหผู้ใ้หญ่คอยแกป้ญัหาให ้
 ดงันัน้การก าหนดให้ผู้เรยีนได้ศึกษาในหลกัสูตรสนัติศึกษาจงึเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิง่ 
อยา่งไรกต็าม นอกเหนือจากดา้นเน้ือหาสาระสนัตศิกึษาทีต่อ้งใหค้วามสนใจ ในดา้นการจดัการเรยีน
การสอนก็เป็นอีกสิง่หนึ่งที่ต้องค านึงถงึและให้ความส าคญั  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาใชก้บัหลกัสูตรสนัตศิกึษา
เพื่อแกป้ญัหาคุณภาพของผูเ้รยีนและผูส้อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กล่าวคอื 
 1.  ดา้นเนื้อหาวชิา  สนัตศิกึษาเป็นรายวชิาทีพ่ฒันาความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนใน
ดา้นสนัตภิาพและความรนุแรงในสงัคมซึง่เป็นประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหว  อย่างไรกด็ ีการเรยีนรูโ้ดย
เน้นทมีมคีวามเหมาะสมมากทีจ่ะน ามาใชส้อนเนื้อหาวชิาหรอืประเดน็ทีม่อ่ีอนไหว (Van Delinder; 
& Weinberger.  2005) 
 2.  ดา้นผูเ้รยีน   
  2.1  วยัวุฒแิละพฒันาการ  ผูเ้รยีนมวียัวุฒแิละระดบัพฒันาการทีเ่หมาะสม  (สุรางค ์ 
โคว้ตระกูล. 2548) 
  2.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจะมสีมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงขึน้ (Latassy; et al.  2008, Haberyan.  2007, Lan.  2007, Haidet; & Fecile.  
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2006, McInerney; & Fink.  2003)  นอกจากนี้ การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจะมปีระสทิธผิลมากกบั
ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนสูง (Van Delinder; & Weinberger.  2005)  ส่วนผูเ้รยีนทีม่ ี
ความสามารถทางการเรยีนต ่าก็จะได้ประโยชน์จากการอภปิรายในชัน้เรยีนซึ่งจะช่วยเพิม่ความ
เขา้ใจด้านเนื้อหาสาระของผู้เรยีนกลุ่มนี้ได้มากขึน้ (Van Delinder; & Weinberger.  2005, 
LeMond.  2005) 
  2.3  การพฒันาทกัษะ  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยพฒันาทกัษะของผูเ้รยีนหลายดา้น 
ไดแ้ก่  ทกัษะการท างานเป็นทมี  ทกัษะการสื่อสาร  ทกัษะการแก้ปญัหา (Hettler.  2005, Lemond.  
2005, Meeuwsen; & King.  2004)  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รยีนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  อาท ิความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการ
แกป้ญัหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ เป็นตน้ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551) 
  2.4  การพฒันาคุณลกัษณะ  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยพฒันาคุณลกัษะที่ส าคญั 
ไดแ้ก่  ความรบัผดิชอบ  (Dana.  2007, Van Delinder; & Weinberger.  2005)  การรบัฟงัและ
เคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น (Michaelsen; & Sweet. 2008, Michaelsen.  2004) 
 3.  ดา้นผูส้อน  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีเปิดโอกาสใหผู้ส้อนจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั (Haidet; & Fecile.  2006) ซึง่จะช่วยแก้ปญัหาดา้นคุณภาพครผููส้อนซึง่ไม่ไดม้าตรฐานใน
ด้านความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ส านกังานรบัรองคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา.  2549: 24)     
 การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี (team-based learning หรอื TBL) เป็นแนวคดิที่พฒันาขึน้ตัง้แต่
ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 โดยศาสตราจารยล์าร ีไมเคลิเซน (Larry Michaelsen) ในช่วงทีเ่ขาเป็น
อาจารยอ์ยู่ทีม่หาวทิยาลยัโอคลาโฮมา (University of Oklahoma)  แรงบนัดาลใจในการพฒันาการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีนัน้เกดิจากจ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในรายวชิาทีไ่มเคลิเซนสอนนัน้มจี านวน
มาก  ท าใหเ้ขาทดลองใชก้ลุ่มการเรยีนรูแ้ละใชก้ารวางเงื่อนไขในรปูแบบทีแ่ตกต่างจากรปูแบบการ
เรยีนการสอนตามทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Michaelsen.  2004: vii-viii) 
 ในช่วงแรกนี้การเรียนรู้โดยเน้นทีมยังจ ากัดอยู่เฉพาะในแวดวงการเรียนการสอน
ระดบัอุดมศกึษาในสาขาธุรกจิเท่านัน้ (Michaelsen.  2004) อย่างไรกต็ามตัง้แต่มกีารตพีมิพห์นังสอื
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีทีม่ไีมเคลิเซน ไนท ์และฟิงค ์(Michaelsen; Knight; & Fink) เป็นบรรณาธกิาร
ในปี ค.ศ.2002 และ 2004 แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีกแ็พร่หลายไปอย่างรวดเรว็ (Michaelsen; 
Sweet; & Parmelee. 2008: 1)  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีถูกน าไปใช้ในแวดวงการเรยีนการสอน
สาขาวชิาต่างๆ ในระดบัอุดมศกึษา  เช่น  จติวทิยา (Haberyan.  2007, Sweet.  2008)  การเงนิ 
(Lan.  2007)  กฎหมาย (Dana.  2007)  เศรษฐศาสตร ์(Hettler.  2005)  แพทยศาสตร ์(Nachiket.  
2009; Touchet; & Coon.  2005, Haidet; & Fecile.  2006, Ortega; Stanley; & Snavely. 2006, 
Thompson; et al.  2007, Davidson. 2009)  พยาบาลศาสตร ์(Clark; et al.  2008)  วทิยาศาสตร์
การเคลื่อนไหว (Meeuwsen; & King.  2004)  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา (Van Delinder; & 



 6 

Weinberger.  2005) อกัษรศาสตร ์(Lemond.  2005)  และวทิยาศาสตร ์(McInerney; & Fink.  
2003, Carmichael. 2009)   
 ในประเทศไทยก็มกีารเผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมตัง้แต่ปี ค.ศ.2006 โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดก้ารจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี มี
ศาสตราจารย์ลาร ีไมเคลิเซนเป็นวิทยากร จุดมุ่งหมายของการประชุมเชงิปฏบิตัิการนี้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการออกแบบการเรยีนการสอนแก่อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศกึษา อย่างไรกต็าม
แนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมก็ยังมิได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในแวดวงกา รเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศกึษาไทย 
 การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจดัเป็นรปูแบบการเรยีนการสอน (instructional model) ทีเ่ป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของรายวชิาโดยจดัแบ่งเนื้อหาในรายวชิาออกเป็นหน่วยการเรยีนรูจ้ านวน  
5-7 หน่วยการเรยีนรู ้และมลีกัษณะการเรยีนการสอนทีใ่ชก้ลุ่มย่อยแบบถาวรทีเ่รยีนรูผ้่านกจิกรรม
ซึง่ถูกจดัเรยีงอย่างเป็นล าดบัโดยมขีัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน (Michaelsen; & Sweet. 2008: 12-24, 
Michaelsen.  2004: 41-43) ไดแ้ก่   
 1.  การเตรยีมความพรอ้มก่อนการเขา้ชัน้เรยีน (pre-class preparation) โดยผูเ้รยีนศกึษา
เอกสารของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน     
 2.  การรบัประกนัความพรอ้ม (readiness assurance)  ประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน  คอื  
ผู้เรยีนรบัการทดสอบเป็นรายบุคคล  การทดสอบเป็นทีม  การเขยีนอุทธรณ์  และผู้สอนให้ผล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีน 
 3.  การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ (application of course concepts)  ไดแ้ก่  
การใหผู้เ้รยีนประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาไปใช้  
 โดยในแต่ละหน่วยการเรยีนรูก้็จะมีการประเมนิโดยเพื่อน  การบนัทกึเหตุการณ์และการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี และเมื่อจดัการเรยีนการสอนจนครบเนื้อหาสาระทีก่ าหนดแลว้ กจ็ะเป็น
การทบทวนในช่วงใกล้สิ้นสุดภาคการศกึษาซึ่งครอบคลุมกจิกรรมการทบทวนมโนทศัน์ทัง้หมดใน
รายวชิา (เป็นรายบุคคล)   การให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรบัแก้มโนทัศน์ที่
ผดิพลาดของผูเ้รยีน  การทบทวนการประยกุตใ์ชม้โนทศัน์   การทบทวนเกี่ยวกบัคุณค่าของทมีจาก
บนัทกึเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในทมี  และการทบทวนตนเองจากผลการประเมนิ
โดยเพื่อน 
 จากประสบการณ์ของผูท้ี่เคยน าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปใชแ้ละจากงานวจิยัต่างๆ พบว่า
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยแกป้ญัหาต่างๆ ดา้นคุณภาพของผูเ้รยีนได ้อาท ิ 
 1. ความรบัผดิชอบของผูเ้รยีน กล่าวคอื  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยเพิม่ความรบัผดิชอบ
ในการเรยีนของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนต่อทมี (Michaelsen.  2004: 
vii)  เหน็ไดจ้ากการขาดเรยีนของผูเ้รยีนทีล่ดน้อยลง (Dana.  2007, Van Delinder; & Weinberger.  
2005)  การอ่านงานอ่านก่อนเขา้ชัน้เรยีน (Meeuwsen; & King.  2004) 
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 2. การท างานเป็นทมี กล่าวคอื  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยพฒันาทกัษะการท างานเป็น
ทมีแก่ผูเ้รยีน (Hettler.  2005, LeMond.  2005, Meeuwsen; & King.  2004) 
 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กล่าวคือ  การเรยีนรู้โดยเน้นทมีช่วยยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหสู้งขึน้ (Haidet; & Fecile.  2006, McInerney; & Fink.  2003) ทัง้นี้
เพราะผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอรายวชิา (Dana.  2007, Hettler.  2005: 6) 
 จากขอ้ค้นพบของงานวจิยัขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมคีวามเหมาะสม
เป็นอย่างมากที่จะน ามาใช้เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะของผู้เรยีน ใน
หลกัสตูรสนัตศิกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 
ค าถามการวิจยั 
 การวจิยัน้ีมุง่ตอบค าถามการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายควรมเีป้าหมาย  เน้ือหา  กจิกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการเรยีนการสอน  
การวดัและประเมนิผลอยา่งไร 
 2. หลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายสามารถพฒันาผู้เรยีนในด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตร
สนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลเพยีงใด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายดงัต่อไปนี้ 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 2. เพื่อประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรสนัติศึกษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมี
ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 
  2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  2.2  เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา 
  2.3  จติแห่งความเคารพ 
  2.4  การท างานเป็นทมี 
  2.5  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษา 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยัน้ีมคีวามส าคญัดงัต่อไปนี้ 
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 1. ผลการวจิยัจะท าใหไ้ดห้ลกัสตูรสนัตศิกึษาส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทีพ่ฒันาขึน้ตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
 2. ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจดัการ
เรยีนรูส้นัตศิกึษาตามมาตรฐานการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 3. ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางให้แก่ครูและผู้สนใจในการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปใชใ้นบรบิทอื่นๆ 
 4. ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรยีน ได้แก่ 
การท างานเป็นทมี  และจติแห่งความเคารพ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร  คอื  นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนสริริตันาธร สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เขต 1 ปีการศกึษา 2553  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิริรตันาธร สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  
จ านวน 80 คน  ทีไ่ดม้าจากกระบวนการสุ่มเป็นกลุ่มอยา่งงา่ยสามขัน้ตอน  
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1.  ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การสอนทีจ่ าแนกไดเ้ป็น  
   1.1   การสอนโดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
   1.2   การสอนโดยใชว้ธิกีารปกต ิ
  2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
   2.1   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
   2.2   เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา 
   2.3   จติแห่งความเคารพ 
   2.4   การท างานเป็นทมี 
   2.5   ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษา 
 ระยะเวลาของการวิจยั  ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม - กนัยายน พ.ศ.2553  
 เน้ือหาสาระท่ีใช้ในการวิจยั   สนัตศิกึษาเป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551  
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 สถานท่ีด าเ นินการวิจัย  คือ  โรง เรียนสิริร ัตนาธร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานคร เขต 1 
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 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. หลกัสูตรสนัติศึกษา หมายถึง  สาระการเรยีนรู้เพิม่เติมในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย  กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ครอบคลุมมโนทัศน์เกี่ยวกับความขดัแย้ง  สนัติภาพเชิงบวก  
สนัติภาพเชงิลบ  สนัติวฒันธรรม  ความรุนแรงทางตรง  ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  และความ
รนุแรงเชงิวฒันธรรม   
 2. การเรียนรู้โดยเน้นทีม  หมายถงึ  รปูแบบการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ
สนัตศิกึษาของกลุ่มทดลอง โดยใชก้ลุ่มขนาดเลก็ทีม่สีมาชกิ 5-7 คนทีร่วมตวัแบบถาวรในการปรบั
โครงสรา้งของรายวชิาขึน้ใหม ่โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่านกระบวนการ 13 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  2.1  การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน     
    2.2  การทดสอบเป็นรายบุคคล   
    2.3  การทดสอบเป็นทมี    
    2.4  การเขยีนอุทธรณ์    
  2.5  การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดต่างๆ โดย
ผูส้อน 
    2.6  การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ โดยใหผู้้เรยีนประยุกต์ใช้มโนทศัน์ที่
เรยีนในรายวชิาไปใช ้  
    2.7  การประเมนิโดยเพื่อน  
    2.8  การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี  
    2.9  การทบทวนมโนทศัน์ทัง้หมดในรายวชิา (เป็นรายบุคคล)  
    2.10  การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อปรบัแก้มโนทศัน์ทีผ่ดิพลาดของ
ผูเ้รยีน  
    2.11  การทบทวนการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้  
    2.12  การทบทวนเกีย่วกบัคุณค่าของทมี จากบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในทมี  
    2.13  การทบทวนตนเอง จากผลการประเมนิโดยเพื่อนว่าตนเองมปีระโยชน์ต่อทมี
อยา่งไรและเพยีงใด  
  โดยกระบวนการที ่1-8 จะท าซ ้าในทุกหน่วยการเรยีนการสอนหลกัของรายวิชา ส่วน
ขัน้ตอนที ่9-13 จะท าหลงัจากทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนครบทุกหน่วยการเรยีนการสอน ตามล าดบัขัน้ตอนที่
ปรากฏในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ านวน 40 ชัว่โมง 
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 3. การเรียนการสอนแบบปกติ  หมายถึง การจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรู้
เพิม่เตมิสนัตศิกึษาของกลุ่มควบคุมโดยใชก้ารบรรยาย  อภปิราย  และท ารายงานกลุ่ม ตามล าดบั
ขัน้ตอนทีป่รากฏในแผนการจดัการเรยีนรูจ้ านวน 40 ชัว่โมง 
 4. การพฒันาหลกัสูตร  หมายถึง  การจดัท าสาระการเรยีนรู้เพิม่เติมสนัติศึกษาใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ประกอบไปดว้ยขัน้ตอน 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
  4.1  การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน   
   4.2  การจดัท ารายละเอยีดสาระหลกัสตูร   
   4.3  การน าหลกัสตูรไปใช ้  
   4.4  การประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 5.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถงึ  ความรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาสาระสนัติ
ศึกษาของผู้เรยีนที่เกิดจากการจดัการเรยีนรู้ของผู้สอนที่วดัได้จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 6. เจตคติต่อหลกัสูตรสนัติศึกษา  หมายถงึ  ความรูส้กึและความคดิเหน็ทางบวกและ
ลบของนักเรยีนที่มต่ีอหลักสูตรสันติศึกษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในด้าน
ความส าคญั  ความชอบ  และการน าไปใช้ทัง้ในช่วงก่อนและหลงัการเรยีนการสอนหลกัสูตรสนัติ
ศกึษาทีว่ดัไดจ้ากแบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา 
 7. จิตแห่งความเคารพ  หมายถึง  คุณลกัษณะของผู้เรยีนที่แสดงออกถึงความรู้สึก
ยอมรบั  ไมย่อมรบั  เหน็ดว้ย  และไมเ่หน็ดว้ย ในดา้นการอ่อนน้อมถ่อมตน  ใหเ้กยีรตแิละเคารพใน
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม   เปิดใจ
รบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่นที่แตกต่างจากความคดิของตนเองทัง้ในช่วงก่อนและหลงัการเรยีนการ
สอนหลกัสตูรสนัตศิกึษาทีว่ดัไดจ้ากแบบวดัจติแห่งความเคารพทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 8. การท างานเป็นทีม  หมายถึง  พฤติกรรมและความรู้สึกของนักเรยีนในด้านการ
เข้าใจในเป้าหมายการท างานของทมี  ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย  มสี่วนร่วมและรบัผดิชอบในการท างาน  มปีฏสิมัพนัธแ์ละตดิต่อสื่อสารกนัอย่างเปิดเผย  
มกีารตดัสนิใจร่วมกนั  และแก้ไขความคดิเหน็ที่ไม่สอดคล้องกนัด้วยวธิกีารที่เหมาะสม ทัง้ในช่วง
ก่อนและหลงัการเรยีนการสอนหลกัสตูรสนัตศิกึษาทีว่ดัไดจ้ากแบบส ารวจการท างานเป็นทมีทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ 
 9. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนสนัติศึกษา หมายถึง  ความคิดเห็น
ทางบวกและลบของนักเรยีนที่มต่ีอการเรยีนการสอนหลกัสูตรสนัตศิกึษาในด้านการจดัแบ่งเนื้อหา  
กระบวนการเรยีนการสอน  การใหผ้ลยอ้นกลบั  สื่อการเรยีนการสอน  และการประเมนิผล  ที่วดัได้
จากแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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 10. ประสิทธิผลของหลกัสตูร หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากการพฒันาหลกัสูตรสนัตศิกึษาตาม
แนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยพจิารณาจากการ
บรรลุเกณฑท์ีก่ าหนด ดงันี้  
  10.1  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  10.2  นักเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  10.3  นักเรยีนกลุ่มทดลองมีจติแห่งความเคารพหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  10.4  นักเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  10.5  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไม่น้อย
กว่าระดบัมาก 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 จากการประมวลแนวคดิ ทฤษฎี และข้อค้นพบจากงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจยัสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 1.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตร
สนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี สงูกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุม 
 2.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตร
สนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 การพฒันาหลกัสูตรสนัติศึกษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
1.   การเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 1.1  ความหมายและแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
 1.2  ขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
 1.3  พืน้ฐานทฤษฎทีางจติวทิยาทีส่นบัสนุนการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี   
 1.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
2.   กระบวนการกลุ่ม 
 2.1  ความเป็นมาของกระบวนการกลุ่ม 
 2.2  ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 
 2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการกลุ่ม 
3.   สนัติศึกษา 
 3.1  ความเป็นมาของสนัตศิกึษา 
 3.2  ความหมาย ลกัษณะ และเป้าหมายของสนัตศิกึษา 
 3.3  ขอบขา่ยเนื้อหาสนัตศิกึษา 
 3.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตศิกึษา 
4.   การพฒันาหลกัสตูร 
 4.1  ความหมายของหลกัสตูร 
 4.2  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร 
 4.3  การพฒันาหลกัสตูรแบบองิมาตรฐาน 
 4.4  การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
5.   แนวคิดจิต 5 ประการ ของการด์เนอร ์
 5.1  แนวคดิพืน้ฐานของจติ 5 ประการ 
 5.2  จติแห่งความเคารพ 
 5.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติแห่งความเคารพ 
6.   การท างานเป็นทีม 
 6.1  ความหมายของการท างานเป็นทมี 
 6.2  ลกัษณะของการท างานเป็นทมี 
 
 



 13 

1.   การเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 1.1   ความหมายและแนวคิดของการเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 นักวชิาการและนักการศกึษาได้อธบิายถงึความหมายและแนวคดิของการเรยีนรูโ้ดยเน้น
ทมีดงันี้ 
 ฟิงค ์(Fink. 2004: 8-9)  กล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีเป็นยุทธศาสตรก์ารเรยีนการสอน
ทีถู่กออกแบบเพื่อสนับสนุนการพฒันาทมีการเรยีนรูท้ี่ปฏบิตัใินระดบัสูง  และให้โอกาสทมีที่จะมี
ส่วนเกีย่วขอ้งในภารกจิการเรยีนรูท้ีส่ าคญั 
 แมคอนิเนอรน์ีย ์และ ฟิงค ์(McInerney; & Fink.  2003) กล่าวว่า  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
คอื การใชก้ลุ่มขนาดเลก็ในการปรบัปรุงโครงสรา้งของรายวชิาขึน้ใหม่ โดยการส่งเสรมิใหก้ลุ่มทีถู่ก
จดัตัง้ขึน้ใหมเ่ปลีย่นไปสู่ทมี ซึง่ทมีจะสามารถจดัการกบัภารกจิทีท่า้ทายและซบัซอ้นได้ 
 คูเปอร ์และ มเูอก็ (Su.  2007: 807; citing Cooper; & Mueck.  1990: 70) กล่าวว่า การ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมี คอื ยุทธศาสตรก์ารเรยีนการสอนที่มโีครงสรา้งและจดัระบบโดยใชก้ลุ่มขนาดเลก็
ท างานรว่มกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมหีลกัการ 4 ขอ้ทีต่้องค านึงถงึ คอื  กลุ่มต้องถูกจดัตัง้และจดัการ
อย่างถูกต้อง  ผู้เรยีนต้องรบัผดิชอบทัง้ต่องานรายบุคคลและงานกลุ่ม  งานกลุ่มที่มอบหมายให้
ผูเ้รยีนตอ้งเป็นงานทีส่่งเสรมิทัง้ในดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทมี  และผูเ้รยีนต้องไดร้บัการใหผ้ล
ยอ้นกลบัจากการปฏบิตังิานในเวลาทีเ่หมาะสมและบ่อยครัง้ (Michaelsen; & Sweet. 2008: 8-12, 
Michaelsen.  2004: 28-35, Fink.  2004: 13-18) ดงันี้ 
  1)  กลุ่มตอ้งถูกจดัตัง้และจดัการอยา่งถูกตอ้ง 
  การจดัตัง้และจดัการกลุ่มอย่างถูกต้องถอืเป็นหลกัการแรกที่ผู้สอนต้องวางแผนและ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
   1.1)  การลดอุปสรรคทีข่ดัขวางความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของกลุ่ม  
   ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นอุปสรรคขดัขวางการพฒันาความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของสมาชกิ
ในกลุ่มนัน้มหีลายลกัษณะ เช่น ความสมัพนัธ์แบบคู่รกั  ความสมัพนัธ์แบบพี่-น้อง  ความสมัพนัธ์
แบบกลุ่มเชือ้ชาต ิ ความสมัพนัธเ์หล่านี้เป็นอุปสรรคขดัขวางการพฒันาความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของ
กลุ่ม กล่าวคอื จะท าใหเ้กดิกลุ่มย่อยๆ ภายในกลุ่มการเรยีนรู้ ดงันัน้ ในการจดัตัง้กลุ่มผูส้อนจะต้อง
กระจายสมาชกิที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนัแบบต่างๆ ให้กระจายไปยงักลุ่มต่างๆ เพื่อลดอุปสรรค
ขดัขวางความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของกลุ่ม 

   1.2)  การกระจายคุณสมบตัขิองสมาชกิ  
   กลุ่มที่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธผิลจะต้องประกอบไปด้วยสมาชกิใน
กลุ่มที่มคีุณสมบตัิหลากหลาย  ด้วยเหตุนี้การกระจายคุณสมบตัขิองผู้เรยีนจงึเป็นกระบวนการที่
สมเหตุสมผลและสรา้งความเป็นธรรมใหก้บักลุ่มต่างๆ โดยสมาชกิที่มคีุณสมบตัทิี่เป็นประโยชน์แก่
กลุ่มมาก เช่น ผู้เรยีนที่มปีระสบการณ์การท างานเต็มเวลา  เคยเรยีนรายวชิาที่สมัพนัธ์กบัวชิาที่
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เรยีนในปจัจบุนั เป็นตน้  ส่วนสมาชกิทีม่คีุณสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์แก่กลุ่มน้อย เช่น ผูเ้รยีนทีม่คีวาม
คดิเหน็ไมด่ต่ีอรายวชิา  ใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งจ ากดั  ไม่เคยเรยีนรายวชิาทีส่มัพนัธก์บัวิชาทีเ่รยีน
ในปจัจบุนั เป็นตน้  เมือ่สมาชกิทีม่คีุณสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์แก่กลุ่มมากและน้อยไดถู้กกระจายเขา้สู่
กลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม เมื่อนัน้ทีมการเรียนรู้จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้มี
ประสทิธผิลอยา่งมาก 

   1.3)  ทมีการเรยีนรูค้วรเป็นทมีทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามหลากหลายเพยีงพอ  
   จ านวนสมาชกิของทมีต้องมขีนาดใหญ่และมคีวามหลากหลายเพยีงพอ กล่าวคอื 
ทมีควรประกอบไปดว้ยสมาชกิ 5-7 คน ทีม่คีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั  ทัง้นี้เพราะหากทมีมขีนาดเลก็
หรอืประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีุณสมบตัคิลา้ยคลงึกนัจะท าใหท้มีเผชญิกบัปญัหาความไม่เพยีงพอของ
ความหลากหลายทางความสามารถของบุคคลทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็  แต่อย่างไรกต็ามหากว่าทมีมี
สมาชกิ 8 คน หรอืมากกว่ากจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นทมีทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพและไมม่ปีระสทิธผิล 

   1.4)  กลุ่มควรเป็นกลุ่มทีถ่าวร  
   การที่ผู้เรยีนควรรวมตวักนัเป็นกลุ่มที่ถาวรโดยไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มตลอดภาค
การศกึษาเพราะว่าสมาชกิกลุ่มส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เวลาท างานร่วมกนัมากกว่า 20-25 ชัว่โมง 
สมาชกิในกลุ่มจงึจะสามารถเขา้ถงึและได้รบัประโยชน์จากคุณสมบตัต่ิางๆ ของสมาชกิทัง้หมดใน
กลุ่ม (Watson; Michaelsen; & Sharp.  1991)  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริม่แรกของการท างาน
รว่มกนัความหลากหลายของสมาชกิกลุ่มจะขดัขวางทัง้กระบวนการกลุ่มและการปฏบิตัขิองกลุ่ม  แต่
ในภายหลงัจะกลายเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์อย่างชดัเจนเมื่อสมาชกิท างานร่วมกนั (Watson; Kumar; & 
Michaelsen. 1993) ดงันัน้ผู้เรยีนในแต่ละกลุ่มควรอยู่ในกลุ่มเดมิตลอดภาคการศกึษาเพราะเมื่อ
ผู้เรยีนท างานร่วมกันตลอดเวลาจนกระทัง่มคีวามเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อนัน้สมาชิกในกลุ่มก็จะ
เปลีย่นไปเป็นทมีการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธผิลอยา่งแทจ้รงิ   
   1.5)  กลุ่มตอ้งไดร้บัการจดัตัง้โดยคร ู 
   จากความจ าเป็นในการลดอุปสรรคขัดขวางด้านความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของกลุ่ม
และการกระจายคุณสมบตัิของสมาชกิในแต่ละทมี ครูจงึต้องควบคุมกระบวนการจดัตัง้กลุ่มด้วย
ตนเอง 
  

  2)  ผูเ้รยีนตอ้งรบัผดิชอบทัง้ต่องานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
  การพัฒนากลุ่มให้กลายเป็นทีมการเรยีนรู้ที่ เป็นหนึ่งเดียวกันจ าเป็นต้องมกีารวัด

ประเมนิและใหร้างวลัโดยพจิารณาจากพฤตกิรรมและความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
   2.1)  ความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลในการเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีน  
ขัน้ตอนแรกในการพฒันาทมีการเรยีนรู้ที่ เป็นหนึ่งเดยีวกัน คอื การสร้างให้สมาชิกแต่ละบุคคล
เตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนโดยการศกึษางานอ่านทีผู่ส้อนก าหนด  เพราะหากสมาชกิไม่ได้เตรยีมตวั
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ก่อนเข้าชัน้เรยีน สมาชิกเหล่านี้ก็จะไม่สามารถท าประโยชน์ใดๆให้แก่ทีมได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ขดัขวางการพฒันาความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของกลุ่ม  
   เครื่องมอืทีช่่วยในการพฒันาความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนในการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
คอื แบบทดสอบวดัประเมนิความพร้อม (Readiness Assessment Test หรอื RAT) ซึ่ง
ประกอบดว้ยแบบทดสอบรายบุคคลและแบบทดสอบทีท่ าร่วมกนัเป็นทมี (individual test and team 
test) จะช่วยพฒันาความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนดว้ยเหตุผลดงันี้   
    2.1.1)  คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบรายบุคคลของผู้เรยีนแต่ละคนจะถูก
นบัเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนรายวชิา   
    2.1.2)  ระหว่างการท าแบบทดสอบทีท่ าร่วมกนัเป็นทมี สมาชกิของทมีแต่ละ
คนจะถูกถามเพื่อให้แสดงความคดิเห็นและปกป้องค าตอบของตนอยู่เสมอในทุกค าถาม ผลก็คอื 
ผูเ้รยีนแต่ละคนจะรบัผดิชอบอ่านงานอ่านทีค่รมูอบหมายจนเสรจ็สิ้น  และสามารถอธบิายมโนทศัน์
ต่างๆ ใหค้นอื่นในทมีไดอ้กีดว้ย 
   2.2)  ความรบัผดิชอบในการท าประโยชน์ให้แก่ทมี กล่าวคอื  การประเมนิ
ประโยชน์ของสมาชกิแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอความส าเรจ็ของทมีท าใหส้มาชกิของทมีอุทศิเวลาและความ
พยายามในการท างานของทีมให้ส าเร็จ  เครื่องมือในการประเมินความรับผิดชอบในการท า
ประโยชน์ให้แก่ทมี คอื การประเมนิโดยเพื่อน (peer assessment) ซึง่สมาชกิแต่ละคนจะประเมนิ
ประโยชน์ของสมาชกิทมีคนอื่นๆ ในทมี ซึ่งคุณูปการหรอืประโยชน์ทีม่ต่ีอทมีนัน้ครอบคลุมกจิกรรม
ดา้นต่างๆ เช่น การเตรยีมตวัของสมาชกิแต่ละบุคคลในการท างานร่วมกนัเป็นทมี  ความเสมอต้น
เสมอปลายในการเข้าชัน้เรียน  การเข้าร่วมพบปะกับสมาชิกของทีมที่เกิดขึ้นนอกชัน้เรียน  
ประโยชน์ของสมาชกิแต่ละบุคคลทีม่ต่ีอการอภปิรายเป็นทมี  การก าหนดใหส้มาชกิของทมีประเมนิ
ซึ่งกันและกันก็เนื่องจากสมาชิกของทีมแต่ละคนมขี้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิกในทีมเพียง
พอทีจ่ะวดัประเมนิประโยชน์ของสมาชกิทีม่ต่ีอทมีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ   
   เสสโตน เลอวนี และเลน (Cestone; Levine; & Lane. 2008: 72-74) ไดอ้ธบิาย
แนวทางการประยุกต์ใช้การวดัประเมนิและประเมนิผลโดยเพื่อน (peer assessment and 
evaluation) ส าหบัการเรยีนการสอนทีใ่ชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีดงันี้ 
    2.2.1)  ก าหนดความคาดหวงั  ผูเ้รยีนและครรู่วมกนัก าหนดว่าจะประเมนิ
ผูเ้รยีนในด้านใดบ้างและใชเ้กณฑใ์ดในการประเมนิ โดยจะต้องก าหนดให้สมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์
ของรายวชิา และกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  เกณฑก์ารประเมนิจะครอบคลุมประเดน็ต่างๆ เช่น 
กระบวนการกลุ่ม  ประโยชน์ของสมาชกิแต่ละคนที่มต่ีองานและต่อกลุ่มโดยพจิารณาจากประเด็น
ดงันี้คอื ความร่วมมอื  ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์  ความเชื่อถอื ได้  การมี
ส่วนร่วม  ทศันคต ิ การเตรยีมความพรอ้ม  ความสามารถในการรเิริม่  ความเป็นผู้น า  การสื่อสาร  
และการตดัสนิใจ 
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  2.2.2)  ออกแบบเครื่องมอื วธิกีารวดัประเมนิและค่าน ้าหนักคะแนน  ใน
กระบวนการนี้หากผูเ้รยีนมสี่วนรว่มดว้ยกจ็ะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจองคป์ระกอบและทีม่าของคะแนนใน
รายวชิา อกีทัง้ยงัรูส้กึว่าการวดัประเมนิในรายวชิามคีวามยตุธิรรม 

  2.2.3)  วดัประเมนิระหว่างเรยีนอย่างสม ่าเสมอ  เช่น วดัประเมนิทุกครัง้เมื่อ
เรยีนจบในแต่ละหน่วยซึ่งการวดัประเมนิอย่างสม ่าเสมอนี้จะท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการวดัประเมนิ
เพื่อนเพิม่ขึน้ และช่วยส่งเสรมิใหท้มีมปีระสทิธภิาพเพราะผูเ้รยีนจะเรยีนรูแ้ละทราบถงึพฤตกิรรมที่
ไม่เป็นที่ยอมรบัหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ได้ตัง้แต่
ช่วงแรกของการเรยีนในรายวชิา 

  2.2.4)  เตรยีมผู้เรยีนให้มคีวามสามารถในการให้ผลย้อนกลบัแก่เพื่อน 
กล่าวคอื ผู้เรยีนจะต้องมคีวามเข้าใจว่าจะประเมนิเพื่อนอย่างไร ดงันัน้ผู้สอนอาจสาธติการให้ผล
ยอ้นกลบัทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นค าพดูหรอืเขยีนอธบิายสัน้ๆ แก่ผูเ้รยีน 

  2.2.5)  วดัประเมนิผลโดยเปิดเผยผูป้ระเมนิ กล่าวคอื การวดัประเมนิและ
ประเมนิผลโดยเพื่อนจะตอ้งท าอย่างเปิดเผยว่าผูเ้รยีนคนไหนใหผ้ลยอ้นกลบัอะไรและแก่ใคร เพราะ
จะท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึยตุธิรรม 

  2.2.6)  กระบวนการวดัประเมนิและประเมนิผลโดยเพื่อน (peer assessment) 
สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนื่องจากบรบิททางการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
     2.3)  ความรบัผดิชอบในการท าใหท้มีปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีุณภาพสูง   กล่าวคอื 
จะตอ้งมกีารพฒันาระบบการวดัประเมนิการปฏบิตังิานของทมี ดงันี้ 

     2.3.1)  ใช้การมอบหมายงานซึ่งจะต้องเป็นงานที่ต้องให้ทีมสร้างผลผลติที่
สามารถเปรยีบเทยีบระหว่างทมีแต่ละทมีไดอ้ย่างรวดเรว็  และง่ายดาย  อกีทัง้ยงัต้องสะดวกในการ
ทีจ่ะใหผู้เ้ชีย่วชาญ (หรอืผูส้อน) ใหค้วามคดิเหน็ต่อผลผลตินัน้ 

     2.3.2)  ใหท้มีไดร้บัผลยอ้นกลบั (feedback) ทีม่ต่ีองานของทมีบ่อยครัง้ 
 2.4)  ความรบัผดิชอบและการใหร้างวลั   การก าหนดระบบการใหร้างวลัและการ

ประเมนิทีม่ปีระสทิธผิลจะตอ้งด าเนินการดงันี้ 
     2.4.1)  วดัประเมนิบ่อยครัง้และสม ่าเสมอโดยให้ครอบคลุมถงึการเตรยีมตวั

ของผูเ้รยีนและประโยชน์ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกลุ่มของตน 
     2.4.2)  วดัประเมนิคุณภาพของงานทีก่ลุ่มท า 
     2.4.3)  แนวคดิส าคญัในการใหค้ะแนนผูเ้รยีนควรตัง้อยู่บนฐานของพฤตกิรรม

ทีจ่ าเป็นในการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธก์ลุ่มในระดบัสงู    
 

  3)  งานกลุ่มทีม่อบหมายให้ผูเ้รยีนต้องเป็นงานทีส่่งเสรมิทัง้ในดา้นการเรยีนรูแ้ละการ
พฒันาทมี   งานกลุ่มที่ไม่เหมาะสมมลีกัษณะ คอื สมาชกิในกลุ่มแต่ละคนแยกกนัท างานมากกว่าที่
จะท างานรว่มกนักบัสมาชกิในกลุ่ม  งานกลุ่มประเภทนี้เป็นอุปสรรคขดัขวางทัง้ต่อการเรยีนรูแ้ละต่อ
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การพฒันาทมี ซึ่งงานลกัษณะน้ีจะก่อให้เกดิปญัหาในกลุ่ม  เช่น ปญัหาผู้เรยีนในกลุ่มบางคนไม่
ท างาน (free-rider)  ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม เป็นตน้   
  งานกลุ่มที่ส่งเสริมทัง้ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทีมนั ้นจะต้ องมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี้ (Michaelsen; & Knight.  2004: 55-58, Michaelsen.  2004: 32-33) 

  3.1)  ส่งเสรมิใหส้มาชกิในกลุ่มมปีฏสิมัพนัธก์นัสงู  
  3.2)  ส่งเสรมิให้เกดิการอภปิรายภายในกลุ่ม เช่น งานทีก่ าหนดให้ผูเ้รยีนต้อง

ตดัสนิใจ 
  3.3)  ส่งเสรมิความรบัผดิชอบของสมาชกิแต่ละคน 
  3.4)  ส่งเสรมิใหส้มาชกิในกลุ่มใชม้โนทศัน์ต่างๆ ทีเ่รยีนในรายวชิาในการตดัสนิใจ 

 3.5)  น าเสนอผลงานในรปูแบบทีไ่ม่ซบัซอ้นยุ่งยาก  ทัง้นี้เพราะงานทีผู่เ้รยีนต้อง
น าเสนอผลงานในรูปแบบทีซ่บัซ้อนหรอืยุ่งยากนัน้ท าใหส้มาชกิในกลุ่มจะต้องแบ่งงานและแยกกนั
ท างานเป็นรายบุคคลจนส าเรจ็  เช่น รายงานทีม่คีวามยาวมาก 

 การออกแบบงานกลุ่มที่มปีระสทิธผิลมหีลกัการทีผู่้สอนต้องค านึงถงึหลกัการ “4 S” 
(Michaelsen; & Sweet.  2008: 20-22, Michaelsen; & Knight.  2004: 61-63) ดงันี้ 

  3.1)  ส าคญัต่อการเรยีนรู ้(significant) กล่าวคอื งานทีผู่เ้รยีนท านัน้จะต้องแสดง
ใหเ้หน็ถงึการน ามโนทศัน์ของรายวชิามาใชใ้นการท างาน  โดยผูส้อนอาจใชก้ารออกแบบการเรยีนรู้
แบบยอ้นกลบั (backward design) ในการก าหนดภารกจิหรอืงานทีม่คีวามส าคญัต่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน 

  3.2)  งาน/ปญัหาเดยีวกนั (same problem) กล่าวคอื งานกลุ่มทีม่ปีระสทิธผิลนัน้
จะต้องส่งเสรมิใหม้กีารอภปิรายทัง้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ซึ่งงานหรอืปญัหาแบบเดยีวกนัจะ
ท าใหเ้กดิการอภปิรายทีม่คีวามหมายต่อผูเ้รยีน อกีทัง้ยงัง่ายต่อผูส้อนในดา้นการประเมนิและใหผ้ล
ยอ้นกลบั 

  3.3)  สรา้งทางเลอืก (specific choice) กล่าวคอื ผูเ้รยีนจะต้องสรา้งทางเลอืกจาก
ขอ้มลูสารสนเทศทีไ่ดร้บัโดยใชม้โนทศัน์ของรายวชิาในการตดัสนิใจ 

  3.4)  รายงานทางเลอืกโดยทนัททีนัใด (simultaneously report) กล่าวคอื เมื่อ
กลุ่มไดต้ดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่ง  กลุ่มจะตอ้งรายงานทางเลอืกของตนโดยทนัททีนัใด 

 
 4)  ผู้เรยีนต้องได้รบัการใหผ้ลยอ้นกลบัจากการปฏบิตังิานในเวลาที่เหมาะสมและ

บ่อยครัง้  กล่าวคอื การใหผ้ลยอ้นกลบัโดยทนัททีนัใด  บ่อยครัง้ และชดัเจนนัน้เป็นหลกัการส าคญัที่
จะท าให้การเรยีนรู้โดยเน้นทีมประสบความส าเรจ็ ทัง้นี้เนื่องจากการให้ผลย้อนกลบั เป็นพื้นฐาน
ส าคญัของการจ าและการเรยีนรู้เนื้อหาสาระ และยงัมผีลต่อการพฒันากลุ่มอีกด้วย  การให้ผล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนในการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีนัน้ม ี2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   4.1)  การใหผ้ลยอ้นกลบัจากแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้ม   
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 แบบทดสอบวดัประเมนิความพร้อม (RATs) ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทราบว่า
ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจมโนทศัน์พืน้ฐานต่างๆในรายวชิาเพยีงใด  ดงันัน้ แบบทดสอบวดัประเมนิความ
พรอ้ม จงึใหผ้ลยอ้นกลบัทัง้ในดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทมี ทัง้นี้เพราะแบบทดสอบวดัประเมนิ
ความพร้อมจะให้ผลยอ้นกลบัตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นของการเรยีนการสอนในแต่ละหน่วยการเรยีนการ
สอน  การใหผ้ลยอ้นกลบัยงัช่วยสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทมีใน 2 แนวทางดงันี้  

  4.1.1)  คะแนนของกลุ่มมาจากการตดัสนิใจของสมาชกิทัง้กลุ่ม ดงันัน้สมาชกิ
จงึถูกกระตุน้ใหร้ว่มมอืกนัปกป้องภาพลกัษณ์ของกลุ่มตนเอง    

  4.1.2)  แบบทดสอบวดัประเมนิความพร้อมช่วยพฒันากลุ่มให้มคีวามเป็น
หนึ่งเดยีวกนั กล่าวคอื การใหผ้ลยอ้นกลบัโดยทนัททีนัใดทัง้คะแนนรายบุคคลและคะแนนรายกลุ่ม
ช่วยใหก้ลุ่มรูว้่าจะท างานรว่มกนัอย่างไรเพื่อใหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้  ทัง้นี้เพราะการใหผ้ลยอ้นกลบั
โดยทนัททีนัใดจะท าให้ผู้เรยีนตระหนักมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความรูข้องสมาชกิในทมีได ้ ผูเ้รยีนจะเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็ถงึความส าคญัของสมาชกิทุกคนในกลุ่มใน
กระบวนการตดัสนิใจ ซึง่ในเวลาต่อมา ผูเ้รยีนแต่ละคนจะใหค้วามส าคญักบัสมาชกิคนอื่นๆ ในกลุ่ม
เพิม่ขึน้ โดยฟงัมากยิง่ขึน้ และพดูน้อยลง  ส่วนผูเ้รยีนทีพู่ดน้อยจะกลายเป็นคนทีม่บีทบาทเชงิรุกใน
การอภปิรายเป็นทมีมากขึ้นและช่วยเพิม่ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของกลุ่ม ทัง้นี้เพราะว่าผู้เรยีนมี
ความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิว่าสมาชกิแต่ละคนมปีระโยชน์ต่อความส าเรจ็ของกลุ่ม 

 4.2)  การใหผ้ลยอ้นกลบัจากงานทีเ่น้นการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้ 
งานที่เน้นการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้มเีป้าหมายเพื่อพฒันาผู้เรยีน

ดา้นทกัษะการเรยีนรูใ้นระดบัสูง งานของทมีจงึประเมนิได้ยากกว่า  ดงันัน้หลกัส าคญัในการให้ผล
ย้อนกลบัโดยทนัททีนัใดจากงานที่เน้นการประยุกต์ใช้มโนทศัน์ในรายวชิาของทมีนัน้จ าเป็นต้อง
ด าเนินการดงันี้   

  4.2.1)  พจิารณาความถูกตอ้งของงาน กล่าวคอื งานทีม่อบหมายใหท้มีปฏบิตัิ
จะต้องมลีกัษณะเป็นงานที่ก าหนดให้สมาชกิในทมีใช้การตดัสนิใจที่ซบัซ้อน และน าเสนองานของ
พวกเขาในรปูแบบทีง่า่ยๆ ไมซ่บัซอ้น    

  4.2.2)  งานนัน้ต้องสามารถวดัประเมนิและใหผ้ลยอ้นกลบัได้ง่ายจากการ
เปรยีบเทยีบกบังานของของทมีอื่นๆ 
 
 1.2   ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 ก่อนทีผู่้สอนจะน าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปใชก้บัรายวชิาของตนเองนัน้ควรต้องพจิารณา
ความสามารถ และคุณลกัษณะของตนเองก่อน  เลน (Lane.  2008: 56-60) อธบิายว่า ผูส้อนจะใช้
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลจะตอ้งมคีวามสามารถหลายดา้นดงันี้ 
  1)  สามารถสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางได ้ 
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  2)  สามารถลดการต่อต้านของผูเ้รยีนทีไ่ม่ต้องการเรยีนโดยใชก้ลุ่มขนาดเลก็ได ้การ
ต่อตา้นน้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรยีนโดยใชก้ลุ่มขนาดเลก็ในอดตี และความรูส้กึทีว่่าผูเ้รยีน
จะตอ้งสอนตนเอง 
  3)  สามารถพฒันาความน่าเชื่อถอืทางวชิาการใหต้นเองไดโ้ดยไม่ใชก้ารบรรยายเป็น
หลกั กล่าวคอื ผู้สอนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระผ่านวธิกีาร
ต่างๆ ทีไ่มใ่ช่การบรรยาย เช่น การตัง้ค าถาม และการใหผ้ลยอ้นกลบั เป็นตน้ 
  4)  สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลได้ 
  5)  สามารถแนะน าผูเ้รยีนโดยอาศยัการคน้พบของผูเ้รยีนเองได ้
 นอกจากนี้ เลน (Lane.  2008: 66-67) ยงัอธบิายดว้ยว่า ผูส้อนทีม่คีุณสมบตัหิรอืลกัษณะ
ทีส่่งผลใหใ้ชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไดม้ปีระสทิธภิาพน้อย ไดแ้ก่ 
  1)  มคีวามเชีย่วชาญในเน้ือหาทีส่อนไมเ่พยีงพอ 
  2)  ยดึการสอนทีค่รเูป็นศูนยก์ลาง 
  3)  มคีวามรูส้กึกงัวลว่าถูกคุกคามจากการถามหรอืโต้แยง้จากผูเ้รยีนและมบีุคลกิแบบ
ปกป้องตนเอง 
  4)  ไม่มคีวามสามารถในการออกแบบงานที่ต้องน าเนื้อหาหรอืมโนทศัน์ของรายวชิา
ไปประยกุตใ์ช ้
  5)  ไมม่เีวลาเพยีงพอในการออกแบบรายวชิาขึน้มาใหม่ 
 เมือ่พจิารณาว่าผูส้อนมคีุณสมบตั ิ คุณลกัษณะ  และความสามารถทีเ่หมาะสมทีจ่ะน าการ
เรยีนรู้โดยเน้นทมีไปใช้กับรายวชิาของตนได้อย่างมปีระสิทธิผลแล้ว ผู้สอนก็ต้องมคีวามเข้าใจ
เกีย่วกบัขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
 การจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมีกจิกรรมทีต่้องท าแตกต่างกนั
ไปใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงการเตรยีมการก่อนเปิดภาคการศกึษา  ช่วงต้นภาคการศกึษา  ช่วง
จดัการเรยีนการสอนในแต่ละหน่วยการเรยีนการสอน  และช่วงปลายภาคการศกึษา (Michaelsen; & 
Sweet. 2008: 12-24, Michaelsen.  2004: 35-47, Fink. 2004) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1)  ช่วงเตรยีมการก่อนเปิดภาคการศกึษา 
  ผูส้อนตอ้งตดัสนิใจใน 3 ประเดน็ คอื  การแบ่งเน้ือหารายวชิา   การก าหนดเป้าหมาย
และจดุประสงคก์ารเรยีนการสอน  และการออกแบบระบบการใหค้ะแนน 
   1.1)  การแบ่งเนื้อหารายวชิา  กล่าวคอื การแบ่งเนื้อหารายวชิาใหเ้ป็นหน่วยการ
เรยีนการสอนจ านวน 4-7 หน่วย ตามหวัขอ้หลกัของรายวชิา  หน่วยการเรยีนการสอนเหล่านี้จะเป็น
พืน้ฐานในการก าหนดจุดประสงค ์ ออกแบบแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้ม  และออกแบบงาน
ที่เน้นการประยุกต์ใช้มโนทศัน์  หน่วยการเรยีนการสอนแต่ละหน่วยจะประกอบด้วยบทเรยีน 2-4 
บท ซึ่งมาจากเอกสารที่ใช้ในรายวิชาและอาจมหีนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ ยวกับมโนทศัน์ที่จะเรยีน
ทัง้หมดในหน่วยการเรยีนการสอนนัน้ๆ 
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   1.2)  การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงคก์ารเรยีนการสอน กล่าวคอื ผูส้อนจะ
ตอ้งการก าหนดจดุประสงคก์ารเรยีนการสอน 2 ประเภท ไดแ้ก่     
    1.2.1)  จุดประสงคก์ารเรยีนการสอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน์ของรายวชิาและ
ศพัท์เทคนิค (terminology) ผู้สอนต้องก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรูท้ี่สมัพนัธ์กบัเนื้อหาในแต่ละ
หน่วยการเรยีนการสอนใหค้รอบคลุมทัง้รายวชิา จุดประสงคป์ระเภทที ่1 นี้ช่วยก าหนดสิง่ที่ผูเ้รยีน
จะตอ้งรูอ้นัเป็นพืน้ฐานในการท างานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคป์ระเภทที ่2  
    1.2.2)  จุดประสงคก์ารเรยีนการสอนทีก่ าหนดว่าผูเ้รยีนจะใช้ความรูท้ีไ่ดม้า
ใหม่มาท าอะไรในแต่ละหน่วยการเรยีนการสอน  ผู้สอนจะต้องก าหนดภารกิจ/งานที่ต้องการให้
ผูเ้รยีนปฏบิตัโิดยใชแ้นวคดิและมโนทศัน์ซึง่เป็นผลมาจากการศกึษาหน่วยการเรยีนรูน้ัน้ 
   1.3)  การออกแบบระบบการใหค้ะแนน 
   การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีใชร้ะบบการใหค้ะแนนทีแ่บ่งการใหค้ะแนนออกเป็นสดัส่วน
ซึง่องิอยูก่บัปจัจยั 3 ปจัจยั ไดแ้ก่   
    1.3.1)  การปฏบิตัขิองบุคคลแต่ละคน   
    1.3.2)  การปฏบิตัขิองทมี   
    1.3.3)  ประโยชน์ของสมาชกิแต่ละคนทีม่ต่ีอความส าเรจ็ของทมี   
   การแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วนน้ีจะท าให้ผู้เรยีนตระหนักว่าแต่ละปจัจยัมี
ความส าคญัต่อคะแนนรวมในรายวชิาที่เรยีน  ดงันัน้ ความกงัวลของผู้เรยีนเกี่ยวกบัผู้เรยีนที่ชอบ
เกาะผูอ้ื่น (free-riders) จงึลดน้อยลง เพราะคะแนนถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ  
 
  2)  ช่วงตน้ภาคการศกึษา  
  กจิกรรมในชัว่โมงแรกๆ ของชัน้เรยีนมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของการเรยีนรู้โดย
เน้นทมีเป็นอยา่งมาก  ในช่วงเวลาดงักล่าวนี้ผูส้อนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
   2.1)  การใหข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี   
   ผูส้อนต้องอธบิายเกี่ยวกบัระบบการให้คะแนน  ล าดบัของงานที่มอบหมาย  และ
แนะน าว่าผูเ้รยีนจะบรรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นรายวชิานี้ไดอ้ย่างไรโดยเปรยีบเทยีบกบัรายวชิาที่
สอนแบบดัง้เดมิ  โดยขอ้มลูเหล่านี้ควรพมิพไ์วใ้นประมวลการสอน (course syllabus) และผูส้อนก็
ควรพูดอธบิายด้วย  นอกจากนี้ผู้สอนต้องสาธติการท าแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มเพื่อให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจกระบวนการแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ตลอดภาคการศกึษา 
   2.2)  การจดัตัง้กลุ่ม 
   ผู้สอนจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนทัง้ในด้านคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์และขอ้จ ากดัของผูเ้รยีนแต่ละคน  ตลอดจนปจัจยัอื่น เช่น ความสมัพนัธก์บัคนในชัน้เรยีน
ทีเ่ป็นเพื่อนสนิท  พี่-น้อง  กลุ่มชาตพินัธุ์  และคู่รกัซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีมผีลต่อการปฏบิตัขิองผูเ้รยีนใน
ชัน้เรยีน  ดงันัน้ในการจดัตัง้กลุ่มนัน้ผูส้อนจะตอ้งยดึหลกัการดงัต่อไปนี้   
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    2.2.1)  การกระจายคุณสมบตัขิองผูเ้รยีนทีเ่ป็นจดุเด่นและจุดดอ้ยใหเ้ขา้สู่กลุ่ม
โดยให้แต่ละกลุ่มมผีู้เรยีนที่มคีุณสมบตัทิี่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกนั  เช่น  ความสามารถ
ทางการเรยีน  ความคดิเหน็ต่อรายวชิา  ประสบการณ์การลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
รายวชิาปจัจบุนั 
    2.2.2)  การป้องกนัไม่ให้เกดิกลุ่มย่อย (sub-groups) ในกลุ่ม  กล่าวคอื  
ผูส้อนจะตอ้งกระจายปจัจยัทีม่ผีลท าใหเ้กดิกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มย่อยทีเ่ป็นคู่รกักนั  พี่-น้อง  กลุ่มชาติ
พนัธุ ์ และอื่นๆ ซึง่ในกระบวนการจดัตัง้กลุ่มจ าเป็นตอ้งกระจายคุณลกัษณะต่างๆ เหล่านี้ใหก้ระจาย
ไปในกลุ่มต่างๆ 
    ภายหลงัจากที่มกีารก าหนดคุณลกัษณะของผู้เรยีนแล้ว  การจดัผู้เรยีนเขา้สู่
กลุ่มสามารถท าได้หลากหลายแนวทาง  โดยผู้สอนจะต้องตดัสนิใจในหลายประเดน็  ประเดน็แรก 
คอื ขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรประกอบไปด้วยสมาชกิจ านวน 5-7 คน ขนาดของกลุ่มนี้จะท าให้กลุ่ม
ส่วนใหญ่มทีรพัยากรที่เพยีงพอ  ต่อมาผู้สอนก็ต้องกระจายคุณสมบตัิของผู้เรยีนเข้าสู่กลุ่มต่างๆ 
อย่างเท่าเทยีมกนั ในขัน้ตอนนี้ผูส้อนอาจใหผู้้เรยีนยนืเรยีงกนัตามคุณสมบตัขิองตนจากนัน้ใชก้าร
สุ่มอยา่งมรีะบบเพื่อจดัผูเ้รยีนใหเ้ขา้สู่กลุ่มตามจ านวนทีก่ าหนด 
   2.3)  การบรรเทาความกงัวลเรือ่งคะแนน  
   ในการบรรเทาความกงัวลของผูเ้รยีนเกี่ยวกบัเรื่องคะแนน ผูส้อนจะต้องอธบิายให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการใหค้ะแนนทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี ทัง้นี้เพราะผูเ้รยีนส่วนใหญ่จะ
ไมส่บายใจเรื่องการใหค้ะแนนในรายวชิาแบบองิกลุ่ม (grades in a group-oriented course) ซึง่เกดิ
จากประสบการณ์ในอดตีของผู้เรยีนที่ถูกบงัคบัให้ต้องเลอืกระหว่างการแบกรบัภาระท างานให้กลุ่ม
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนสงูหรอืการไดค้ะแนนต ่า   
   ผูส้อนจะตอ้งอธบิายลกัษณะของระบบการใหค้ะแนนของการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีทัง้ 
2 ประการ คอื 
   ประการที ่1  ระบบการใหค้ะแนนของการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีนับคะแนนทัง้ที่เป็น
คะแนนจากแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้ม (RATs) และคะแนนทีม่าจากการประเมนิโดยเพื่อน 
ซึง่จะช่วยเพิม่ระดบัความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลใหสู้งขึน้ทัง้ในการเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้
เรยีนและการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน    
   ประการที ่2  การทีส่มาชกิในทมีหนึ่งหรอืสองคนมแีรงจงูใจในการเรยีนต ่านัน้มผีล
เพยีงเลก็น้อยต่อกลุ่มเท่านัน้ เพราะว่างานทีม่อบหมายใหท้มีนัน้ตอ้งท าในชัน้เรยีนและต้องใชก้ารคดิ 
การอภปิราย และการตดัสนิใจ 
   วธิกีารที่จะบรรเทาความกงัวลของผู้เรยีนเกี่ยวกบัเรื่องคะแนนก็คอื การให้พวก
เขามสี่วนร่วมในการพฒันาระบบการให้คะแนนโดยตรง กล่าวคือ ผู้เรยีนจะมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการ
ก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนภายใต้ขอบเขตที่ผู้สอนก าหนด โดยตวัแทนของทมีที่ถูกตัง้ขึน้มาใหม่จะ
เจรจาต่อรองกบัตวัแทนของกลุ่มอื่นๆ จนไดค้่าน ้าหนักคะแนนทีเ่ป็นทีย่อมรบัครบทุกองค์ประกอบ
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ของคะแนนทัง้คะแนนการปฏบิตัเิป็นรายบุคคล  การปฏบิตัเิป็นทมี  และคุณประโยชน์ของสมาชกิที่
ท าใหท้มีประสบความส าเรจ็ 
 
  3)  ช่วงจดัการเรยีนการสอนในแต่ละหน่วยการเรยีนการสอน 
  ในแต่หน่วยการเรยีนการสอนทีใ่ชใ้นการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6-
10 ชัว่โมง ผู้เรยีนจะต้องผ่านกระบวนการดงันี้  3.1)  กระบวนการรบัประกนัความพร้อม 
(readiness assurance process -- RAP) ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานทีท่ าให้แน่ใจว่าผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้
เนื้อหาของรายวชิาอย่างครอบคลุมผ่านกระบวนการรบัประกนัความพรอ้มที่เกดิขึน้ 5-7 ครัง้ต่อ
รายวชิา และเป็นกจิกรรมในห้องเรยีนชุดแรกในแต่ละหน่วยการเรยีนการสอน  กระบวนการนี้จะ
ช่วยปพูืน้ฐานดา้นความรบัผดิชอบใหแ้ก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและทมี  และ   3.2) งานทีมุ่่งเน้นการ
น ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้ 
   3.1)  กระบวนการรบัประกนัความพรอ้ม (readiness assurance process) 
   กระบวนการรบัประกนัความพรอ้มมอีงคป์ระกอบหลกั 5 องค์ประกอบที่ผู้สอน
จ าตอ้งด าเนินการตามล าดบัดงันี้ 
    3.1.1)  การมอบหมายงานอ่าน (assigned reading)  เป็นองคป์ระกอบแรก
ของกระบวนการรบัประกนัความพรอ้ม โดยก่อนที่จะมกีารเริม่ต้นหน่วยการเรยีนการสอนแต่ละ
หน่วย ผู้เรยีนจะได้รบัการมอบหมายงานอ่านที่จะต้องอ่านให้เสรจ็ก่อนเข้าชัน้เรยีนในครัง้ถดัไป  
การอ่านงานอ่านทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูส้อนนี้จะเป็นการเตรยีมตวัก่อนที่จะเขา้รบัการทดสอบที่มี
ขอบข่ายเนื้อหาครอบคลุมสิง่ที่ผู้เรยีนอ่าน ดงันัน้งานอ่านทีด่จีงึควรประกอบไปดว้ยขอ้มูลเกี่ยวกบั
มโนทศัน์ ประเดน็ และแนวคดิต่างๆ ที่ผูเ้รยีนควรรูแ้ละเขา้ใจครอบคลุมทัง้หน่วยการเรยีนการสอน
นัน้ 
    3.1.2)  การทดสอบเป็นรายบุคคล (individual test หรอื iRAT)  กจิกรรมแรก
ในชัน้เรยีนในแต่ละหน่วยการเรยีนการสอนก็คอื การทดสอบวดัประเมนิความพร้อม (Readiness 
Assessment Test - RAT) ซึง่ครอบคลุมเนื้อหาในงานอ่านทีม่อบหมายใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาก่อนเขา้
ชัน้เรยีน การทดสอบน้ีใชแ้บบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้ม (RATs) อนัประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม
ประเภทถูก-ผดิ (true-false) หรอืเลอืกตอบ (multiple-choice) ประมาณ 18-20 ขอ้ การทดสอบ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์หลักๆ จากการอ่านงานที่
มอบหมายหรอืไม่  ข้อค าถามของการทดสอบวดัประเมนิความพร้อมนัน้ควรมุ่งเน้นที่มโนทศัน์
พืน้ฐานต่างๆ และหลกีเลีย่งการถามในสิง่ทีเ่ป็นรายละเอยีดปลกีย่อย  และควรเป็นค าถามทีม่คีวาม
ยากเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการอภปิรายภายในทมี 
    3.1.3)  การทดสอบเป็นทมี (team test หรอื gRAT)  เมื่อผู้เรยีนท าการ
ทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มเป็นรายบุคคลเสรจ็และส่งกระดาษค าตอบมายงัผูส้อน  ขัน้ตอนที ่3 
ของกระบวนการรับประกันความพร้อมก็จะด าเนินการต่อทันที กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องท า
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แบบทดสอบชุดเดมิอกีครัง้ โดยท ารว่มกนัเป็นกลุ่ม  และใชก้ารอภปิรายและตกลงรว่มกนัในแต่ละขอ้
ค าถาม  การอภิปรายจะถูกใช้ในหลายจุดประสงค์ คือ เพื่อเลือกค าตอบของกลุ่ม  ช่วยในการ
ทบทวนงานอ่าน  และช่วยใหม้กีารสอนโดยเพื่อน (peer teaching)   ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องพูดชีแ้จง
เหตุผลทีส่นบัสนุนค าตอบทีเ่ขาเลอืก  ผลกค็อื สิง่ทีเ่พื่อนแต่ละคนพูดแสดงเหตุผลนัน้จะช่วยปรบัแก้
โครงสรา้งทางปญัญา (schemata) ทีส่มัพนัธก์บัมโนทศัน์หลกัของรายวชิาใหแ้ก่เพื่อนสมาชกิในกลุ่ม 
    เมื่อผูเ้รยีนท าแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มเป็นทมีเสรจ็ ผูส้อนแจง้ผล
คะแนนการทดสอบวดัประเมนิความพร้อมเป็นทมีทนัที ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนค้นพบความเข้าใจที่
ผิดพลาดในแต่ละค าถามโดยใช้กระดาษค าตอบที่ให้ผลย้อนกลับโดยทันทีทันใด ( immediate 
feedback assessment technique answer sheets หรอื IF-AT answer sheets) ส่วน
กระดาษค าตอบที่ผู้เรียนท าการทดสอบวดัประเมินความพร้อมเป็นรายบุคคลจะได้รบัคืนเป็น
รายบุคคลหลงัจากทีท่ าแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มเป็นทมีเสรจ็   
คะแนนของผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็นรายบุคคลและรายกลุ่มนี้จะเป็นการใหผ้ลยอ้นกลบัทีเ่ป็นรปูธรรมและโดย
ทนัททีนัใดแก่ผู้เรยีน ดงันัน้ ด้วยการเปรยีบเทยีบกระดาษค าตอบของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและ
กระดาษค าตอบของทมี ผูเ้รยีนจะทราบว่าพวกเขาใชท้รพัยากรทางปญัญาของสมาชกิในกลุ่มอย่างมี
ประสทิธผิลเพยีงใด  และครหูรอืสมาชกิกลุ่มอาจตดิคะแนนของกลุ่มตนที่กระดาน  ส่วนคะแนนของ
ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลจะยงัเปิดเผย  ซึ่งการตดิประกาศคะแนนของทมีท าให้ผูเ้รยีนสามารถตดิตาม
ผลการปฏบิตัขิองตนเองไดโ้ดยเปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนของกลุ่มตนเองกบักลุ่มอื่นๆ 
    3.1.4)  การอุทธรณ์ (appeals)  ขัน้ตอนนี้ผูเ้รยีนจะท าหรอืไม่กไ็ด ้กล่าวคอื 
ขัน้ตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนเขยีนอุทธรณ์ในข้อค าถามที่กลุ่มของพวกเขาไม่ได้คะแนนในการ
ทดสอบเป็นทมีโดยการอา้งองิจากงานอ่านทีพ่วกเขาไดร้บัมอบหมายใหอ่้านก่อนเขา้ชัน้เรยีน  ซึง่ขัน้
ตอนน้ีท าใหผู้เ้รยีนศกึษาทบทวนงานอ่านต่างๆ เพื่อโต้แยง้ค าตอบทีค่รเูฉลยในแต่ละขอ้ของค าถาม
ในการทดสอบเป็นทมีโดยน าเสนอหลกัฐานทีน่่าสนใจเพื่อท าให้ครูยอมรบัและให้คะแนนแก่ค าตอบ
ของกลุ่มทีไ่มไ่ดค้ะแนน ขัน้ตอนนี้จะท าใหผู้เ้รยีนท างานร่วมกนัเพื่อหาเหตุผลทีส่นับสนุนค าอุทธรณ์
ของพวกเขา  นอกจากนี้ การอุทธรณ์ยงัช่วยใหผู้้สอนทราบถงึคุณภาพของขอ้ค าถามและงานอ่าน
ก่อนเข้าชัน้เรยีนที่มคีุณภาพไม่ดพีอ ท าให้ผู้สอนสามารถปรบัปรุงคุณภาพของขอ้ค าถามและงาน
อ่านก่อนเขา้ชัน้เรยีนใหด้ขีึน้ในการเรยีนการสอนครัง้ถดัไป 
    3.1.5)  การใหผ้ลยอ้นกลบัของผูส้อน (oral instructor feedback)   ขัน้ตอนนี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของกระบวนการรบัประกนัความพรอ้ม  ผู้สอนจะให้ผลย้อนกลบัทางวาจาแก่
ผูเ้รยีน  การใหผ้ลยอ้นกลบัน้ีจะเกดิขึน้ทนัทหีลงัจากกระบวนการอุทธรณ์โดยผูส้อนอธบิายมโนทศัน์
ต่างๆ ในงานอ่านทีผู่เ้รยีนยงัสบัสนอยูใ่หก้ระจา่งชดัเจนยิง่ขึน้  หรอืเพื่อแก้ไขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาด
ต่างๆ ของผูเ้รยีนทีย่งัคงมอียูภ่ายหลงัจากการอุทธรณ์ 
   กระบวนการรบัประกนัความพร้อมนี้ช่วยขจดัปญัหาเกี่ยวกบัการใช้เวลาในชัน้
เรยีนทีม่กัใชไ้ปกบัการสอนใหค้รอบคลุมเนื้อหาต่างๆ ทัง้ทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  เวลา
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ทีใ่ชน้้อยลงนี้เกดิขึน้ดว้ยเงือ่นไข 4 ประการ คอื ผูเ้รยีนแต่ละคนไดศ้กึษางานอ่าน   ผูเ้รยีนไดร้บัการ
ทดสอบเป็นรายบุคคล    ผู้เรยีนได้รบัการทดสอบซ ้าโดยใช้แบบทดสอบเดยีวกนัแต่ท าในฐานะ
สมาชกิคนหน่ึงของทมีการเรยีนรู ้ และผูเ้รยีนไดผ้่านการทบทวนมโนทศัน์ทีม่คีวามยาก    
 

 
   กระบวนการรบัประกนัความพรอ้มจงึเป็นกระบวนการที่ส าคญัมากในการเรยีนรู้
โดยเน้นทมี  ทัง้นี้ เพราะกระบวนการรบัประกนัความพรอ้มมผีลต่อการพฒันาทมี โดยแบบทดสอบ
วดัประเมนิความพรอ้มเป็นเครือ่งมอืทีด่ทีีสุ่ดในส่งเสรมิการพฒันาทมี 4 ดา้นดงันี้ 
   ดา้นที ่1  ความรบัผดิชอบ  ในช่วงเริม่ต้นของการเรยีนในชัน้เรยีนโดยเฉพาะใน
ชัว่โมงเรยีนแรกๆ ผู้เรยีนจะได้รบัการให้ผลยอ้นกลบัทนัทหีลงัจากการทดสอบเป็นรายบุคคลและ
การทดสอบเป็นทมี  คะแนนทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากการทดสอบนี้เป็นผลโดยตรงจากความรบัผดิชอบใน
การเตรยีมตวัโดยอ่านงานอ่านทีม่อบหมายก่อนเขา้ชัน้เรยีน ดงันัน้คะแนนการทดสอบทีผู่เ้รยีนไดร้บั
จงึส่งผลใหส้มาชกิแต่ละคนมคีวามรบัผดิชอบในการเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนมากยิง่ขึน้ 
   ดา้นที ่2  ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงและตวัต่อตวั  เนื่องจากสมาชกิของทมีท างานแบบ
หนัหน้าเขา้หากนั (face-to-face) ผลของปฏสิมัพนัธจ์งึเป็นแบบโดยตรงและตวัต่อตวั 
   ดา้นที ่3  การจงูใจ  เนื่องจากผูเ้รยีนใหค้วามส าคญักบัคะแนนของกลุ่มเป็นอย่าง
มาก ดงันัน้จงึมแีรงจูงใจให้มกีารปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างสมาชกิของทมีในระดบัสูงเพื่อความส าเรจ็
ของทมี 
   ดา้นที ่4  ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของกลุ่ม (group cohesion) ความเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัของกลุ่มถูกสร้างมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคอื เมื่อผู้สอนให้

(ท าซ ้าในแต่ละหน่วยการเรยีนการสอนหลกั เช่น 5-7 หน่วยต่อรายวชิา) 
 

การ
เตรียมตวั
ก่อนเข้า
ชัน้เรียน 

 

การรบัประกนัความพรอ้ม 
วนิิจฉยั-ใหผ้ลยอ้นกลบั 

ใชเ้วลาในชัน้เรยีน 45-75 นาท ี 

 

การน ามโนทศัน์ในรายวิชา 
ไปประยุกตใ์ช้ 

ใชเ้วลาในชัน้เรยีน1-4ชัว่โมง 

1 
การศกึษา
งานอ่าน
เป็น

รายบุคคล 

2 
การทดสอบ

เป็น
รายบุคคล 

3 
การ

ทดสอบ
เป็นทมี 

4 
การเขยีน
อุทธรณ์  
(โดยทมี) 

 

5 
ผูส้อนใหผ้ล
ยอ้นกลบั 

6 
กจิกรรมทีมุ่่งเน้นการน ามโนทศัน์ใน

รายวชิาไปประยุกตใ์ช ้

 
ภาพประกอบ 1 ล าดบักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีในแต่ละหน่วย 

 
ทีม่า: Michaelsen; & Sweet. (2008).  The Essential Elements of Team-Based Learning. p. 9. 
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ขอ้มลู กลุ่มกย็ิง่เป็นหน่ึงเดยีวกนัมากยิง่ขึน้เน่ืองจากไม่ชอบการบรรยายและสิง่ทีผู่ส้อนใหข้อ้คดิเหน็
นัน้กเ็กดิจากผลของแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มและมเีป้าหมายเพื่อใหผ้ลยอ้นกลบัทีม่คีุณค่า
แก่ทมี 
   กระบวนการรบัประกนัความพรอ้มมคีุณค่าอย่างมากต่อกจิกรรมการสอนและการ
เรยีนรูเ้นื่องจากกระบวนการรบัประกนัความพรอ้มช่วยสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ต็มไปด้วยการ
ใหผ้ลยอ้นกลบั  และดว้ยการส่งเสรมิดา้นการเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนและการอภปิรายแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็อยา่งเขม้ขน้  กระบวนการนี้จงึช่วยเพิม่ความสามารถของผูเ้รยีนในการแก้ปญัหาทีย่าก   
การเตรียมตัวก่อนเข้าชัน้เรียนและการอภิปรายอย่างมีชีวิตชีวาช่วยท าให้สมาชิกของทีมมี
ความสามารถทางปญัญาและส่งเสรมิความสามารถและความตัง้ใจของผูเ้รยีนทีจ่ะใหผ้ลยอ้นกลบัทีม่ ี
คุณภาพสงูแก่ผูอ้ื่น   
 
   3.2  งานทีมุ่่งเน้นการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ คอื การมอบหมาย
งานหนึ่งชิน้หรอืมากกว่า ซึง่งานดงักล่าวจะต้องสนับสนุนผูเ้รยีนให้เขา้ใจมโนทศัน์ในรายวชิาได้มาก
และลกึซึง้ยิง่ขึน้จากการน ามโนทศัน์ต่างๆ ทีเ่รยีนในรายวชิาไปประยกุต์ใชเ้พื่อแก้ไขปญัหาทีก่ าหนด  
งานกลุ่มที่เน้นการน ามโนทัศน์ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ที่ดีนั ้นจะต้องส่งเสริมการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ (give and take discussions) ทัง้นี้เพราะงานทีมุ่่งเน้นการน ามโนทศัน์ใน
รายวชิาไปประยกุตใ์ชม้จีดุเน้นทีก่ารตดัสนิใจ และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนแบ่งปนัขอ้สรุปของทมีตนกบัทมี
อื่นในชัน้เรยีนโดยการเปรยีบเทยีบขอ้สรปุของแต่ละทมี 
   งานที่มอบหมายนัน้จะต้องท าให้ทมีน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ในการ
ตดัสนิใจที่ซบัซ้อน  แต่จะต้องสามารถน าเสนอผลงานในแบบแผนที่ง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน  ซึ่งผลของ
งานนี้จะท าให้ทมีได้รบัการกระตุ้นและได้รบัผลย้อนกลบัเกี่ยวกบัคุณภาพของงานกลุ่มจากเพื่อน  
และผูเ้รยีนกจ็ะไดร้บัการส่งเสรมิทัง้ในดา้นการพฒันาการเรยีนรูแ้ละพฒันาทมี  
   สรุปได้ว่า ผู้เรยีนจะได้รบัการพฒันาการเรยีนรูจ้ากกระบวนการรบัประกนัความ
พร้อมและงานที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้มโนทศัน์ในรายวชิาอนัเนื่องมาจากการที่ผู้เรยีนได้รบัแรง
กดดนัจากการทดสอบซ ้าซึ่งสามารถแก้ไขคะแนนได้ และทมีก็จะพฒันาให้เป็นหนึ่งเดยีวกนัมาก
ยิง่ขึน้เพราะผูเ้รยีนในแต่ละทมีถูกกระตุน้ใหม้คีวามพยายามรว่มกนัในการปกป้องคะแนนของทมี 
 
  4)  ช่วงปลายภาคการศกึษา 
  ในช่วงปลายภาคการศกึษาผูส้อนตอ้งท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจทัง้เนื้อหารายวชิาและประเดน็
เกี่ยวกบักระบวนการกลุ่มโดยใช้กจิกรรมที่ช่วยให้ผู้เรยีนสะท้อนประสบการณ์ของตนเองในช่วงที่
ผ่านมา กล่าวคอื กจิกรรมในช่วงปลายภาคการศกึษานี้มเีป้าหมายในการกระตุ้นเตอืนผูเ้รยีนในสิง่ที่
ได้เรยีนรู้ตลอดภาคการศึกษาเกี่ยวกบัมโนทศัน์ต่างๆ ในรายวชิา  การประยุกต์ใช้มโนทศัน์ใน
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รายวชิา  คุณค่าของทมีในการรบัมอืกบัภารกจิหรอืงานที่มคีวามทา้ทายทางปญัญา  ประเภทของ
ปฏสิมัพนัธท์ีส่่งเสรมิการท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธผิล  และตวัผูเ้รยีน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
   4.1)  การเรยีนรูเ้กีย่วกบัมโนทศัน์ต่างๆในรายวชิา 
   วธิกีารทีช่่วยกระตุ้นเตอืนผูเ้รยีนว่าไดเ้รยีนรูม้โนทศัน์ใดบา้งในรายวชิามหีลายวธิี
ดงันี้ 
    4.1.1)  ใหร้ายการสรุปมโนทศัน์ต่างๆ ทีเ่รยีนในรายวชิาแก่ผูเ้รยีน (ปกตใิช้
กระดาษแผ่นเดยีว)    
    4.1.2)  ถามผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อใหท้ราบถงึมโนทศัน์ต่างๆ ที่ผูเ้รยีนจ า
ไมไ่ด ้   
    4.1.3)  เปรยีบเทยีบขอ้สรปุของผูเ้รยีนในทมี 
    4.1.4)  ทบทวนมโนทศัน์ต่างๆ ทีท่มีจ าเป็นตอ้งใหค้วามใส่ใจเพิม่เตมิ 
   4.2)  ความเขา้ใจในการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้
   วิธีที่ดีที่สุดในการเตือนความจ าของผู้เรยีนว่าพวกเขาสามารถน ามโนทศัน์ใน
รายวชิาไปประยุกต์ใช้ได ้คอื การให้ผูเ้รยีนใชม้โนทศัน์ของรายวชิาในการแก้ปญัหาทีม่คีวามส าคญั 
เช่น ในรายวชิาของไมเคลิเซน เขามกัใชน้วนิยายและภาพยนตรเ์รื่องยาวเพื่อน าเสนอสถานการณ์ที่
ซบัซ้อนซึ่งผู้เรยีนต้องบูรณาการมโนทศัน์ด้านการจดัการและพฤตกิรรมองค์กรที่เรยีนมาใช้ในการ
แกป้ญัหา 
   4.3)  การเรยีนรูเ้กีย่วกบัคุณค่าของทมี 
   การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยใหผู้ส้อนสามารถผลกัดนัทมีให้สามารถรบัมอืกบัความ
ท้าทายทางปญัญาได้ ตวัอย่างเช่น ในการทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มทัง้แบบที่เป็นรายบุคคล
และเป็นทมี ผู้เรยีนส่วนมากรูส้กึว่าทมีปฏบิตัิได้ดกีว่าสมาชกิคนที่เก่งที่สุดของทมี  ดงันัน้ในช่วง
ปลายภาคการศึกษาผู้สอนสามารถกระตุ้นเตือนผู้เรยีนเกี่ยวกับคุณค่าของทีมโดยการเปิดเผย
คะแนนสะสมที่ได้จากการทดสอบวดัประเมนิความพร้อมของแต่ละทมี ซึ่งครอบคลุมคะแนนของ
สมาชกิแต่ละคนทีไ่ดค้ะแนนต ่า  ปานกลาง  สูง  คะแนนของทมี  และความแตกต่างระหว่างคะแนน
ของสมาชกิที่มคีะแนนสูงที่สุดกบัคะแนนของทมี  ผลจากการเปิดเผยคะแนนดงักล่าวท าให้ผู้เรยีน
ส่วนใหญ่ต่างตกตะลงึเมือ่พวกเขาเหน็แบบแผนของคะแนนจากทัง้ชัน้เรยีน กล่าวคอื ใน 14 ปีทีผ่่าน
มา  มากกว่ารอ้ยละ 90 ของทมีจะมกีารปฏบิตัทิีด่กีว่าสมาชกิที่ดทีี่สุดในทมีเฉลี่ยเกอืบรอ้ยละ 11 
ขอ้เทจ็จรงิก็คอื ในชัน้เรยีนส่วนใหญ่ คะแนนของทมีที่ต ่าที่สุดในชัน้เรยีนก็ยงัสูงกว่าคะแนนของ
ผูเ้รยีนทีม่คีะแนนสงูสุดในชัน้เรยีน (Michaelsen; Watson; & Black. 1989) 
   4.4)  การระลกึถงึปฏสิมัพนัธข์องทมีทีม่ปีระสทิธผิล 
   เมื่อผู้เรยีนท างานร่วมกนัมากกว่า 20-25 ชัว่โมง ทมีจะสามารถค้นหาและใช้
ทรพัยากรทางปญัญาของสมาชกิในทมีในการตดัสนิใจได้ดขีึน้เรื่อยๆ (Watson; Michaelsen; & 
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Sharp. 1991) อย่างไรก็ตามผู้เรยีนส่วนใหญ่กลบัไม่สามารถระลกึถงึความเปลี่ยนแปลงทาง
พฤตกิรรมของสมาชกิกลุ่มทีท่ าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธข์องทมีทีม่ปีระสทิธผิล 
   ไมเคลิเซนใชว้ธิกีารทีแ่ตกต่างกนั 2 วธิ ีเพื่อช่วยกระตุ้นเตอืนใหผู้เ้รยีนตระหนัก
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการกลุ่มกบัประสทิธผิลของกลุ่ม  ทัง้ 2 วธินีี้มคีวามมุ่งหมายให้
ผู้เรยีนสะท้อนคดิเกี่ยวกบัแบบแผนปฏสิมัพนัธ์ของสมาชกิที่ส่งผลให้ทมีกลายเป็นทมีที่มีเป็นหนึ่ง
เดยีวกนัมากยิง่ขึน้ดงันี้ 
    4.4.1)  การมอบหมายงานใหแ้ก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล โดยใหท้บทวนสิง่ต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มทีเ่ราสงัเกตได้  จากนัน้ก็ใหผู้เ้รยีนจดัท าบนัทกึการเปลีย่นแปลงหรอืเหตุการณ์ทีท่ า
ใหเ้กดิความแตกต่าง และแบ่งปนับนัทกึของตนกบัสมาชกิคนอื่นๆในทมี  จากนัน้ก็เขยีนวเิคราะหถ์งึ
อุปสรรคทีม่ต่ีอความมปีระสทิธผิลของทมีและปจัจยัส าคญัต่างๆ ทีท่ าใหท้มีสามารถเอาชนะอุปสรรค
นัน้ได ้
    4.4.2)  การก าหนดให้ผู้เรยีนจดบนัทกึเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกบัทมีของพวกเขาว่าท างานได้อย่างไร จากนัน้ก็ใหผู้้เรยีนจดัท าบนัทกึการเปลี่ยนแปลงหรอื
เหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง และแบ่งปนับนัทกึของตนกบัสมาชกิคนอื่นๆในทมี  จากนัน้ก็
เขียนวิเคราะห์ถึงอุปสรรคที่มีต่อความมปีระสิทธิผลของทีมและปจัจยัส าคัญต่างๆ ที่ท าให้ทีม
สามารถเอาชนะอุปสรรคนัน้ได้  วธิกีารนี้เป็นวธิกีารที่มปีระสทิธผิลมากกว่าวธิแีรกเพราะผู้เรยีน
ไม่ไดร้ะลกึถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มาแลว้เหมอืนวิธแีรก แต่บนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ตัง้แต่ต้นอย่าง
ต่อเนื่องจนถงึช่วงปลายภาคการศกึษา 
   4.5)  การเรยีนรูเ้กีย่วกบัตนเอง 
   คุณูปการที่ส าคญัที่สุดประการหนึ่งของการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี คอื การเรยีนรูโ้ดย
เน้นทมีสร้างเงื่อนไขที่ท าให้ผู้เรยีนเรยีนรู้อย่างมากเกี่ยวกับวิธกีารที่พวกเขาปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น  
อนุสนธนิี้เกดิขึน้จากปฏสิมัพนัธภ์ายในทมีซึง่ส่งผลต่อสมาชกิและทมีดงันี้ 
    4.5.1)  สมาชกิจะรูว้่าสมาชกิในทมีแต่ละคนมจีุดแขง็และจุดอ่อนใดบา้ง ซึง่ท า
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจอยา่งชดัเจนว่าสมาชกิในทมีแต่ละคนจ าเป็นตอ้งไดร้บัผลยอ้นกลบัแบบใด 
    4.5.2)  สมาชกิของทมีพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีเ่ขม้แขง็ ซึ่งท าให้
พวกเขารูส้กึว่าเป็นพนัธกจิทีต่อ้งใหผ้ลยอ้นกลบัทีเ่ป็นจรงิต่อกนัและกนั 
   นอกจากนี้ผู้สอนก็สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้จากกระบวนการการ
ประเมนิโดยเพื่อน (peer evaluation process) ซึง่ในแบบแผนทีง่่ายทีสุ่ดนัน้กจ็ะต้องมกีารเกบ็ขอ้มลู
จากสมาชกิของทมีเกีย่วกบัคุณูปการดา้นการเรยีนรูแ้ละการใหข้อ้มลูทีส่มาชกิแต่ละคนใหแ้ก่ผูอ้ื่นว่า
มมีากน้อยเพยีงใดและดว้ยวธิกีารใด 
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 สรุปได้ว่า การเรยีนรู้โดยเน้นทีม คือ รูปแบบการเรยีนการสอนที่ใช้กลุ่มขนาดเล็กที่มี
สมาชกิ 5-7 คน ทีร่วมตวัแบบถาวรในการปรบัโครงสรา้งของรายวชิาขึน้ใหม่ โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ผ่านกระบวนการ 13 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน     
 ขัน้ตอนที ่2 การทดสอบเป็นรายบุคคล   
 ขัน้ตอนที ่3 การทดสอบเป็นทมี   
 ขัน้ตอนที ่4 การเขยีนอุทธรณ์   
 ขัน้ตอนที ่5 การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดต่างๆ 
โดยผูส้อน 
 ขัน้ตอนที ่6 การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุต์ใช้ โดยใหผู้เ้รยีนประยุกต์ใชม้โนทศัน์ที่
เรยีนในรายวชิาไปใช ้
 ขัน้ตอนที ่7 การประเมนิโดยเพื่อน 
 ขัน้ตอนที ่8 การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 
 ขัน้ตอนที ่9 การทบทวนมโนทศัน์ทัง้หมดในรายวชิา (เป็นรายบุคคล) 
 ขัน้ตอนที ่10 การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อปรบัแก้มโนทศัน์ทีผ่ดิพลาด
ของผูเ้รยีน 
 ขัน้ตอนที ่11 การทบทวนการประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ 
 ขัน้ตอนที่ 12 การทบทวนเกี่ยวกับคุณค่าของทีม จากบันทึกเหตุการณ์และการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 
 ขัน้ตอนที ่13 การทบทวนตนเอง จากผลการวดัประเมนิโดยเพื่อนว่าตนเองมปีระโยชน์ต่อ
ทมีอยา่งไรและเพยีงใด 
  โดยกระบวนการที่ 1-8 จะท าซ ้าในทุกหน่วยการเรยีนการสอนหลกัของรายวิชา ส่วน
ขัน้ตอนที่ 9-13 จะท าหลงัจากที่ผู้เรยีนได้เรยีนครบทุกหน่วยการเรยีนการสอน ซึ่งกระบวนการทัง้ 
13 ขัน้ตอนน้ีจะส่งเสรมิใหก้ลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมเ่ปลีย่นไปสู่ทมีซึง่จะสามารถจดัการกบัภารกจิทีท่า้ทาย
และซบัซอ้นได ้โดยมลี าดบัขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 2 
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 1.3   พื้นฐานทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 สวตี และไมเคลิเซน (Sweet; & Michaelsen.  2007) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎีทางจติวทิยาที่
สนับสนุนการเรยีนรู้โดยเน้นทมี 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีของพอีาเจต์ (Piaget)  ไวกอตสก ี
(Vygotsky) และ แบนดรูา (Bandura) ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
  1)  กระบวนการของความสมดุลของพอีาเจต ์(Piaget’s equilibration) 
  กระบวนการของความสมดุลเป็นแนวคดิของพอีาเจต์ซึ่งเป็นกระบวนการของความ
สมดุลระหว่างการซึมซบัและการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างและความขดัแย้งของโครงสร้างการรู้คิด 
(schema) ที่ได้รบัการบูรณาการในโครงสร้างใหม่ (ราชบณัฑติสถาน.  2548: 68-69) ซึ่งมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้งดงันี้  1.1) ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัวตัถุ (subject-object relations)  
1.2) การซมึซบั (assimilation)  1.3) การปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง (accommodation) และ 1.4) ความ
ขดัแยง้ (perturbation) 

การเตรียมตวั
ก่อนเข้าชัน้เรียน 
1. การศกึษางาน
อ่าน  
( เ ป็ น ร ายบุ คคล 
นอกชัน้เรยีน) 

การรบัประกนัความพรอ้ม (RAT) 
2. การทดสอบเป็นรายบุคคล (iRAT)  (เป็น
รายบุคคล) 
3. การทดสอบเป็นทมี (gRAT) (เป็นรายกลุ่ม) 
4. การเขยีนอุทธรณ์ (เป็นรายกลุ่ม) 
5. การใหผ้ลยอ้นกลบัของผูส้อน (เป็นรายกลุ่ม) 

การน า 
มโนทศัน์ของ
รายวิชาไป
ประยุกตใ์ช้ 

6. การใชม้โนทศัน์
ของรายวชิาในการ
แก้ปญัหา โดยใช้
การอภิปรายกลุ่ม 
(เป็นรายกลุ่ม) 

การทบทวนในช่วงใกล้ส้ินสุดภาคการศึกษา 

9. การทบทวนมโนทศัน์ทัง้หมดในรายวชิา (เป็นรายบุคคล) 
10. การใหผ้ลยอ้นกลบัของผูส้อน (เป็นรายบุคคล) 
11. การทบทวนการประยุกตใ์ชม้โนทศัน์  
12. การทบทวนเกีย่วกบัคุณค่าของทมี โดยผูเ้รยีนแลกเปลีย่นบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในทมีกบัเพื่อนสมาชกิในทมี และวเิคราะหอุ์ปสรรคและปจัจยัทีท่ าใหท้มีมปีระสทิธผิล 
13. การทบทวนตนเองว่ามปีระโยชน์ต่อทมีอย่างไรและเพยีงใดจากผลการวดัประเมนิโดยเพื่อน 

7. การประเมนิโดยเพื่อน  
8. การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 

ภาพประกอบ 2 ล าดบักจิกรรมในรายวชิาทีใ่ชแ้นวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
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  การซมึซบั (assimilation) เป็นกระบวนการทางสตปิญัญาทีม่นุษยผ์สมผสานเรื่องราว
ทีซ่มึซาบเขา้มาหรอืผสมผสานสิง่ต่างๆ ใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งการรูค้ดิ (schema)  กระบวนการนี้เกดิ
ขึน้อยูต่ลอดเวลา อยา่งไรกต็าม การซมึซบันัน้ไม่ท าใหใ้หโ้ครงสรา้งการรูค้ดิเกดิการเปลีย่นแปลงแต่
จะมผีลใหโ้ครงสรา้งการรูค้ดิขยายใหญ่มากขึน้ (Wadsworth.  2004: 17) 
  การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง (accommodation) คอื การสรา้งโครงสรา้งการรูค้ดิขึน้มา
ใหม่หรอืแก้ไขโครงสร้างการรู้คดิเดมิให้เหมาะสมกบัสิง่เร้าใหม่  กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเด็ก
เผชญิกบัสิง่เรา้ใหมโ่ดยเดก็พยายามทีจ่ะซมึซบัสิง่เรา้นัน้ใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งการรูค้ดิเดมิของตน แต่
เดก็กไ็ม่สามารถซมึซบัสิง่เรา้นัน้ไดเ้นื่องจากเดก็ไม่มโีครงสรา้งการรูค้ดิทีเ่หมาะสม ดงันัน้เพื่ อใหส้ิง่
เร้านัน้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างการรู้คิดเด็กจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปญัญา 
(Wadsworth.  2004: 17-18) 
  ความสมดุล (equilibration) คอื ภาวะที่สมดุลระหว่างการซมึซบัและการปรบัเปลีย่น
โครงสร้าง ส่วนความไม่สมดุล (disequilibrium) คือ การไม่สมดุลระหว่างการซึมซบัและการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง  เมื่อความไม่สมดุลเกดิขึน้กจ็ะก่อให้เกดิแรงกระตุ้นต่อเดก็เพื่อใหเ้ขาค้นหา
ความสมดุลซึง่อาจจะเป็นการซมึซบัหรอืการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งกไ็ด ้(Wadsworth.  2004: 19)  
  
  2)  บรเิวณความใกลเ้คยีงพฒันาการเชาวน์ปญัญาของไวกอตสก ี(Vygotsky’s zone 
of proximal development) 
  ทฤษฎเีชาวน์ปญัญาของไวกอตสกใีหค้วามส าคญักบัวฒันธรรม  สงัคม และการเรยีนรู้
ที่มต่ีอพฒันาการเชาวน์ปญัญา  การจะเข้าใจพฒันาการของมนุษย์จะต้องเข้าใจวฒันธรรมที่เด็ก
ได้ร ับการอบรมเลี้ยงดู เพราะวัฒนธรรมจะช่วยบ่งชี้ว่าเด็กควรจะเรียนรู้อะไรบ้าง  ควรจะมี
ความสามารถในด้านใดบ้าง  สถาบนัทางสงัคมต่างๆ ก็มบีทบาทที่ส าคญัในการช่วยให้เดก็เรยีนรู้
และมอีทิธพิลต่อพฒันาการทางเชาวน์ปญัญา กล่าวคอื พฒันาการทางเชาวน์ปญัญาของเดก็แต่ละ
วยัจะเพิม่ถงึขัน้สงูสุดตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่หรอืผูท้ี่
อยูใ่กลช้ดิกบัเดก็ เช่น เพื่อนวยัเดยีวกนั  ทัง้นี้เพราะเดก็จะเกดิการเรยีนรูไ้ด้จากการปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมกบับุคคลต่างๆ ทัง้ผูใ้หญ่และเพื่อนในวยัเดยีวกนั (สุรางค ์โคว้ตระกูล.  2548: 61-63) 
  การสอนหรอืการช่วยเหลอืผู้เรยีนให้พฒันาเชาวน์ปญัญาอย่างเต็มตามศกัยภาพนัน้
จะตอ้งค านึงถงึบรเิวณความใกลเ้คยีงพฒันาการเชาวน์ปญัญา (the zone of proximal development 
หรอื ZPD) หมายถึง อาณาบรเิวณของการเรยีนรู้ซึ่งเป็นช่วงห่างระหว่างระดบัพฒันาการทาง
สตปิญัญาทีเ่ป็นอยูก่บัระดบัศกัยภาพทางสตปิญัญาซึง่ดไูดจ้ากการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ กล่าวคอื เดก็บาง
คนสามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ดว้ยตนเองโดยไม่ต้องมกีารช่วยเหลอื  ส่วนเดก็บางคนกส็ามารถเรยีนรูส้ ิง่
ใหม่ได้ถ้ามีผู้ใหญ่หรือเพื่อนวัยเดียวกันที่มีความสามารถมากกว่าคอยให้ค าแนะน าหรือการ
ช่วยเหลอื  ซึ่งการช่วยเหลือเด็กในการเรยีนรู้ แก้ปญัหา หรอืท างานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เด็กไม่
สามารถท าไดด้ว้ยตนเองใหส้มัฤทธผิลตามวตัถุประสงคน์ัน้เรยีกว่า scaffolding (สุรางค ์โคว้ตระกูล.  
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2548: 63) และการที่ scaffolding จะได้ผลดนีัน้จะต้องประกอบไปด้วยลกัษณะ 5 ประการ           
(ชนิะพฒัน์ ชื่นแดชุ่ม.  2542: 35-36; อา้งองิจาก Berk; & Winsler.  1995: 26-29) ดงันี้ 
   2.1)  การแก้ปญัหาร่วมกนั (join problem solving) คอื การสร้างความ
กระตอืรอืรน้ต่อสิง่ทีน่่าสนใจและมคีวามหมายทางวฒันธรรมในการท างานร่วมกนัเพื่อแก้ปญัหาหรอื
ไปสู่จดุมุง่หมายรว่มกนัระหว่างเดก็กบัเดก็ หรอืเดก็กบัผูใ้หญ่ 
   2.2)  การสรา้งความเขา้ใจร่วมกนั (intersubjectivity) คอื กระบวนการทีเ่ริม่ต้น
จากผูท้ีม่คีวามเขา้ใจต่างกนั มาแลกเปลีย่นความเขา้ใจกนัดว้ยวธิกีารสื่อสารแบบต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การมคีวามเขา้ใจรว่มกนัและการท างานร่วมกนัอย่างแทจ้รงิในที่สุด  การสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานส าหรบัผู้ร่วมงานแต่ละคนในการติดต่อสื่อสารและสร้างทัศนะที่
เหมาะสมต่อกนั 
   2.3)  การตอบสนองอย่างอบอุ่น (warms and responsiveness) คอื การทีผู่ใ้หญ่
มกีารตอบสนองต่อกจิกรรมต่างๆ ของเดก็อย่างชื่นชมและเป็นมติร เพื่อให้เดก็รูส้กึมคีวามสุขและ
กระตอืรอืรน้ในการท างานทีท่า้ทายความสามารถของตน 
   2.4)  การเอาใจใส่ดูแลผูเ้รยีน (keep the child in the ZPD) คอื การช่วยเหลอืให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองดว้ยการท างานไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยท าได ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางที ่1 
การจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัความต้องการของเดก็ เช่น ถ้างานที่มอบหมายให้ผู้เรยีนนัน้
ยากเกินไปก็ช่วยท าให้ง่าย หรอืถ้าผู้เรยีนเริม่เบื่อก็น าเสนองานที่ท้าทายแก่ผู้เรยีน  แนวทางที่ 2 
การสอดแทรกในจงัหวะที่เหมาะสม โดยให้ความช่วยเหลือและสอนเมื่อผู้เรยีนต้องการและคอย
สงัเกตอยูห่่างๆ เมือ่เดก็ท างานไดแ้ลว้ 
   2.5)  การส่งเสรมิการก ากบัตนเอง (promote self-regulation) คอื การสนับสนุน
ให้เดก็ก ากบักจิกรรมทีท่ าร่วมกนัให้มากทีสุ่ดเท่าทีม่ากได้ โดยกระตุ้นให้เดก็พยายามแก้ปญัหาจน
ส าเรจ็ได้ด้วยตนเองมากกว่าการให้ค าตอบส าเรจ็รูป และการออกค าสัง่ให้เดก็ท าตาม เพื่อให้เด็ก
สามารถท างานโดยอสิระไดใ้นทีสุ่ด 
 
  3)  ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมเชงิพุทธปิญัญาของแบนดูรา (Bandura’s social 
cognitive theory) 
  แบนดูรา (Bandura) มคีวามเชื่อว่าพฤตกิรรมของบุคคลมสีาเหตุมาจาก 3 ปจัจยั 
“triadic reciprocal causation” รว่มกนัคอื ปจัจยัทางพฤตกิรรม  ปจัจยัทางจติวทิยา  และปจัจยัทาง
สิง่แวดลอ้ม โดยทัง้ 3 ปจัจยัมปีฏสิมัพนัธก์นัดงัน้ี (สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ.  2549: 48-49) 
   3.1)  ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางจติวทิยาและปจัจยัทางพฤตกิรรม กล่าวคอื สิง่
ทีบุ่คคลคดิ เชื่อ  และรูส้กึซึง่เป็นปจัจยัทางจติวทิยาจะก าหนดว่าบุคคลจะแสดงพฤตกิรรมเช่นใด ใน
ขณะเดียวกันการกระท าของบุคคลซึ่งเป็นปจัจยัทางพฤติกรรมก็จะเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนด
ลกัษณะการคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ 
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   3.2)  ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางจติวทิยาและปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม กล่าวคอื 
ความสามารถทางปญัญาของบุคคลนัน้จะพฒันาและเปลี่ยนแปลงโดยอทิธพิลของสงัคมที่ใหข้อ้มูล
และกระตุ้นสนองตอบทางอารมณ์โดยการผ่านตัวแบบ การสอน  และการชักจูงทางสังคม 
ขณะเดยีวกนับุคคลจะกระตุ้นปฏกิริยิาสนองตอบที่แตกต่างกนัจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่เขา
อาศยัอยู ่
   3.3)  ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางพฤตกิรรมและปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม กล่าวคอื 
ในชีวติประจ าวนัของคนเรา พฤติกรรมเปลี่ยนปจัจยัทางสิง่แวดล้อม ในขณะเดยีวกันปจัจยัทาง
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปกท็ าใหพ้ฤตกิรรมถูกเปลีย่นไปดว้ย 
  จากแนวคดิพืน้ฐานดงักล่าว ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องแบนดรูาทีส่มัพนัธก์บัการเรยีนรูโ้ดย
ใชก้ลุ่มขนาดเลก็มดีงันี้คอื 3.1)  การรบัรูค้วามสามารถของตน (perceived self-efficacy)  3.2) การ
เลยีนแบบจากตวัแบบ (modeling)  3.3) การรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม (perceived collective-
efficacy) กล่าวคอื การรบัรูค้วามสามารถของตน เป็นการทีบุ่คคลตดัสนิเกี่ยวกบัความสามารถของ
ตนเองที่จะจดัการและด าเนินการกระท าพฤตกิรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แบนดูราเชื่อว่า
การรบัรูค้วามสามารถของตนจะมผีลต่อการกระท าของบุคคล โดยบุคคล 2 คนอาจมคีวามสามารถ
ไม่ต่างกนัแต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกนัไดห้าก 2 คนนี้มกีารรบัรูค้วามสามารถของตน
แตกต่างกนั โดยปจัจยัส าคญัที่ส่งผลให้รบัรู้ความสามารถของตนก็คอื การเลยีนแบบจากตวัแบบ 
(modeling) หรอืการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตจากตวัแบบจะช่วยใหบุ้คคลสามารถเขา้ใจไดว้่าจะต้องท า
อย่างไรในสถานการณ์เดียวกัน โดยกระบวนการสังเกตจากตัวแบบนั ้นประกอบไปด้วย 4 
กระบวนการคอื การตัง้ใจ (attention)  การเกบ็จ า (retention)  การกระท า (production) และการจงู
ใจ (motivation)  ส่วนการรบัรูค้วามสามารถของกลุ่ม คอื การทีก่ลุ่มตดัสนิใจเกี่ยวกบัความสามารถ
ของกลุ่มที่จะจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บ รรลุเป้าหมายของกลุ่ม  การรับรู้
ความสามารถในระดบัสูงมคีวามส าคญัมากต่อการท างานให้บรรลุผลส าเรจ็ทัง้ในระดบับุคคลและ
กลุ่ม  (Sweet; & Michaelsen.  2007: 39-40)  
 
 จากทฤษฎจีติวทิยาดงักล่าว สวตีและไมเคลิเซน (Sweet; & Michaelsen.  2007: 44) ได้
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการของทฤษฎีจติวทิยาทัง้ 3 ทฤษฎีที่สนับสนุนกระบวนการ
รบัประกนัความพรอ้มซึง่เป็นกระบวนการทีส่ าคญัในการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีดงันี้ 
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ตาราง 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการของทฤษฎจีติวทิยาทัง้ 3 ทฤษฎทีี่สนับสนุนกระบวนการ
รบัประกนัความพรอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ 

 
กระบวนการ
รบัประกนั
ความพร้อม 

 
พีอาเจต ์(Piaget) 

 
ไวกอตสกี (Vygotsky) 

 
แบนดรูา (Bandura) 

1. การ
ทดสอบเป็น
รายบคุคล 

มุง่ใหค้วามสนใจและ
ความชดัเจนเกี่ยวกบั
ความเขา้ใจมโนทศัน์
พืน้ฐานของผูเ้รยีน 

ท าใหท้ราบว่าผูเ้รยีนดดูซบั 
มโนทศัน์ทีส่ าคญัในแต่ละ
ค าถามไดเ้พยีงใด 

ช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันา
และปรบัแต่งการ
ประเมนิตนเอง
เกีย่วกบัความ 
สามารถในการใช ้
มโนทศัน์ของรายวชิา
เพื่อตอบค าถาม 

2. การ
ทดสอบเป็น
ทีม 

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางปญัญาระหว่าง
สมาชกิเพื่อหาค าตอบที่
เป็นฉนัทามตขิองกลุ่ม 
ทัง้นี้ความรูจ้ะถูกสรา้ง
ขึน้ตามมาหลงัจากการ
อภปิราย 

1. แสดงใหเ้หน็ถงึบรเิวณความ
ใกลเ้คยีงพฒันาการเชาวน์
ปญัญาของสมาชกิแต่ละคน 
2. การพดูคุยก่อใหเ้กดิ
ปฏสิมัพนัธภ์ายในกลุ่ม 

ช่วยใหเ้กดิการ
เปรยีบเทยีบทาง
สงัคมและเปิดเผยให้
เหน็ถงึศกัยภาพใน
การเป็นตวัแทนของ
สมาชกิแต่ละคน 

3. แจ้งผลการ
ทดสอบวดั
ประเมิน
ความพร้อม
เป็นทีมโดย
ทนัที 

ท าใหก้ลุ่มเป็นสิง่ทีถู่ก
ใชใ้นการเรยีนรูซ้ึง่มี
ความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีน
แต่ละคน โดยผูเ้รยีนจะ
สามารถพจิารณาว่า
พวกเขาจะตอ้ง
ปรบัปรงุตนเองอย่างไร
เมือ่ตอ้งอภปิราย
ค าถามถดัไป 

1. ช่วยใหก้ลุ่มสามารถประเมนิ
ประสทิธผิลของการอภปิราย
พดูคุยสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั 
2. ท าใหส้มาชกิแต่ละคน
ตระหนกัว่าตนเองตอ้งการมี
ส่วนรว่มในบรเิวณความ
ใกลเ้คยีงพฒันาการเชาวน์
ปญัญาในอนาคตเมือ่ใดและ
อยา่งไร 
3. ผลยอ้นกลบัน้ีท าใหส้มาชกิ
ของกลุ่มทราบว่าใครควรไดร้บั
การยอมรบัหรอืไมไ่ดร้บัการ
ยอมรบัว่ามคีวามรูม้ากกว่าผูอ้ื่น 

ช่วยใหบุ้คคล
ปรบัแต่งระดบัการ
รบัรูค้วามสามารถ
ของตนและการรบัรู้
ความสามารถของ
กลุ่ม และตดัสนิใจว่า
ใครควรหรอืไมค่วร
เป็นตวัแบบทีถู่กตอ้ง
ส าหรบัค าถามถดัไป 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

   

กระบวนการ
รบัประกนั
ความพร้อม 

 
พีอาเจต ์(Piaget) 

 
ไวกอตสกี (Vygotsky) 

 
แบนดรูา (Bandura) 

4. การเขียน
อทุธรณ์ 

ทดสอบว่ากลุ่มตดัสนิใจ
ทีจ่ะซมึซบัค าตอบที่
ไดร้บัจากผูส้อนหรอื
แกไ้ขโครงสรา้งทาง
ปญัญาโดยการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง  

ทดสอบคุณภาพของการ
อภปิรายพดูคุยสรา้งความ
เขา้ใจรว่มกนัของกลุ่มโดยการ
ไมเ่หน็ดว้ยกบัค าตอบทีผู่ส้อน
เฉลย 

ทดสอบขอ้โตแ้ยง้ของ
กลุ่มทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิความ 
สามารถของกลุ่มตน
ในการใชม้โนทศัน์ของ
รายวชิาอย่างถูกตอ้ง 
(การรบัรู้
ความสามารถของ
กลุ่ม) 

5. การให้ผล
ย้อนกลบัเพ่ือ
แก้ไขความ
เข้าใจท่ี
ผิดพลาด  

ช่วยแกค้วามขดัแยง้
ทางปญัญาและท าให้
กลบัไปสู่ความสมดุล
ระหว่างการซมึซบัและ
การปรบัโครงสรา้ง 

ครพูดูสรา้งความเขา้ใจรว่มกนั ใหผ้ลยอ้นกลบัและ
เป็นตวัแบบทีถู่กตอ้ง
ทัง้ในระดบักลุ่มและ
ชัน้เรยีน กระบวนการ
นี้ช่วยเพิม่
ความสามารถและ
การรบัรู้
ความสามารถของ
ผูเ้รยีนทัง้ทีเ่ป็น
รายบุคคลและเป็น
รายกลุ่ม 

 
 สรปุไดว้่า เมือ่พจิารณาจากทฤษฎขีองพอีาเจต์ (Piaget)  ไวกอตสก ี(Vygotsky) และแบน
ดูรา (Bandura) ในแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการรบัประกนัความพรอ้ม (RAP) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการเรยีนรู้โดยเน้นทมีมคีวามเหมาะสมสอดคล้องในเชงิทฤษฎีในการน าไปใช้พฒันาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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 1.4   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 ลาทซัซ ีและคณะ (Latassy; et al.  2008: 1-6) ไดศ้กึษาผลการใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ในโมดุลเรื่องต่อมไรท้่อ (an Endocrine Module) วตัถุประสงค์ของการวจิยัเพื่อ  1) เปรยีบเทยีบ
คะแนนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีและการบรรยาย  2)  ศกึษาองคป์ระกอบของ
คะแนนทีส่ามารถใชท้ านายคะแนนรวมของรายวชิา  ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 มหาวทิยาลยัโอคลาโฮมา (University of Oklahoma) ทีล่งเรยีนโมดุลเรื่องต่อม
ไรท้่อ ซึง่โมดุลนี้ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการเรยีนรู ้ซึง่ครอบคลุมหวัขอ้ทีผู่เ้รยีนต้องศกึษาจ านวน 
13 หัวข้อ ใช้เวลาในการศึกษา 6 สปัดาห์ โดยมกีารเข้าชัน้เรยีนจ านวน 17 วนัๆละ 3 ชัว่โมง 
แบ่งเป็น ปฐมนิเทศ จ านวน 1 วนั  การเรยีนการสอนโดยเน้นทมีจ านวน 13 หวัขอ้ จ านวน 13 วนั 
และการทดสอบรายหน่วยการเรยีนรูท้ ัง้ 3 หน่วย จ านวน 3 วนั  กจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละ
หัวข้อจะประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คือ  1) การเตรียมตัวก่อนเข้าชัน้เรียน  2) การทดสอบ
รบัประกนัความพร้อม  3) การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กรณีศึกษาของผู้ป่วย  
และ 4) ผูส้อนใหข้อ้คดิเหน็เมือ่เรยีนจบในแต่ละหวัขอ้ 
 ผู้วิจ ัยก าหนดการให้คะแนนในโมดุลดังนี้  1) คะแนนรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 78 
ประกอบดว้ย การทดสอบรายหน่วยการเรยีนรูท้ ัง้ 3 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 63  และการทดสอบเป็น
รายบุคคล (iRATS) จ านวน 13 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 15   2) คะแนนรายกลุ่ม  คดิเป็นรอ้ยละ 22 
ประกอบด้วย การทดสอบเป็นรายกลุ่มจ านวน 13 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 8   การน ามโนทศัน์ใน
รายวชิาไปประยุกต์ใช้ (เขยีนตอบโดยใช้กรณีศึกษาของผู้ป่วย) คดิเป็นรอ้ยละ 6  คะแนนการท า
ประโยชน์ต่อทมี (ประเมนิโดยเพื่อนและผู้สอน) คดิเป็นรอ้ยละ 5  การมสี่วนร่วมในทมี (พจิารณา
จากการมสี่วนร่วมในการอภปิรายกลุ่ม  ประโยชน์ของผู้เรยีนทีม่ต่ีอค าตอบของทมี  ความเป็นผูน้ า
ในขณะทีเ่ป็นตวัแทนในการน าเสนอหรอืเป็นเลขานุการของกลุ่ม และการปฏบิตัตินตามกฎเกณฑใ์น
ชัน้เรยีน/มาตรฐานวชิาชพี) คดิเป็นรอ้ยละ 3 ทัง้นี้ การใหค้ะแนนรายบุคคลทีค่ดิเป็นสดัส่วนมากกว่า
คะแนนรายกลุ่มเนื่องจากคะแนนรายบุคคลจะช่วยใหผู้เ้รยีนแต่ละคนมคีวามรบัผดิชอบในการเตรยีม
ตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนมากขึน้ ซึง่การเตรยีมตวัทีด่กีจ็ะส่งผลดต่ีอทมี 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) คะแนนในรายวิชาของผู้เรยีนที่ใช้การเรยีนรู้โดยเน้นทีมสูงกว่า
คะแนนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยเน้นการบรรยาย   2) คะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล (iRATS) และ
การท าประโยชน์ต่อทมีสามารถใชท้ านายคะแนนรวมรายวชิาไดอ้ยา่งมนียัส าคญั 
 
 ฮาเบอร์ยนั (Haberyan.  2007: 143-152) ได้ศกึษาการใช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีใน
รายวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรม/องคก์าร วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบผลคะแนนทดสอบ
ก่อน-หลงัเรยีนและความพงึพอใจในการเรยีนของผู้เรยีน  ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรม/องคก์าร จ านวน 40 คน ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษา
มคีะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั  ส่วนในดา้นความพงึพอใจของผูเ้รยีน ทีว่ดัได้
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จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจ
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมากกว่าการเรยีนรูแ้บบดัง้เดมิ (บรรยาย) เฉลีย่ 4.75  นักศกึษาเรยีนไดม้าก
จากการเรยีนรู้โดยเน้นทมี เฉลี่ย 4.53  ควรใช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีในรายวชิาอื่นๆ เฉลี่ย 4.95  
และเมือ่เปรยีบเทยีบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีกบัการเรยีนแบบบรรยาย พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็
ว่า การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมปีระสทิธภิาพมากในการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ เฉลีย่ 4.88  
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมคีวามน่าสนใจ เฉลีย่ 5.23  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจูงใจผู้เรยีน เฉลี่ย 4.58  
การเรยีนรูเ้ป็นทมีใหค้วามเพลดิเพลนิ เฉลีย่ 4.8 และ การเรยีนรูเ้ป็นทมีสนุกสนาน เฉลีย่ 5  
 
 ลนั (Lan.  2007) หลกัสูตรการเงนิแต่เดมินัน้มุ่งเน้นแต่เพยีงมโนทศัน์และทฤษฎทีางการ
เงนิเท่านัน้ อย่างไรกต็ามนักบรหิารจดัการทางการเงนิ (financial manager) ทีป่ระสบความส าเรจ็
นัน้นอกจากจะต้องมคีวามรูท้างการเงนิแล้วกย็งัจะต้องมทีกัษะการสื่อสาร  ทกัษะการเป็นผู้น าและ
ทกัษะการท างานเป็นทีมด้วย    งานวิจยัน้ีมเีป้าหมายเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ด้านมโนทศัน์ทาง
การเงนิแก่ผูเ้รยีน และเปิดโอกาสผูเ้รยีนไดฝึ้กใชท้กัษะการเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม 
 ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยันี้ ได้แก่ นักศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิา
การจดัการสถาบนัการเงนิ (financial institutions management) ในช่วงภาคการศกึษาฤดูใบไมผ้ล ิ
ปีค.ศ.2007  ผลการวจิยัพบว่า  1)  คะแนนของผู้เรยีนที่ได้จากการท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล 
(individual test หรอื iRATS) มพีสิยัตัง้แต่รอ้ยละ 33-100 โดยคะแนนจากการท าแบบทดสอบเป็น
รายบุคคลเฉลีย่ทัง้ภาคการศกึษานัน้มพีสิยัตัง้แต่รอ้ยละ 42-76   2)  คะแนนจากการท าแบบทดสอบ
เป็นกลุ่ม (gRATS) เฉลี่ยทัง้ภาคการศกึษารอ้ยละ 90 ซึ่งสูงกว่าคะแนนของผู้เรยีนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบเป็นรายบุคคล   3)  การที่คะแนนการท าแบบทดสอบเป็นกลุ่มสูงกว่าคะแนนการท า
แบบทดสอบรายบุคคลทัง้ที่ผู้เรยีนมทีรพัยากรและระดบัการเตรยีมตวัในการทดสอบทัง้รายบุคคล
และรายกลุ่มที่เหมอืนกนั ย่อมแสดงให้เห็นว่าคะแนนที่เพิม่ขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการอภปิรายกลุ่ม 
(group discussion)  

 
 ดานา (Dana.  2007: 59-108) ได้น าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปใชใ้นรายวชิากฎหมาย
เบือ้งตน้ (introduction to law)  วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
การเรยีนรู้โดยเน้นทีม  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวทิยาลยัแห่งรฐัมอนทานา (Montana 
State University)  วทิยาลยัธุรกจิ (College of Business) ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 และ 4 ทีล่ง
เรยีนรายวชิากฎหมายเบือ้งต้น  ผูว้จิยัเลอืกศกึษาจ านวน 2 กลุ่มจากทัง้หมด 8 กลุ่มทีเ่ปิดในภาค
การศกึษาฤดูใบไมร้่วง ปีค.ศ.2004  และภาคการศกึษาฤดูใบไมผ้ล ิปีค.ศ.2005  ซึง่ในแต่ละกลุ่มมี
นักศกึษาประมาณ 35-40 คน  โดยสอน 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ครัง้ละ 75 นาท ีหรอืสอน 3 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์ครัง้ละ 50 นาท ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
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 ผลการศึกษาพบว่า 1)  ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจในการเรยีนแบบการเรยีนรู้โดยเน้นทีม
มากกว่าการสอนแบบเดมิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มทีเ่รยีนในรายวชิานี้กบัผูส้อนคนเดยีวกนัในภาค
การศกึษาฤดูใบไมร้่วง ปีค.ศ.2003 และภาคการศกึษาฤดูใบไมผ้ล ิ ปีค.ศ.2004 ทัง้ในดา้นการจดั
โครงสร้างของรายวชิา  ด้านความชดัเจนในการน าเสนอ  ด้านการกระตุ้นความสนใจ  และความมี
ประสทิธผิลรวม  2)  ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรายวชิากฎหมายเบื้องต้นที่ใช้การเรยีนรู้
โดยเน้นทมีมากกว่าค่าเฉลี่ยรวมความพงึพอใจในการเรยีนของผูเ้รยีนในวทิยาลยัในภาคการศกึษา
เดยีวกนั  ทัง้ในดา้นการจดัโครงสรา้งของรายวชิา  ดา้นความชดัเจนในการน าเสนอ  ดา้นการกระตุ้น
ความสนใจ  และความมปีระสทิธผิลรวม    
 นอกจากนี้ยงัพบว่า  1)  ผูเ้รยีน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71  ของนักศกึษาทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิานี้ส่งแบบประเมนิรายวชิากลบัคนืใหผู้ส้อน  ซึง่จาก 75 คนนี้ มเีพยีง 2 คนเท่านัน้ทีม่ ี
ทศันคตเิชงิลบเกี่ยวกบัการจดัโครงสรา้งของรายวชิา และการลงเรยีนรายวชิานี้  ส่วนนักศกึษาที่
เหลือนัน้ให้ข้อคิดเห็นดงันี้ “การเรยีนรู้โดยเน้นทีมช่วยให้เรยีนรู้ในชัน้เรยีนได้อย่างสนุกสนาน  
น่าสนใจ  และเรยีนรูไ้ดม้าก   2)  ดา้นการเขา้ชัน้เรยีนของนักศกึษา  ในภาคการศกึษา ฤดูใบไมผ้ล ิ
ปีค.ศ.2005 ในชัน้เรยีนทีม่นีักศกึษา 35 คน  มเีรยีนทัง้สิน้ 41 ครัง้ มนีักศกึษาจ านวน 15 คนทีไ่ม่
เคยขาดเรยีนเลย   มนีกัศกึษาจ านวน 14 คน ทีเ่คยขาดเรยีน 1-3 ครัง้  และอกี 6 คน ขาดเรยีน 4-8 
ครัง้ มากไปกว่านัน้ ในภาคการศกึษาฤดูใบไมร้่วง  ปีค.ศ. 2004 และฤดูใบไมผ้ล ิ ปีค.ศ.2005 จาก
นักศกึษาจ านวนรวม 106 คน มกีารขาดเรยีนรวมเพยีง 7 ครัง้เท่านัน้ในช่วงทีท่ดสอบเป็นทมี ซึ่ง
แสดงถงึผูเ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบและมคีวามจงรกัภกัดต่ีอทมีของเขา 

 
 เฮตเลอร ์(Hettler.  2005)  ไดศ้กึษาประสทิธผิลของการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีทีม่ต่ีอความรู้
และทกัษะการแกป้ญัหาในรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตรม์หภาค  ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การสอนซึง่แปรผนั
เป็นการสอนแบบการเรยีนรู้โดยเน้นทมี และการสอนแบบบรรยาย   ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนักศกึษาโดยดูจาก  1) คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาค  2) คะแนนจาก
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจทางเศรษฐศาสตรใ์นระดบัวทิยาลยั (Test of Understanding of College 
Economics -- TUCE) ทีว่ดัก่อนและหลงัเรยีน   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัดูเควสน์ 
(Duquesne University) ระดบัปรญิญาตรทีีล่งเรยีนรายวชิาหลกัเศรษฐศาสตรม์หภาค (principles of 
macroeconomics) ในภาคการศกึษาฤดูใบไมผ้ล ิ ปีค.ศ.2005   ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัแบบกึ่งทดลอง  
มกีลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี จ านวน 
26 คน  กลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มเปรยีบเทยีบทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรรยาย จ านวน 35 คน 
 ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรูท้ี่ถูกวดัจากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจทางเศรษฐศาสตร์
ในระดบัวทิยาลยั แบบทดสอบกลางภาค  และแบบทดสอบปลายภาคแสดงให้เห็นว่าไม่มคีวาม
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัระหว่างการสอนแบบการเรยีนรู้โดยเน้นทีมและการสอนแบบบรรยาย  
นอกจากนี้ยงัพบว่า 
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  1)  ในช่วงแรกของการเรยีนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี กลุ่มทีเ่รยีนจะมทีศันะดา้นลบ  
แต่เมื่อเรยีนจบหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 แล้ว  นักศกึษาส่วนใหญ่รูส้กึสะดวกสบายมากกบับรรยากาศ
การเรยีนรู ้ และเมื่อจบรายวชิานักศกึษากว่ารอ้ยละ 80 มทีศันะดา้นบวกต่อการเรยีนการสอนแบบ
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  
  2)  ผูส้อนมคีวามคดิเหน็ว่าการใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยใหเ้วลาในชัน้เรยีนมมีาก
พอทีจ่ะพดูถงึตวัอยา่งต่างๆ ทีไ่มเ่ป็นไปตามทฤษฎ ีและการแก้ไขปญัหาทีไ่ม่เป็นไปตามทฤษฎ ี อกี
ทัง้ผูส้อนยงัรูส้กึว่าเวลาทีถู่กใชใ้นชัน้เรยีนส่วนมากจะใชเ้กี่ยวกบัมโนทศัน์ทีม่คีวามยากมากและการ
น ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ ส่วนกลุ่มทีเ่รยีนแบบบรรยายนัน้จะมเีวลาทีไ่ม่เพยีงพอในการ
อภปิรายเกีย่วกบัตวัอยา่งและปญัหาทางเศรษฐศาสตร ์ 
  3)  ผูเ้รยีนทีไ่ม่ไดอ่้านงานอ่านทีผู่ส้อนมอบหมายก่อนเขา้ชัน้เรยีนจะท าใหไ้ดค้ะแนน
การทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มต ่า 
  4)  ขอ้คดิเหน็ของผู้เรยีนที่เป็นด้านบวกที่มต่ีอการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  เช่น  ช่วย
พฒันาความเป็นเพื่อน (friendships)  ชอบการเรยีนแบบกลุ่มเพราะก่อนการสอบเพื่อนในกลุ่มจะ
สามารถช่วยอธบิายมโนทศัน์ในแบบที่แตกต่างจากหนังสือ  สมาชกิในทมีแต่ละคนน ามุมมองที่
แตกต่างกนัมาแลกเปลี่ยนกนัเวลารวมกลุ่มและเมื่อมนีักศกึษาคนใดไม่เข้าใจนักศึกษาคนอื่นก็จะ
อธบิายมโนทศัน์นัน้ๆ ใหเ้ขาฟงั  ส่วนใหญ่นัน้จะสนุกสนานและน่าสนใจกว่าการบรรยาย  มงีานทีท่ า
ภายนอกหอ้งเรยีนน้อย  เปิดโอกาสใหถ้ามค าถามกบัเพื่อนไดง้่ายกว่าชัน้เรยีนแบบบรรยาย  ไดน้ า
สิง่ทีอ่่านมาใช ้ และไดร้บัประสบการณ์จากการปฏสิมัพนัธเ์ป็นอยา่งมาก 
  5)  ขอ้คดิเหน็ของผูเ้รยีนทีเ่ป็นดา้นลบ เช่น ถ้าเรยีนแบบบรรยายจะเรยีนรูไ้ดม้ากกว่า  
ควรมกีารบรรยายบา้ง  ควรมกีารทบทวนเกี่ยวกบัการที่ผูส้อนมกีารบรรยายเพยีงเลก็น้อย  เรยีนได้
น้อยจากรายวชิานี้  ตอ้งอ่านเยอะ  น่าเบื่อ  การเรยีนขึน้อยูก่บัผูอ้ื่นมากเกนิไป 
 
 เลอมงด ์(LeMond.  2005) ไดศ้กึษาการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีทีม่คีอมพวิเตอรเ์ป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารในชัน้เรยีนภาษาสเปนโดยใชก้จิกรรมการพูดคุยเป็นทมี (team chat activities) กจิกรรม
นี้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชภ้าษาและมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมซึง่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยงระหว่างรูต้าม
ล าพังกับการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น ดังนัน้ การเรียนแบบนี้จึงส่งเสริมให้เกิดบริเวณใกล้เคียง
พฒันาการเชาวน์ปญัญา (zone of proximal development) ตามแนวคดิของไวกอตสก ี(Vygotsky)   
ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ปรมิาณและประเภทของภาษาที่ใช้ของผู้เรยีน ผลการวจิยัพบว่า ผู้เรยีนมกีาร
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบัเพื่อนในชัน้เรยีนสูงเนื่องจากการพูดคุยเป็นทมีผ่านคอมพวิเตอรส์่งเสรมิให้
ทมีเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั  นอกจากนี้ จากการสมัภาษณ์พบว่า ผูเ้รยีนมคีวามคิดเหน็ว่าการใชท้มี
ในการเรยีนรูช้่วยสนับสนุนใหใ้ชภ้าษาไดถู้กต้องตามหลกัภาษา  อกีทัง้ยงัเพิม่ความมัน่ใจและความ
ช านาญในการใชภ้าษาสเปนใหด้ขีึน้ 
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 เฮเดตและเฟซลิ (Haidet; & Fecile.  2006: 125-127) ไดศ้กึษาการประยุกต์ใช้การเรยีนรู้
โดยเน้นทมีในทางแพทยศาสตร์ศึกษา (medical education) ที่ใช้ในการเรยีนเรื่องมะเรง็ศึกษา 
(cancer education) ผลการวจิยัพบว่า การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ ทกัษะ และ
ทศันคติที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ การเรียนรู้โดยเน้นทีมยงัเป็นยุทธศาสตร์การสอนที่ยืดหยุ่น  
ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมสี่วนร่วมและมบีทบาทเชงิรุกในการเรยีน  และยงัส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูอ้กีดว้ย 

 
 เดออนัโตนิโอ และคณะ (DeAntonio; et al.  2006) ไดศ้กึษาการใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ในรายวชิาฟิสกิสป์ฏบิตักิาร (physics laboratory) ณ มหาวทิยาลยัแห่งรฐันิวเมก็ซโิก (New Mexico 
State University) ผลการศกึษาพบว่า 

  1)  นักศึกษาที่เรยีนในรายวชิาที่ใช้การเรยีนรู้โดยเน้นทีมสามารถสร้างและใช้การ
ทดลองของตนในการแกป้ญัหาในแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มได ้

  2)  นกัศกึษารูถ้งึเป้าหมายของการทดลองและมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิารทดลอง 
  3)  ผูช้่วยสอนมคีวามคดิเหน็ว่าผูเ้รยีนเขา้ใจกระบวนการทดลองมากขึน้ 
 

 แวน เดอลนิเดอร ์และ เวนเบอเกอร ์ (Van Delinder; & Weinberger.  2005) ไดศ้กึษา
การใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีในการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีในรายวชิาทางสงัคมวทิยา 2 วชิา
และมานุษยวทิยา 3 วชิา ณ มหาวทิยาลยัแห่งรฐัโอคลาโฮมา (Oklahoma State University) ผูส้อน
เริม่ใช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีตัง้แต่ภาคการศกึษาฤดูรอ้น ปีค.ศ.2003 เรื่อยมาจนถงึภาคการศกึษา
ฤดูใบไมร้่วง ปีค.ศ.2004  รายวชิาเหล่านี้มนีักศกึษาลงทะเบยีนมากทีสุ่ด 45 คน ส่วนรายวชิาที่
นกัศกึษาลงทะเบยีนน้อยทีสุ่ด คอื 15 คน กลุ่มทีใ่ชม้สีมาชกิไม่เกนิ 6 คน  ขอ้คน้พบจากการใช้การ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมดีงันี้ 

  1)  รายวิชาทางสงัคมวิทยาสอนโดยรองศาสตราจารย์สาขาสงัคมวิทยาที่มี
ประสบการณ์การสอน 10 ปี  

 1.1)  รายวิชาสตรกีับสงัคม (Woman and society) เปิดสอนในช่วงภาค
การศกึษาฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2003  การเรยีนรู้โดยเน้นทมีช่วยให้นักศึกษาที่เรยีนอ่อนในแต่ละ
กลุ่มได้เรยีนรู้จากการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัเพื่อน ซึ่งกจิกรรมนี้ช่วยให้นักศกึษาที่
เรยีนอ่อนเข้าใจงานอ่านที่มีเนื้อหายากมากได้  นอกจากนี้ยงัพบว่าอัตราการถอนรายวิชาของ
นกัศกึษาทีล่งเรยีนยงัลดลงจากค่าเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 20 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 5 

 1.2)  รายวชิาการคดิเชงิทฤษฎี (Theoretical thinking) เปิดสอนในช่วงภาค
การศกึษาฤดูใบไมร้่วง ปีการศกึษา 2003 และ 2004  การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยใหส้มาชกิในกลุ่ม
ท างานร่วมกนัไดด้ีขึน้เป็นอย่างมากเมื่อเทยีบกบัการสอนแบบเดมิทีใ่ชก้ารบรรยายควบคู่กบัการให้
งานกลุ่ม  นอกจากนี้ยงัพบว่าอตัราการถอนรายวชิาของนักศกึษาที่ลงเรยีนยงัลดลงจากค่าเฉลี่ยที่
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รอ้ยละ 10 เหลอืเพยีงไม่ถงึรอ้ยละ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระจายคุณสมบตัขิองนักศกึษาที่เรยีน
เก่งเขา้สู่กลุ่มต่างๆ ซึง่นกัศกึษาเหล่านี้จะช่วยนกัศกึษาทีเ่รยีนอ่อน 

  2)  รายวิชาทางมานุษยวิทยาสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขามานุษยวิทยาที่มี
ประสบการณ์การสอน 1 ปี 

   2.1)  รายวชิาสงัคมวทิยาเบือ้งต้น (Introduction to sociology) ซึ่งเป็น honors 
section เปิดสอนในภาคการศกึษาฤดูใบไมร้่วง ปีการศกึษา 2003 และรายวชิาโบราณคดอีเมรกิา
เหนือ (Archeology of North American) เปิดสอนในภาคการศกึษาฤดูใบไมร้่วง ปีการศกึษา 2004 
ซึ่งเป็นรายวิชาในระดบัสูงในทางโบราณคด ี นักศึกษาสามารถปรบัตวัได้ดใีนการเรยีนแบบการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมี กล่าวคอื นกัศกึษาเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนและกระตอืรอืรน้เมือ่เขา้ชัน้เรยีน 

   2.2)  รายวชิามานุษยวทิยากายภาพ (Physical anthropology) เป็นรายวชิาระดบั
ตน้ (lower division) เปิดสอนในช่วงภาคการศกึษาฤดูใบไมผ้ล ิและ ฤดูใบไมร้่วง ปีการศกึษา 2004  
การใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีในตอนเรยีนนี้ไมป่ระสบความส าเรจ็เท่าใดนักเนื่องจากนักศกึษาบางคน
ตงิว่าการเรยีนแบบนี้ท าให้โครงสร้างของชัน้เรยีน (class structure) สบัสน  ในทางตรงกนัข้าม 
นกัศกึษากลุ่มทีเ่รยีนเก่งในชัน้เรยีนนี้ทีม่คีวามความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมาก 

  3)  การเรียนรู้โดยเน้นทีมส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายในชัน้เรียน และยงัช่วยให้
นกัศกึษาเรยีนรูจ้ากบุคคลอื่น  มากไปกว่านัน้ การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมียงัมคีวามเหมาะสมมากในการ
ใชอ้ภปิรายในประเดน็ทีอ่่อนไหว (sensitive topic) เช่น เพศวถิ ีและววิฒันาการของมนุษย ์เป็นตน้ 

 
 มวิเซนและคงิ (Meeuwsen; & King.  2004: 33-48) ไดศ้กึษาการใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ในรายวชิาทางวทิยาศาสตรก์ารเคลื่อนไหว (kinesiology) 2 รายวชิา ในภาคการศกึษาฤดูใบไมร้่วง 
ปีการศกึษา 2001 และภาคการศกึษาฤดูใบไมผ้ล ิ2002  ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยั ไดแ้ก่ นักศกึษาที่
ลงทะเบยีนในรายวชิาทางวทิยาศาสตรก์ารเคลื่อนไหวจ านวน 169 คน  ผู้วจิยัศกึษาผลการใชก้าร
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจากผลการทดสอบวดัความพรอ้มของผู้เรยีน (RAT)  ความคดิเหน็ของผู้เรยีน
เกี่ยวกบังานทีม่อบหมายในชัน้เรยีน  และการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  และกลุ่มสนทนา (focus group)  
ผลการวจิยัพบว่า  1) ผูเ้รยีนศกึษางานอ่านที่มอบหมายก่อนเขา้ชัน้เรยีน   2) ผู้เรยีนสามารถ
อภปิรายมโนทศัน์ในรายวชิาจากงานอ่านไดโ้ดยไม่ต้องฟงับรรยายก่อน  3) คะแนนการทดสอบเป็น
ทมีสูงกว่าคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคล  4) ผูเ้รยีนสามารถพฒันาเหตุผลขึน้มาใชใ้นการเขยีน
อุทธรณ์  5) ผู้เรยีนมคีวามพึงพอใจการเรยีนในทมีที่ท างานร่วมกันตลอดทัง้ภาคการศึกษา  6) 
ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ว่าการท างานเป็นทมีนัน้ท าอย่างไร  7) ผู้เรยีนมคีวามเชื่อว่าความหลากหลาย
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มมปีระโยชน์  8) ผูเ้รยีนเรยีนรูท้ี่จะใช้การอภปิรายเป็นทมีเพื่อหาฉันทา
มตหิรอืเพื่อใชเ้ป็นวธิกีารแก้ไขปญัหาทีเ่ป็นทีย่อมรบัของทมี  9) การปฏบิตัขิองผูเ้รยีนแสดงใหเ้หน็
ถงึการคดิในระดบัสูงและทกัษะการใหเ้หตุผล (reasoning skill)  และ 10) ผูเ้รยีนมคีวามสนุกสนาน
ในการเรยีนในชัน้เรยีน 
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 จากงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนรู้โดยเน้นทีมสรุปได้ว่า  งานวิจยัส่วนใหญ่ใช้แบบ
แผนการวจิยัเชงิทดลอง  ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนการสอน  ความพงึพอใจ
ในการเรยีนการสอน  การเขา้ชัน้เรยีน  ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผู้เรยีนกบัเพื่อน  อตัราการ
ถอนรายวชิา ผลกาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยพฒันาผูเ้รยีนในดา้นต่างๆ คอื   1)  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจะมสีมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ 
(Latassy; et al.  2008, Haberyan.  2007, Lan.  2007, Haidet; & Fecile.  2006, McInerney; & 
Fink.  2003)  นอกจากนี้ การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจะมปีระสทิธผิลมากกบัผู้เรยีนที่มคีวามสามารถ
ทางการเรยีนสงู (Van Delinder; & Weinberger.  2005)  ส่วนผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีน
ต ่าก็จะได้ประโยชน์จากการอภิปรายในชัน้เรยีนซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจด้านเนื้อหาสาระของ
ผูเ้รยีนกลุ่มนี้ไดม้ากขึน้ (Van Delinder; & Weinberger.  2005, LeMond.  2005)   2) การพฒันา
ทกัษะ ไดแ้ก่  ทกัษะการท างานเป็นทมี  ทกัษะการสื่อสาร  ทกัษะการแก้ปญัหา (Hettler.  2005, 
Lemond.  2005, Meeuwsen; & King.  2004)   3)  การพฒันาคุณลกัษณะ  ไดแ้ก่  ความ
รบัผดิชอบ  (Dana.  2007, Van Delinder; & Weinberger.  2005)  การรบัฟงัและเคารพความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น (Michaelsen; & Sweet. 2008, Michaelsen.  2004) 
 
2.   กระบวนการกลุ่ม 
 2.1   ความเป็นมาของกระบวนการกลุ่ม 
 การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกบัการรวมตวัของมนุษย์เป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกนันัน้
สามารถย้อนไปได้ตัง้แต่ ค.ศ.1920 โดยมเีคริ์ท เลวนิ (Kurt Lewin)  นักวทิยาศาสตร์และ
นักจติวทิยาสงัคมเป็นผูร้เิริม่  ต่อมาในช่วงค.ศ.1930-1948 เลวนิและคณะไดศ้กึษาทดลองเกี่ยวกบั
กลุ่มในสงัคม  การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของกลุ่ม  และความเป็นผู้น าแบบต่างๆ ในกลุ่ม และ
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1947 เป็นต้นมา กไ็ด้มกีารน าแนวคดิกระบวนการกลุ่มไปใช้ในการฝึกมนุษยสมัพนัธ์
และความเป็นผูน้ าเพื่อการแก้ปญัหาและการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนกลุ่ม  รวมทัง้เพื่อการพฒันา
บุคลกิภาพและบ าบดัผูป้ว่ยทางจติและเพื่อจุดประสงคอ์ื่นๆในหลากหลายวงการ ทัง้ในวงการแพทย ์ 
วงการบรหิาร วงการศกึษา และวงการต่างๆ อยา่งแพรห่ลาย  (ทศินา แขมมณ.ี  2545: 1-6)   
 ในประเทศไทยนัน้เริม่มกีารน ากระบวนการกลุ่มมาใช้ในวงการศกึษาตัง้แต่ปี พ.ศ.2515 
โดย ทศินา เทยีนเสม ได้ท าปรญิญานิพนธ์ระดบัดุษฎบีณัฑติเรื่อง A Model for Pre-service 
Teacher Training in Human Relations for Thailand ซึง่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการน ากระบวนการกลุ่ม
มาใช้ในการฝึกอบรมด้านมนุษยสัมพนัธ์ส าหรบันิสิต /นักศึกษาครู จากนัน้ก็มีการเปิดรายวิชา
กระบวนการกลุ่มในระดบัปรญิญาตร ีณ คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่ต่อมาไดเ้ปิด
รายวิชานี้ ในระดับปริญญาโทด้วย  ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา คณะ



 42 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดจ้ดัประชุมโดยใชว้ธิกีารกลุ่มสมัพนัธข์ึน้ หลงัจากนัน้เป็น
ตน้มากระบวนกลุ่มกไ็ดแ้พรห่ลายสู่วงการต่างๆ ในประเทศไทย (ทศินา แขมมณ.ี  2545: 5)   
 
 2.2   ความหมายของกระบวนการกลุ่ม 
 ค าว่ากระบวนการกลุ่มนัน้แปลมาจากค าในภาษาองักฤษว่า group processes อย่างไรก็
ตามค าๆนี้มคีวามหมายเหมอืนกบัค าว่า group dynamics ซึง่ในภาษาไทยใชค้ าว่า พลวตักลุ่ม  กลุ่ม
สมัพนัธ ์ พลงักลุ่ม  และกลศาสตรก์ลุ่ม โดยกระบวนการกลุ่มนัน้มคีวามหมายดงันี้ 
 ทศวร มณีศรขี า (2539: 30) กล่าวว่ากลุ่มสมัพนัธ์ หมายถงึ วชิาทีว่่าดว้ยการศกึษา
เกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องคนและกลุ่มคนรวมทัง้เรยีนรูว้่าคนหรอืคนทีม่อีทิธพิลต่อกนัอย่างไร  และ
ท าอยา่งไรจงึจะอยูร่วมกนัอยา่งปกตสิุข มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ท างานร่วมกนัไดด้แีละไดผ้ลงานที่
ด ี
 ทศินา แขมมณี (2545: 139) กล่าวว่า กลุ่มสมัพนัธ ์หมายถงึ ความรูเ้กี่ยวกบัการรวมตวั
กนัของกลุ่มเพื่อปฏบิตัอิย่างใดอย่างหน่ึงใหบ้รรลุเป้าหมาย ซึง่การปฏบิตังิานจะเป็นไปในทศิทางใด
นัน้ขึน้อยู่กบัพลงัผลกัดนัทีเ่กดิขึน้จากองคป์ระกอบ และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ของ
กลุ่ม อาท ิผูน้ ากลุ่ม แบบแผนการสื่อสารและการใชอ้ านาจของกลุ่ม ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัในกลุ่ม
และปญัหาต่างๆ ของกลุ่ม 
 คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 7) ไดก้ล่าวว่า กลุ่มสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัสาเหตุเบือ้งหลงัของ
พฤตกิรรมกลุ่ม และพยายามจะตอบค าถามว่า “ท าไมบุคคลจงึแสดงพฤตกิรรมในกลุ่มเช่นนัน้ และ
ท าไมกลุ่มจงึพฒันาไปในลกัษณะนัน้” “ท าไมกลุ่มบางกลุ่มจงึประสบความส าเรจ็แต่กลุ่มบางกลุ่มจงึ
ประสบความลม้เหลว” หรอือาจจะกล่าวไดว้่า กลุ่มสมัพนัธเ์ป็นความพยายามตอบปญัหาว่า “อะไร
ท าให้กลุ่มด าเนินไปเช่นนัน้” ผลทีต่ามมาจะช่วยให้เกดิความเขา้ใจร่วมกนั การเลอืกจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั การเสนอแนะการประเมนิผลวธิกีารด าเนินงาน การตดัสนิใจ การวางแผนงานและการเนิน
การ 
 ราชบณัฑติยสถาน (2551: 193) อธบิายว่า พลวตักลุ่ม คอื 1) แขนงวชิาในสาขาวชิา
จติวทิยาสงัคมทีศ่กึษาพฤตกิรรมของกลุ่มคนอยา่งเป็นระบบ และ  2) ระบบแบบแผนการปฏสิมัพนัธ์
หรอืพฤตกิรรมที่สมาชกิกลุ่มแสดงออกในขณะที่รวมกลุ่มกนั เพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
 สรปุไดว้่า กระบวนการกลุ่ม คอื องคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการศกึษาองคป์ระกอบต่างๆ ทีส่่งผล
ต่อการรวมตวักนัของคนเป็นกลุ่มเพื่อปฏบิตัภิารกจิอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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 2.3   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการกลุ่ม  
 เบอรม์งิแฮม และแมคคอรด์ (Birmingham; & McCord.  2004: 73-93) ไดส้งัเคราะห์
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการกลุ่มที่สมัพนัธ์กบัการเรยีนรู้โดยเน้นทมี ข้อค้นพบที่ส าคญัมี
ดงัต่อไปนี้ 
  1)  ขนาดของกลุ่ม 
    วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเท่าที่มอียู่ได้น าเสนอขนาดที่เหมาะสมของทมีซึ่งถูกก าหนด
จาก 2 ปจัจยัซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัขนาดของกลุ่มหรอืทมีดงันี้ 
     ปจัจยัที ่1  ความยากของภารกจิทีต่้องท า กล่าวคอื ภารกจิทีง่่ายไม่จ าเป็นต้องใช้
ทมีทีม่ขีนาดใหญ่  แต่ทว่าหากภารกจิมคีวามยากหรอืซบัซอ้นมากเกนิ ขนาดของกลุ่มกค็วรมขีนาด
ใหญ่ 
     ปจัจยัที ่2  ระยะเวลาการรวมตวัของกลุ่ม กล่าวคอื กลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาและความพยายามในการพฒันาระดบัความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มซึ่งจ าเป็นต่อการ
ท างานกลุ่มอยา่งมปีระสทิธผิล 
     นักวจิยัจ านวนมากกล่าวว่าจ านวนสมาชกิของกลุ่มทีม่ปีระสทิธผิลนัน้อย่างน้อยต้องมี
สมาชกิจ านวน 5 คน และไม่ควรมสีมาชกิเกนิ 7 คน  เพราะจากการศกึษาพบว่ากลุ่มทีม่สีมาชกิ
มากกว่า 7 คน มกัจะเผชญิปญัหาเกี่ยวกบักระบวนการกลุ่ม   สรุปไดว้่ากลุ่มหรอืทมีทีท่ างานหรอื
ภารกจิทีซ่บัซอ้นควรมสีมาชกิ 5-7 คน จงึเป็นขนาดทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
     2)  ความหลากหลายดา้นคุณสมบตัขิองสมาชกิกลุ่ม 
    ความหลากหลายดา้นคุณสมบตัขิองสมาชกิกลุ่มส่งผลต่อกลุ่มใน 2 ทาง คอื ผลดา้น
บวกและผลดา้นลบ ดงันี้  
     2.1)  ผลดา้นบวก  เมื่อกลุ่มมสีมาชกิทีม่คีุณสมบตัทิีห่ลากหลายกจ็ะส่งผลให้กลุ่ม
มีศักยภาพในการรวบรวมและประมวลข้อมูลสารสนเทศโดยเพิ่มความคิดเห็นของสมาชิกให้
กว้างขวางยิง่ขึ้น อันเป็นผลมาจากการมคีวามคิดเห็นที่หลากหลาย (Watson; Kumar; & 
Michaelsen. 1993) 
     2.2)  ผลดา้นลบ  เมื่อกลุ่มมสีมาชกิทีม่คีุณสมบตัทิี่ความหลากหลายกจ็ะส่งผลให้
กลุ่มมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัน้อยกว่ากลุ่มทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั  
     อย่างไรก็ตาม วตัสนั  กูมาร ์และไมเคนิเซน (Watson; Kumar; & Michaelsen.  
1993) พบว่า กลุ่มทีม่คีวามหลากหลายดา้นคุณสมบตัขิองสมาชกิกลุ่มจะต้องใชเ้วลาในการพฒันา
กลุ่มให้ไปถึงจุดที่สามารถใช้ทรพัยากรต่างๆ ของสมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีมีประสิทธิผล โดย
หลงัจาก 40 ชัว่โมงทีไ่ด้ท างานร่วมกนั พวกเขาจะมปีระสทิธิผลมากกว่ากลุ่มทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 
(homogeneous groups) 
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  3)  การจดัตัง้กลุ่ม 
  การจดัตัง้กลุ่มทีใ่ชใ้นปจัจุบนัม ี3 วธิ ีไดแ้ก่ วธิทีี ่1 การเลอืกกลุ่มดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง  
วธิทีี่ 2  การจดัเขา้สู่กลุ่มแบบสุ่ม  และวธิทีี่ 3  การจดัเข้าสู่กลุ่มตามศกัยภาพของผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
  วธิทีี่ 1 การเลอืกกลุ่มด้วยตวัผู้เรยีนเองมกัจะเป็นวิธกีารจดัตัง้กลุ่มที่เป็นปญัหา 
กล่าวคือ  กลุ่มที่ถูกจัดตัง้ด้วยตัวผู้เรียนเองส่วนมากสมาชิกกลุ่มจะมีลักษณะเหมือนกัน 
(homogeneous)  ผลกค็อื กลุ่มจะมศีกัยภาพน้อยในการแกไ้ขปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น ดงันัน้ การให้
ผูเ้รยีนจดัตัง้กลุ่มเองจะท าใหก้ลุ่มมทีรพัยากรทีไ่มส่มดุลและไม่เพยีงพอ  นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงัรูส้กึว่า
การเลอืกดว้ยตนเองยงัท าใหก้ลุ่มบางกลุ่มมขีอ้ได้เปรยีบ/เสยีเปรยีบทีไ่มย่ตุธิรรม 
  วธิทีี ่2 การจดัตัง้กลุ่มโดยการจดัเขา้สู่กลุ่มแบบสุ่ม  วธิกีารนี้มขีอ้ไดเ้ปรยีบ กล่าวคอื 
ผูเ้รยีนรูส้กึว่ายุตธิรรม  อย่างไรกต็าม การจดัเขา้สู่กลุ่มแบบสุ่มนัน้กม็กัมคีวามเสีย่งเช่นเดยีวกนักบั
การเลอืกกลุ่มดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง เพราะกลุ่มบางกลุ่มอาจมทีรพัยากรทีห่ลากหลายไมเ่พยีงพอ  
  วธิทีี่ 3 การจดัเข้าสู่กลุ่มตามศกัยภาพของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล กล่าวคอื ผู้สอน
จ าแนกคุณสมบตัขิองผูเ้รยีนตามประโยชน์และขอ้เสยีเปรยีบ  จากนัน้กก็ระจายคุณสมบตัเิหล่านี้ไป
ยงักลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทยีม และใช้แบบแผนบางส่วนของวธิกีารจดัเข้าสู่กลุ่มแบบสุ่มในการจดั
สมาชกิเขา้สู่กลุ่ม ทัง้นี้เพื่อให้ผูเ้รยีนแน่ใจว่ากระบวนการนี้มคีวามยุตธิรรม  ดงันัน้ โดยทัว่ไปในแต่
ละกลุ่มก็จะมรีะดบัศกัยภาพเหมอืนๆกนั  ทัง้นี้หากกลุ่มการเรยีนรูม้รีะดบัศกัยภาพที่เท่าเทยีมกนั  
ผู้สอนก็จะสามารถมอบหมายงานต่างๆ ที่เหมอืนกันได้โดยครูก็ไม่ต้องกงัวลว่างานบางชิ้นยาก
เกนิไปส าหรบับางกลุ่มแต่กง็า่ยเกนิไปส าหรบักลุ่มอื่นๆ   
     4)  ระยะเวลาการรวมกลุ่ม 
     ระยะเวลาการรวมกลุ่มนัน้ส่งผลต่อกลุ่มเป็นอย่างมากทัง้ในดา้นความไวว้างใจในกลุ่ม
และความสนใจต่อกลุ่ม  การกระตุ้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม  ความเตม็ใจในการช่วยสมาชกิ
ผู้อื่น  การรบัรูท้กัษะและศกัยภาพของผู้อื่นแต่ละคน  การแบ่งปนัสารสนเทศที่สมัพนัธ์กบัภารกิจ
อย่างมปีระสทิธผิล  ความเต็มใจที่จะไม่เห็นด้วย  วธิแีก้ไขความขดัแยง้  และศกัยภาพในการท า
ภารกจิทางปญัญาทีม่คีวามยากใหส้ าเรจ็ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
     4.1)  ความไวว้างใจในกลุ่มและการใหค้วามสนใจต่อกลุ่ม 
     การใหค้วามสนใจต่อกลุ่มของสมาชกินัน้ขึน้อยู่กบัระดบัความไวว้างใจของสมาชกิ
ที่มต่ีอสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม  นอกจากนี้ ในเงื่อนไขหนึ่งที่ส าคญัที่สุดส าหรบัการพฒันาความ
ไวว้างใจ คอื การมองเหน็สมาชกิในทมีคนอื่นๆ อย่างไวว้างใจเมื่อท าภารกจิเสรจ็สิน้ อย่างไรกต็าม 
สมาชกิในกลุ่มที่ถูกจดัตัง้ขึ้นใหม่นัน้แต่ละคนจะยงัไม่มคีวามไว้ใจสมาชกิผู้อื่นหรอืยงัไม่ให้ความ
สนใจต่อกลุ่มของตนมากนัก  แต่หากว่าสมาชกิมโีอกาสแสดงว่าพวกเขาตัง้ใจที่จะอุทศิเวลาและ
ความพยายามเพื่อใหง้านของกลุ่มเสรจ็สิน้เมือ่นัน้ความเป็นมติรไมตร ี(sociability)  ความสนใจ และ
ความเป็นหน่ึงเดยีวกนักจ็ะเพิม่ขึน้  
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     4.2)  การกระตุน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
     เป้าหมายของกลุ่มนัน้เป็นสิง่ที่ส าคญัต่อการพฒันาความไว้วางของสมาชกิและ
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม  โดยกลุ่มที่มรีะดบัความหลากหลายสูงจ าเป็นต้องมเีป้าหมาย
ร่วมกนัเพื่อก าหนดพื้นฐานการคดิของพวกเขาในฐานะที่เป็นทมี   การท างานที่ร่วมมอืกนัเพื่อให้
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของทีมจะช่วยให้สมาชิกมโีอกาสมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องและแลกเปลีย่นสารสนเทศระหว่างสมาชกิของกลุ่ม ดงันัน้ เป้าหมายของกลุ่มจงึช่วยใหห้ลกั
ส าคญัส าหรบัการปฏสิมัพนัธ์ของทมี  ตวัอย่างเช่น กลุ่มที่มรีะดบัความไว้วางใจสูงจะอภปิรายถึง
เป้าหมายของกลุ่มมากกว่ากลุ่มที่มรีะดบัความไว้วางใจต ่า  ดงันัน้จงึไม่น่าแปลกใจเลยที่กลุ่มซึ่งมี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมากนัน้โดยทัว่ไปจะมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
มากกว่ากลุ่มทีม่คีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัน้อย 
     โดยทัว่ไป ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัมผีลต่อกลุ่มในทศิทางเดยีวกนักบับรรทดัฐาน
ของกลุ่มที่มอียู่  หากกลุ่มมคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนัมากและมบีรรทดัฐานแบบมุ่งภารกิจ เมื่อนัน้
สมาชกิจะถูกกระตุน้ใหป้ฏบิตัไิดเ้หนือกว่ากลุ่มอื่นๆ 
     4.3)  ความเตม็ใจในการช่วยสมาชกิผูอ้ื่น 
     ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของกลุ่มทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลเชงิบวกต่อกลุ่ม กล่าวคอื สมาชกิ
ของกลุ่มที่มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนัมกัมรีะดบัความรูส้กึว่าเป็นหน้าที่หรอืความรบัผดิชอบของตนที่
จะท าใหผู้อ้ื่นดขีึน้ ผลกค็อื พวกเขาใหค้วามสนับสนุนความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลค่อนขา้งมาก และ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นแต่ละคน  
     4.4)  การรบัรูท้กัษะและศกัยภาพของผูอ้ื่นแต่ละคน 
     สมาชกิของกลุ่มทีต่ ัง้ใหมจ่ะรูท้กัษะและศกัยภาพของบุคคลแต่ละคนเพยีงเลก็น้อย 
กล่าวคอื ในช่วงเริม่แรกสมาชกิจะรบัรูท้กัษะและศกัยภาพของแต่ละบุคคลในลกัษณะทีเ่ป็นตวัแบบ
ทศันคต ิ (stereotypes) ซึง่เป็นไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอนัเป็นลกัษณะทางกายภาพที่
สงัเกตได ้เช่น เชือ้ชาต ิ เพศสถานะ และอื่นๆ ผลกค็อื กลุ่มไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากความรู้และ
ทกัษะของสมาชกิไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  แต่เมื่อพวกเขาพบปะกนัมากพอทีจ่ะท าให้พวกเขาเรยีนรู้
คนอื่นแต่ละบุคคลในฐานะทีเ่ป็นปจัเจกบุคคล  เมื่อเวลาผ่านไปจะเหน็สมาชกิของทมีประเมนิทกัษะ
และศกัยภาพของสมาชกิแต่ละคนไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ขึน้  
     4.5)  การแบ่งปนัสารสนเทศทีส่มัพนัธก์บัภารกจิอยา่งมปีระสทิธผิล 
     จากการศึกษาจ านวนมากพบว่า การแบ่งปนัสารสนเทศในกลุ่มที่จดัตัง้ขึ้นใหม่
ค่อนขา้งจะไมส่นบัสนุนต่อการปฏบิตัภิารกจิทางปญัญา กล่าวคอื กลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ส่วนใหญ่จะมุ่ง
ปฏสิมัพนัธเ์กี่ยวกบัประเดน็ทางสงัคมโดยมกีารแลกเปลีย่นสารสนเทศทีส่มัพนัธก์บัภารกจิค่อนขา้ง
ต ่าและส่วนใหญ่มุ่งใหค้วามสนใจกบัขอ้เทจ็จรงิและความคดิทีส่มาชกิมรี่วมกนั  ดงันัน้ ประสทิธผิล
ในการจดัการกบัภารกจิทางปญัญาของกลุ่มทีต่ ัง้ใหม่มกัจะไม่เหนือกว่าศกัยภาพของสมาชกิทีด่ทีีสุ่ด
ของกลุ่ม (Watson; Michaelsen; & Sharp. 1991) 
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   อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปสมาชกิกลุ่มจะค่อยๆ พฒันาการท างานร่วมกับ
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งสบายมากขึน้ และปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มกจ็ะเปลีย่นจากการมุ่งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
ไปสู่การมุ่งภารกจิ  และจากผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เหน็ว่าทมีที่มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนัมี
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศในระดบัที่สูงกว่า อีกทัง้ยงัพฒันาความช านาญในการดึงสารสนเทศ
ออกมาและใชส้ารสนเทศนัน้ในการท าภารกจิ 
   นอกจากนี้ วตัสนั ไมเคลิเซน และ ชารป์ (Watson; Michaelsen; & Sharp.  
1991) พบว่า เมือ่กลุ่มท างานรว่มกนัมากกว่า 25-30 ชัว่โมง กลุ่มจะมปีระสทิธผิลมากกว่าสมาชกิคน
ทีด่ทีีสุ่ดของกลุ่ม และกลุ่มจะพึง่พาสมาชกิทีด่ทีีสุ่ดของกลุ่มน้อยลง 
   ดงันัน้ จากขอ้คน้พบดงักล่าวอาจกล่าวไดว้่าการท างานร่วมกนัมากยิง่ขึน้จะท าให้
สมาชกิทีเ่คยเงยีบสงบไม่ค่อยพูดจะมคีวามเตม็ใจทีจ่ะพูดออกมาและท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิไดเ้รยีนรู้
ถงึความส าคญัของการฟงัสิง่ทีผู่อ้ ื่นพดูก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ 
   4.6)  ความเตม็ใจทีจ่ะไมเ่หน็ดว้ย 
   การปฏบิตัภิารกจิที่ไม่ใช่กจิวตัรประจ าวนัให้มปีระสทิธผิลนัน้จ าเป็นต้องใช้ความ
ขดัแยง้เชงิสรา้งสรรค ์(constructive conflict) อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาจ านวนมากพบว่าสมาชกิ
ของกลุ่มที่ตัง้ใหม่มคีวามเป็นไปได้ที่จะยบัยัง้การให้สารสนเทศที่จะก่อให้เกิดความขดัแย้งเชิง
สร้างสรรค์ กล่าวคอื สมาชกิทัง้ที่เป็นกลุ่มที่ตัง้ใหม่ และกลุ่มที่มสีมาชกิเพิม่ขึ้นจะยบัยัง้การให้
สารสนเทศทีส่มาชกิเชื่อว่าอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในกลุ่ม  มากไปกว่านัน้ สมาชกิของกลุ่ม
ทีต่ ัง้ใหม่จะตอบสนองแตกต่างจากสมาชกิของกลุ่มทีร่วมตวักนัมานาน กล่าวคอื เมื่อพวกเขารูว้่ามี
ความคดิเหน็ที่แตกต่างกนัในกลุ่ม ความขดัแยง้นัน้จะถูกมองว่าเป็นความขดัแยง้เชงิความสมัพนัธ ์
อยา่งไรกต็าม เมือ่สมาชกิกลุ่มไวว้างใจสมาชกิผูอ้ื่นมากขึน้ (ซึง่จะไม่ค่อยเกดิขึน้กบักลุ่มทีต่ ัง้ใหม่) ก็
จะลดการมองว่าความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างเป็นความขดัแยง้เชงิความสมัพนัธ์ 
   4.7)  วธิแีกไ้ขความขดัแยง้ 
   ขอ้เทจ็จรงิทีว่่าความขดัแยง้นัน้ปรากฏน้อยมากในกลุ่มที่ตัง้ขึน้ใหม่ ซึ่งวธิทีี่ใช้ใน
การแกไ้ขความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มทีต่ ัง้ใหม่นัน้มคีวามหลากหลายมาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่ม
ที่รวมตวักนัมานานหรอืกลุ่มที่มคีวามเป็นหนึ่งเดยีวกนั กล่าวคอื กลุ่มที่ตัง้ใหม่มกัใช้วธิกีารลงมต ิ
(voting) เป็นวธิใีนการแก้ไขความขดัแยง้ อย่างไรก็ตาม วธินีี้เป็นวธิทีี่มปีระสทิธผิลน้อยกว่าการ
อภปิรายแต่ก็เป็นวธิกีารจดัการกบัความเหน็ที่ไม่ตรงกนัในการตดัสนิใจของกลุ่ม  สอดคล้องกบัที ่
เบอรม์งิแฮมและไมเคลิเซน (Birmingham; & McCord.  2004; citing Birmingham; & Michaelsen. 
1999) พบว่า โดยทัว่ไปกลุ่มที่ตัง้ใหม่จะแก้ไขปญัหาความขดัแย้งโดยยอมรบัวธิกีารแก้ไขแบบ
ประนีประนอม  แต่เมื่อกลุ่มมคีวามเป็นหนึ่งเดียวกนัมากยิง่ขึ้น กลุ่มดงักล่าวจะใช้การอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ (give-and-take discussion) จนกระทัง่สมาชกิของกลุ่มสามารถตกลงกนั
จนไดฉ้นัทามตขิองกลุ่ม 
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   4.8)  ศกัยภาพในการท าภารกจิทางปญัญาทีม่คีวามยากใหส้ าเรจ็ 
   กระบวนการท างานทีไ่มเ่ป็นปกตอิยา่งมากเป็นลกัษณะของกลุ่มทีถู่กจดัตัง้ขึน้ใหม่
ซึง่เป็นผลจากขอ้เทจ็จรงิทีว่่า พวกเขาเผชญิกบัทางเลอืกว่าจะท าภารกจิจนส าเรจ็ ในขณะเดยีวกนั
พวกเขาก็ต้องเรยีนรู้ที่จะท างานร่วมกบัผู้อื่น  โดยกระบวนการท างานที่ไม่เป็นปกตินี้อาจเป็น
ประโยชน์ในทา้ยทีสุ่ด กล่าวคอื แมว้่าทศันคตทิีน่่าพอใจทีสุ่ดทีไ่ดจ้ากแต่ละภารกจิหรอืการเรยีนรูจ้ะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรม เช่น การแสวงหาความเห็นที่ตรงกันโดยยบัยัง้การให้สารสนเทศซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ และใชก้ารลงมต ิ(voting) หรอืการประนีประนอมเมื่อมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ 
ซึง่พฤตกิรรมทัง้หมดนี้มกัจะช่วยลดความไม่สบายใจของสมาชกิแต่ละคนในการท างานกบัผู้อื่นได ้
หลกัส าคญั คอื สิง่น้ีจะช่วยเพิม่ระดบัความไว้วางใจซึ่งต่อมาจะท าให้แก้ปญัหาของกลุ่มได้อย่างมี
ประสทิธผิล 
 
ตาราง 2 ขอ้คน้พบจากงานวจิยัเกีย่วกบัระยะเวลาการรวมกลุ่มทีส่่งผลต่อลกัษณะปฏสิมัพนัธข์องกลุ่ม  
 

ลกัษณะกลุ่ม 
ลกัษณะ 
ปฏิสมัพนัธ์ 

 
กลุ่มท่ีตัง้ใหม่ 

 
กลุ่มท่ีรวมตวักนัมานาน 

1. ความไวว้างใจในกลุ่มและ
การใหค้วามสนใจต่อกลุ่ม 

ต ่าถงึปานกลาง เป็นไปไดท้ีจ่ะสงู 

2. การกระตุน้เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม 

มกีารก าหนดเกีย่วกบักลุ่มหรอื
เป้าหมายเพยีงเลก็น้อย 

มกีารก าหนดเกีย่วกบักลุ่มและ
เป้าหมายเป็นอย่างมาก 

3. ความเตม็ใจในการช่วย
สมาชกิผูอ้ื่นแต่ละคน 

ตามความสนใจของตนเองเป็น
หลกั 

สมาชกิสนบัสนุนและช่วยเหลอื
สมาชกิคนอื่นแต่ละคน 

4. การรบัรูท้กัษะและ
ศกัยภาพของสมาชกิแต่ละคน 

ต ่า: โดยองิตวัแบบทศันคต ิ
ของคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

สมาชกิ 

สงู: โดยองิการสงัเกต
พฤตกิรรมของสมาชกิ 

5. การแบ่งปนัสารสนเทศที่
สมัพนัธก์บัภารกจิอย่างมี
ประสทิธผิล 

มุง่สงัคม; องิอยูก่บัสมาชกิคนที่
เก่งทีสุ่ดของกลุ่ม 

มุง่ภารกจิ; กลุ่มพรอ้มใช้
สารสนเทศของสมาชกิทุกคน
และสารสนเทศของสมาชกิทุก

คนถูกใชโ้ดยกลุ่ม 
6. ความเตม็ใจทีจ่ะไมเ่หน็ดว้ย 
(ความเป็นไปไดใ้นการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็) 

ต ่า: การอภปิรายส่วนใหญ่มุ่ง
หาขอ้ตกลงรว่มกนั 

สงู: สมาชกิเตม็ใจทีจ่ะแสดง
ความคดิเหน็และพยายาม
ตดัสนิใจบนความคดิเหน็ที่

แตกต่าง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ลกัษณะกลุ่ม 
ลกัษณะ 
ปฏิสมัพนัธ์ 

 
กลุ่มท่ีตัง้ใหม่ 

 
กลุ่มท่ีรวมตวักนัมานาน 

7. วธิทีีใ่ชใ้นการแกไ้ขความ
ขดัแยง้ 

เกอืบทัง้หมดจะใชย้ทุธวธิทีี่
รกัษาหน้า เช่น การลงมต ิ การ

ประนีประนอม 

อภปิรายอย่างเปิดกวา้งโดยมี
ความมุง่หมายจะหาฉนัทามติ

ของกลุ่ม 
8. ศกัยภาพทัง้หมดในการท า
ภารกจิทางปญัญาทีม่คีวาม
ยากใหส้ าเรจ็ 

ต ่า: เนื่องจากมกีารเกีย่วขอ้ง
ของสมาชกิต ่าและหลกีเลีย่ง
การอภปิรายอย่างเปิดเผย 

สงู: เนื่องจากมกีารเกีย่วขอ้ง
ของสมาชกิสงูและใชก้าร
อภปิรายอย่างเปิดกวา้ง 

 

 ทีม่า: Birmingham; & McCord. (2004). Group Process Research: Implications for 
Using Learning Groups. p. 78. 
 
  จากขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัระยะเวลาการรวมกลุ่ม สรุปไดว้่าเงื่อนไข 2 
ประการ ในการพฒันาทมีทีส่ามารถปฏบิตัไิดใ้นระดบัสงูในบรบิทต่างๆ มดีงันี้ 
  เงื่อนไขที ่1 คอื ใหส้มาชกิอยู่ในกลุ่มเดมิโดยไม่เปลีย่นกลุ่มและยาวนานเพยีงพอทีจ่ะ
ใหส้มาชกิมโีอกาสเรยีนรูท้ีจ่ะท างานรว่มกนั   
  เงื่อนไขที ่2 คอื กลุ่มต้องเขา้ร่วมในกจิกรรมทีเ่รยีกรอ้งใหส้มาชกิปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น
ในกลุ่ม 
 
3.   สนัติศึกษา 
 3.1   ความเป็นมาของสนัติศึกษา 
 ความพยายามที่จะสร้างสันติในมวลมนุษย์นัน้อาจย้อนไปได้ตัง้แต่การมีมนุษย์แล้ว 
กล่าวคอื ในระดบัครอบครวั ลูกเป็นตวัประสานใหเ้กดิความสงบสุข  สามหีรอืภรรยาวางเฉยเพื่อลด
ความขดัแยง้  ในระดบัสงัคมกม็หีวัหน้าหรอืกลุ่มบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้เป็นตวัแทนในการวาง
กฎเกณฑเ์พื่อใหเ้กดิความสงบสุขในสงัคม  ในระดบัโลกกม็อีงคก์ารระหว่างประเทศ เช่น สนันิบาต
ชาตแิละสหประชาชาตคิอยท าหน้าที่สรา้งสนัตภิาพให้เกดิขึน้ในโลก (ไพฑูรย ์สนิลารตัน์. 2546: 
250)   อยา่งไรกต็าม  ผลจากการแก้ปญัหาความขดัแยง้โดยวธิกีารทีรุ่นแรง  ความชงิชงัและทารุณ
กรรมทีม่นุษยก์ระท าต่อกนัในสงครามโลกครัง้ที ่ 1 และ 2 (ค.ศ.1914-1919 และ ค.ศ.1939-1945) 
ส่งผลใหม้นุษยชาตติระหนักถงึภยัอนัตรายของสงครามและความพยายามในการสรา้งสนัตภิาพให้
เกิดขึ้น ซึ่งสนัติศึกษาเป็นความพยายามอย่างหนึ่งในการพฒันาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ต่อต้านสงครามและส่งเสรมิสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้  โดยสนัตศิกึษาหรอื peace studies ไดก่้อตวัขึน้
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เป็นสาขาวชิาอย่างเป็นทางการตัง้แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และมกีารก่อตัง้สถาบนัวจิยั
สนัติภาพในแถบภูมภิาคยุโรปตอนเหนือ ได้แก่ สถาบนัวจิยัสนัตภิาพนานาชาติ ประเทศนอร์เวย ์ 
สถาบนัวจิยัสนัตภิาพนานาชาตสิต๊อคโฮม ประเทศสวเีดน  สาขาสนัตศิกึษาเริม่เจรญิเตบิโตอย่าง
รวดเรว็ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที่ 20 วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัในประเทศต่างๆ ได้พฒันา
โปรแกรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970 
ประเดน็ที่สนัตศิึกษาให้ความสนใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องสงคราม และความรุนแรงที่เกดิจากสงคราม 
ความสนใจดงักล่าวนี้เป็นผลมาจากสงครามเวยีดนาม  ซึ่งต่อมาในช่วงทศวรรษที ่1980 ประเดน็ที่
ศึกษาในสนัติศึกษาก็คืออาวุธนิวเคลยีร์และการแข่งขนักนัสะสมอาวุธ ขยายขอบเขตมากขึ้น
ครอบคลุม (Harris; Rank; & Fish.  1997: 2, 28) 
 ความสนใจในสาขาวชิาสนัตศิกึษาประเทศไทยนัน้เริม่ปรากฏชดัเจนในปี พ.ศ.2528 และ 
2529 โดยในปี พ.ศ.2528 นัน้เป็นปีทีค่รบรอบ 40 ปีทีส่งครามโลกครัง้ที ่2 สิน้สุดลง พรอ้มกบัเป็นยุค
ที่ดุลยภาพแห่งความน่าสะพรงึกลวัอาวุธนิวเคลยีรอุ์บตัขิ ึ้น  ส่วนปี พ.ศ.2529 นัน้เป็นปีสนัตภิาพ
สากลของสหประชาชาติที่ทัว่โลกร่วมเฉลิมฉลอง ดงันัน้ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงมี
กจิกรรมทางวชิาการที่สอดรบักบัปีสนัติภาพสากลดงักล่าว เช่น งานสมัมนาระดบันานาชาติ เรื่อง 
Higher Education and the Promotion of Peace  หรอืระดบัชาตเิรื่อง สนัตศิกึษากบัการแก้ปญัหา
ความขดัแย้ง ณ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และ การประชุมวชิาการเรื่องการจดั
การศกึษาเพื่อสนัตภิาพ ณ คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นต้น  นอกจากนี้บาง
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ก็ ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า ใ น ส า ข า วิ ช า สั น ติ ศึ ก ษ า ขึ้ น  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ร่ วมกับองค์การยู เนสโกและศูนย์ข่ าวสารสันติภาพ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดร้ว่มกนัจดัท ารายวชิาและเอกสารการสอนชุดวชิาสนัตศิกึษาขึน้ในปี พ.ศ.
2532 (ชยัวฒัน์ สถาอานันท์. 2539: 10-12; สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
2545) หลงัจากนัน้เป็นต้นมาสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ก็เริม่ใหค้วามสนใจศกึษาค้นคว้าในสาขาวชิา
สนัตศิกึษามากยิง่ขึน้ 
   
 3.2   ความหมาย  ลกัษณะ และเป้าหมายของสนัติศึกษา 
 สนัตศิกึษามาจากค าในภาษาองักฤษว่า peace studies ซึง่มนีักวชิาการไดใ้หค้วามหมาย  
ลกัษณะ  และเป้าหมายไวด้งันี้ 
 ไวเกริต์ (Weigert. 1999: 11) กล่าวว่า สนัตศิกึษามลีกัษณะเป็นสาขาวชิาที่เป็นสห
วทิยาการ  พหุวทิยาการ  และขา้มสาขาวชิา ทีค่รอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งและ
กระบวนการการสรา้งสนัตภิาพและการลดความรุนแรง ดงันัน้ สาขาวชิานี้จงึมุ่งให้ความสนใจมโน
ทศัน์เกีย่วกบัสนัตภิาพ  ความขดัแยง้  การไมใ่ชค้วามรนุแรง  และความรนุแรง 
 กลัตุง (Galtung. 1996) กล่าวว่า สนัตศิกึษาเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาสภาวะหรอืเงื่อนไข
ต่างๆ ของการท างานดา้นสนัตภิาพซึง่เป็นการลดทอนความรนุแรงดว้ยสนัตวิธิ ี



 50 

 โบลดิง่ (ไชยนัต์ รชัชกูล. 2545: 33; อ้างองิจาก Boulding. 1977: 602) กล่าวว่า สนัติ
ศกึษา เป็นสาขาทีเ่ป็นสหวชิาของบรรดาสาขาสงัคมศาสตร ์ทีย่ดึถอืวธิกีารศกึษาทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์
ในการส ารวจตรวจสอบระบบสงัคมต่างๆ เพื่อใหไ้ดค้วามรูอ้นัจะน าไปสู่การประยุกต์ใช ้เพื่อปรบัปรุง
เสรมิสรา้งมวลมนุษย์ในดา้นการท าใหค้วามเสยีหายจากความขดัแย้ง โดยเฉพาะในแง่ความรุนแรง
และการท าลายลา้งลดน้อยถอยลงใหม้ากเท่าทีจ่ะมากได้ 
 ชาญชยั ชยัสุขโกศล (2551: 4) กล่าวว่า สนัติศึกษาเป็นการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาวะ/เงือ่นไขทีช่่วยใหค้วามรนุแรงสามารถลดลงไดโ้ดยสนัตวิธิ ี
 รุ่งธรรม  ศุจธิรรมรกัษ์ (2545: 2, 9)  กล่าวว่า  สนัตศิกึษาเป็นสาขาวชิาที่ศกึษาเรื่อง
สนัติภาพเพื่อเรยีนรู้และท าความเข้าใจถึงลกัษณะความเป็นจรงิของสนัติภาพ  โดยเป็นความ
พยายามอย่างหนึ่งในการต่อต้านสงครามและส่งเสรมิสนัตภิาพ ดว้ยการเสรมิสรา้งความเขา้ใจเรื่อง
สนัตภิาพและปลกูฝงัทศันคตใิฝส่นัตโิดยผ่านกระบวนการทางการศกึษา 
 ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ (2529: 200-206) กล่าวว่า สนัตศิกึษาเป็นการศกึษา ค้นควา้ วจิยั
เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และมองเห็นถึงลกัษณะความเป็นจรงิของสนัติภาพ  ความขดัแย้ง  สงคราม 
พรอ้มทัง้พจิารณาถงึองค์ประกอบและความเขา้ใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องนัน้ๆ ว่าเป็นอย่างไร  การ
จดัการศกึษาในสาขาวชิาสนัตศิกึษานัน้สามารถจดัการศกึษาไดห้ลายแนวทางดงัต่อไปนี้ 
  1)  จดัเป็นหลกัสูตรรายวชิา  ในหมวดวชิาต่างๆ ทัง้หมวดการศกึษาทัว่ไป  หมวด
วชิาเฉพาะ  เช่น รายวชิาการจดัการความขดัแยง้เบือ้งตน้  ปญัหาความขดัแยง้  มนุษยก์บัสนัตภิาพ 
เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม หากจดัในระดบัมธัยมศกึษาส่วนใหญ่ก็จะจดัอยู่ในรายวชิาสงัคมศกึษามาก
ทีสุ่ด  
  2)  จดัเป็นโปรแกรมโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมสนัตศิกึษา 
 ไชยนัต์  รชัชกูล (2545: 26, 36-38) กล่าวว่า สนัตศิกึษาเป็นสาขาวชิาสหวทิยาการและ
เป็นศาสตรป์ระยกุตโ์ดยยดึถอืคุณค่าสนัตภิาพเป็นเป้าประสงคน์ า โดยมลีกัษณะดงัน้ี 

 1)  สนัตศิกึษามลีกัษณะเป็นสหวทิยาการ โดยเป็นการประมวลความรูจ้ากสาขาวชิา
ต่างๆ เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ  รฐัศาสตร ์ สงัคมวทิยา  เศรษฐศาสตร ์ จติวทิยาสงัคม  
ประวตัศิาสตร ์ ฯลฯ มาช่วยท าความเขา้ใจและอธบิายปรากฏการณ์หนึ่ง ซึง่ลกัษณะดงักล่าวนี้ท าให้
สนัตศิกึษามขีอ้ดคีอืท าให้เนื้อหาสาระกว้าง มหีลากหลายมุมมอง และไม่ถูกจ ากดัอยู่ภายใต้กรอบ
ของสาขาวชิาเฉพาะหนึ่งๆ 

 2)  สนัตศิกึษาเป็นวชิาประยุกต์  เน่ืองจากสนัตศิกึษาท าการศกึษาเรื่องที่เป็นปญัหา
โดยเริม่ที่เง ื่อนไขของความไม่สนัติ และหาความพยายามในการหาวธิปีรบัปรุง  แก้ไข หรอืท าให้
ปญัหาไมลุ่กลามออกไป  ดงันัน้ สนัตศิกึษาจงึมลีกัษณะเป็นวชิาทีน่ าความรูไ้ปประยกุตใ์ชโ้ดยตรง 

 3)  สนัตศิกึษายดึถอืคุณค่าสนัตภิาพเป็นเป้าประสงคน์ า  แมว้่าความหมายของค าว่า
สนัตจิะถูกให้ความไว้แตกต่างกันเป็นอย่างมาก  แต่การศกึษาในสาขาวชิานี้ก็ค านึงถงึการน าไปสู่
สนัตภิาพเป็นคุณค่าหลกั 
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 4)  สนัตศิกึษาเป็นการศกึษาเรื่องต่างๆ ในหลายระนาบและต่างระดบั กล่าวคอื สนัติ
ศกึษาใหค้วามสนใจในหลายระนาบทัง้ระนาบสาขาวชิาต่างๆ อาท ิเศรษฐศาสตร ์ รฐัศาสตร ์ สงัคม
ศกึษา  ฯลฯ   ระนาบเวลาโดยใหค้วามสนใจทัง้กาลอดตี  กาลปจัจบุนั  และกาลอนาคต  ระนาบทาง
คุณค่า ครอบคลุมทัง้ดา้นจติใจ อาท ิสนัตขิองบุคคล  ดา้นสงัคม อาท ิการอยู่ร่วมกนัอย่างประสาน
กลมกลนื  ดา้นกายภาพ อาท ิการคงอยู่ของเผ่าพนัธุ ์และด้านวฒันธรรม อาท ิการด าเนินชวีติที่มี
คุณภาพ  ระนาบของระดบัทางสงัคม อาท ิระดบัปจัเจกบุคคล  ชุมชน  สงัคม  ประเทศ  โลก 
 สรุปได้ว่า สันติศึกษา คือ สาขาวิชาที่มีล ักษณะเป็นสหวิทยาการที่ใช้องค์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์  รฐัศาสตร์  สังคมวิทยา  จติวิทยาสงัคม และ /หรอืศาสตร์
สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพ  ความรุนแรง  ความขดัแย้ง  
สงคราม  ทกัษะการแกป้ญัหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  และค่านิยมเกี่ยวกบัสนัตภิาพ ทัง้ในมติปิจัเจก
บุคคล  ชุมชน สงัคม ประเทศ และโลก 
 
 3.3  ขอบข่ายเน้ือหาสนัติศึกษา 
 สาขาวชิาสนัตศิกึษาครอบคลุมหวัขอ้หรอืประเดน็ต่างๆ ดงัทีน่ักวชิาการและเอกสารสนัติ
ศกึษาก าหนดไวด้งันี้ 
 ไชยนัต์  รชัชกูล (2545: 28) กล่าวว่า  สนัตศิกึษาเน้นการยุตสิงครามและความรุนแรง 
และสนัตภิาพด้วยความสมดุลของอ านาจ  การลดอาวุธ  การขจดัเหตุของสงคราม  การศกึษาเชงิ
สถาบนั  การศกึษายทุธวธิแีละวธิสีรา้งสนัตภิาพ  
 หนงัสอื Peace and Conflict Studies (Barash; & Webel.  2009) ประกอบไปดว้ยเนื้อหา 
4 ภาค 21 บท ดงันี้ ภาคที ่1 ลกัษณะของสนัตภิาพและปญัหาของสงคราม ประกอบดว้ย 4 บท 
ได้แก่ บทที่ 1 ความหมายของสนัติภาพ  บทที่ 2 ความเคลื่อนไหวด้านสนัติภาพ  บทที่ 3 
ความหมายของสงคราม และ บทที่ 4 อาวุธนิวเคลยีร์   ภาคที่ 2 เหตุผลของการท าสงคราม 
ประกอบดว้ย 5 บท ไดแ้ก่ บทที ่5 เหตุผลของการท าสงครามในระดบับุคคล  บทที ่6 เหตุผลของ
การท าสงครามในระดบักลุ่ม  บทที่ 7 เหตุผลของการท าสงครามในระดบัรฐั  บทที่ 8 ระดบัการ
ตดัสนิใจในการท าสงคราม และ บทที ่9 ปจัจยัดา้นอุดมการณ์  สงัคมและเศรษฐกจิ   ภาคที ่3 การ
สรา้งสนัตภิาพเชงิลบ ประกอบดว้ย 7 บท ไดแ้ก่ บทที ่10 การทูต การเจรจาและ การแก้ปญัหา
ความขดัแยง้  บทที ่11 สนัตภิาพดว้ยกองทพั  บทที ่12 การควบคุมและลดอาวุธ  บทที ่13 องคก์าร
ระหว่างประเทศ  บทที ่14 กฎหมายระหว่างประเทศ  บทที ่15 รฐับาลโลก  บทที ่16 มุมมองทาง
จรยิธรรมและศาสนา   ภาคที ่4 การสรา้งสนัตภิาพเชงิบวก ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่  บทที่ 17 
สทิธมินุษยชน  บทที ่18 ความสมบรูณ์ทางนิเวศ  บทที ่19 ความเจรญิทางเศรษฐกจิ  บทที ่20 การ
ไมใ่ชค้วามรนุแรง  และ บทที ่21 การเปลีย่นแปลงบุคคลและอนาคต 
 หนังสอื Peace Studies: Critical Concepts in Political Science (Evangelista.  2005)  
ประกอบดว้ยเนื้อหา 11 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนที ่1  สงครามและสนัตภิาพ: ขอบเขตของปญัหา  ส่วนที ่2  

http://library.car.chula.ac.th/search~S0/aBarash%2C+David+P./abarash+david+p/-3,-1,0,B/browse
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ทฤษฎคีวามรว่มมอืและความขดัแยง้  ส่วนที ่3  สาเหตุของสงคราม  ส่วนที ่4  การควบคุมและการ
ลดอาวุธ  ส่วนที ่5  ความขดัแยง้ของพลเมอืงและชาตพินัธุ์  ส่วนที ่6  เพศและความขดัแยง้  ส่วนที ่
7  ขบวนการก่อการรา้ย  การต่อตา้นการก่อการรา้ย และการสรา้งสนัตภิาพ  ส่วนที ่8  มุมมองดา้น
จรยิธรรมและกฎหมาย  ส่วนที่ 9  ความมัน่คงของชุมชน  ส่วนที่ 10  ขบวนการสนัตภิาพ และ  
ส่วนที ่11  วสิยัทศัน์ทางเลอืกในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา (peace studies) (สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2545) ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยที่ 1 สนัติ
ศกึษากบัสนัตภิาพ  หน่วยที่ 2 ความขดัแย้งในบรบิทของสนัติศกึษา  หน่วยที่ 3 ความรุนแรง  
หน่วยที ่4 สงคราม  หน่วยที ่5 อาวุธนิวเคลยีรก์บัชะตากรรมของโลก  หน่วยที ่6 การแก้ไขความ
ขดัแยง้  หน่วยที ่7 กฎหมายและองคก์รระหว่างประเทศกบัการแก้ไขความขดัแยง้  หน่วยที ่8 การ
ควบคุมอาวุธ  หน่วยที ่9 การไม่ใช้ความรุนแรง  หน่วยที่ 10 การจดัระเบยีบใหม่ทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ  หน่วยที ่11 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสนัตภิาพ  หน่วยที1่2 การสื่อสารเพื่อ
สนัตภิาพ  หน่วยที่ 13 ศาสนากบัสนัตภิาพ  หน่วยที ่14 สทิธมินุษยชนกบัสนัตภิาพ  และ หน่วยที ่
15 การศกึษาเพื่อสนัตภิาพ 
 หนงัสอืมนุษยก์บัสนัตภิาพ (ศรเีพญ็ ศุภพทิยากุล.  2546) ประกอบไปดว้ยเนื้อหา 11 บท 
ไดแ้ก่ บทที ่1 มนุษยก์บัสนัตภิาพ  บทที ่2 จติวทิยากบัการสรา้งเสรมิสนัตภิาพ  บทที ่3 สนัตภิาพ
ภายใต้เงื่อนไขของความขดัแยง้ทางสงัคมและการเมอืง  บทที ่4 ปรชัญาและศาสนาเพื่อสนัตภิาพ  
บทที่ 5 มนุษยแ์ละสนัตภิาพ: มติทิางกฎหมาย  บทที่ 6 การค้าอาวุธระหว่างประเทศ  บทที่ 7 
เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐศาสตร์: ความยากจนและสนัติภาพ  บทที่ 8 บทบาทของรฐัและ
องค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขข้อขดัแย้งระหว่างประเทศโดยสันติวิธีและในการรักษา
สนัตภิาพ  บทที ่9 การบรหิารความขดัแยง้เพื่อสรา้งสนัตภิาพในองคก์าร  บทที ่10 การศกึษาและ
สนัตภิาพ  และ บทที ่11 การแสวงหาสนัตภิาพในโลกปจัจบุนั 
 อยา่งไรกต็าม ประเดน็และเนื้อหาของสนัตศิกึษานัน้ผนัแปรไปตามกาลและเทศะ กล่าวคอื 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ประเดน็และเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจ คอื 
สงครามเวยีดนาม ต่อมาในทศวรรษ 1980 กห็นัมาให้ความสนใจกบัประเดน็และเนื้อหานิวเคลยีร์  
ถดัมาในทศวรรษ 1990 ประเดน็ทีส่นใจมาก คอื ความรุนแรงในครอบครวั (domestic violence) 
(Harris; Rank; & Fish.  1997: 8-9) ในขณะทีป่ระเทศก าลงัพฒันาใหค้วามสนใจเรื่องใกลต้วั เช่น 
ความยากจน  สุขภาพ  เสรภีาพ  การกระจายรายได ้เป็นตน้ (ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์.  2529: 202)  
 สรปุไดว้่า สนัตศิกึษามขีอบข่ายเนื้อหาทีก่วา้งขวาง ครอบคลุมมโนทศัน์ต่างๆ โดยเฉพาะ 
สนัติภาพเชงิบวก  สนัติภาพเชงิลบ ความรุนแรง  สงคราม ความขดัแย้ง โดยศึกษาทัง้ในบรบิท
ปจัเจกบุคคล  ชุมชน  สงัคม  ประเทศ  และโลก ผ่านมติมิุมมองของสาขาวชิาต่างๆ โดยเฉพาะ
รฐัศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  ปรชัญาและศาสนา  จติวทิยา  นิเทศศาสตร์  และ
ศกึษาศาสตร ์ 
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 3.4   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสนัติศึกษา 
 ศนัสนีย ์จนัทรอ์านุภาพ และคณะ (2550) ไดศ้กึษามุมมองความหมายของเยาวชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ครอบคลุมทศันคตต่ิอความหมายสนัตภิาพ  ทศันคตต่ิอสนัตวิธิใีนการแก้ไข
ปญัหา  ทศันคติต่อสนัติวธิใีนการด าเนินชวีติ  ทศันคตต่ิอความหลากหลายทางวฒันธรรม  ผู้ให้
ขอ้มลูประกอบดว้ยเยาวชนจากจงัหวดัปตัตานี  ยะลา  นราธวิาสจงัหวดัละ 120 คน รวมทัง้สิน้ 360 
คน  ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าสันติภาพ คือ 1) การไม่ใช้ความรุนแรงใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ รวมไปถงึระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดล้อมตามธรรมชาตดิ้วย   
2) เยาวชนเกอืบทัง้หมดสนบัสนุนการใชส้นัตวิธิใีนการแก้ปญัหาความขดัแยง้และในการด าเนินชวีติ
ทุกด้าน อย่างไรก็ตาม เยาวชนกึ่งหนึ่งยงัเชื่อว่าการปราศจากความรุนแรงในสงัคมนัน้เป็นเรื่องที่
เป็นไปไมไ่ด ้ และ 3) เยาวชนยอมรบัเหตุผลบางประการทีอ่าจน าความรนุแรงมาใชไ้ด ้
 
 พีระพล งามขุนทด (2535)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษา
เกีย่วกบัการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาในวชิาสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา”  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาความคดิเหน็ของครสูงัคมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา ดา้นการจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน  
และการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร   ขอ้มลูในการวจิยัไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ของ
ครสูงัคมศกึษา  ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 300  คน  ผลของการวจิยัพบว่า  ครสูงัคมศกึษาเหน็ดว้ย
มากในประเด็นการสอดแทรกสันติศึกษากับรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนา
จติส านึกของนักเรยีนในด้านการร่วมดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม  โดยเน้นเรื่องการแก้ไขปญัหา   การ
สอนดว้ยวธิกีารศกึษาเฉพาะกรณโีดยเน้นการใชข้่าวและเหตุการณ์ปจัจุบนั   การใชข้่าวปจัจุบนัจาก
วทิย ุ โทรทศัน์  และหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีเ่สนอทัง้ประเดน็ความร่วมมอืและความขดัแยง้เป็นสื่อการ
เรยีนการสอน   ส่วนในด้านการวดัและประเมนิผลนัน้ใช้การสงัเกตโดยเน้นทศันคตแิละการปฏบิตัิ
ของนกัเรยีน 
 
 สุนีย์  สุขเจรญิ (2532)  ได้ศึกษาเรื่อง “ทางเลือกในการจดัสนัติศึกษาในหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยั  ตามทศันะของนักวชิาการ”  โดยใช้เทคนิคการวจิยัแบบ EDFR  กลุ่มตวัอย่างคอื
นักวชิาการจ านวน 20  คน   ผลของการวจิยั  คอื    1.  นักวชิาการมแีนวคดิว่า “สนัติภาพ”  
หมายถงึ  การจดัระเบยีบการพฒันาสงัคมใหม้นุษยส์ามารถด าเนินชวีติไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  โดยอยู่
ร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค์  สงบสุข   เป็นอสิระ  มกีารช่วยเหลอืเกื้อกูลกนับนพื้นฐานของสงัคมที่มี
เสรภีาพ   ความเสมอภาค   และปราศจากความรุนแรง    2.  “สนัตศิกึษา”  หมายถงึ  การใช้
กระบวนการศกึษาในการสรา้งเสรมิคนใหม้คีวามรู ้  ความเขา้ใจในเรื่องสนัตภิาพ   สามารถแก้ไข
ปญัหาความขดัแย้งและความรุนแรงด้วยสันติวิธี   รวมทัง้ศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่าง
สรา้งสรรค์  สงบสุขในสภาพอนัพงึประสงค์ของสนัตภิาพ  3.  หลกัสูตรในมหาวทิยาลยัควรมี
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จดุมุง่หมายเพื่อใหม้ทีกัษะ  รูจ้กัแก้ไขปญัหาดว้ยสนัตวิธิ ี ตระหนักถงึคุณค่า  และมจีติใจใฝ่สนัตสิุข   
ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องสนัตภิาพดา้นเนื้อหาสาระ ประกอบดว้ยเรื่องโครงสรา้งของสงัคม
ทีไ่ม่เป็นธรรม   วธิลีดความรุนแรง   สรา้งสนัตภิาพ   ประวตัศิาสตรท์ีม่าของภาวะอนัไรส้นัตภิาพ   
ความสมัพนัธท์ีส่นัตแิละไมส่นัต ิ  สนัตวิธิ ี  การแขง่ขนั   การสรา้งการสะสมและการลดอาวุธ   โดย
ใชก้ระบวนการเรยีนการสอนแบบสหวทิยาการ  เน้นการแกป้ญัหา 
 
 ชยัวฒัน์  สถาอานันท์ (2531) ได้ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจความคิดของเด็กเกี่ยวกับ
สนัตภิาพ  ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนระดับประถมศกึษาปีที่ 2-6 ในจงัหวดัศรสีะ
เกษซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ  งานวิจัยนี้ เ ป็นการศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วทิยา (phenomenology) โดยวเิคราะหภ์าพแห่งประสบการณ์ของมนุษย ์ ในการเก็บ
ข้อมูลผู้วจิยัก าหนดให้ 1) นักเรยีนระดบัประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรยีนบ้านบ่อ จ านวน 53 คน 
กล่าวถงึชวีติความเป็นอยูข่องตนเอง ตลอดจนปญัหาทีค่รอบครวัของตนประสบจากมุมมองของเดก็  
2) นักเรยีนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรยีนบ้านกะก า จ านวน 63 คน เขยีนเรยีงความตาม
หวัขอ้ที่ก าหนด  3) นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3, 5, และ 6 โรงเรยีนกะก าจ านวน 7 คน ดู
ภาพอนัเป็นผลจากอาวุธปรมาณูในประเทศญี่ปุ่นและใหเ้ดก็เขยีนอธบิายภาพนัน้  ผลการวจิยัพบว่า 
เมือ่เดก็ดภูาพอนัเป็นผลจากอาวุธปรมาณูอนัเป็นความรุนแรงทางตรง เดก็ซึง่อยู่ในบรบิทของความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง (ความยากจน อดอยาก) กลบัมองเห็นภาพนัน้เป็นเรื่องความรุนแรงเชิง
โครงสรา้ง ขอ้คน้พบน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าผลของความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้งมไิด้
แตกต่างกนัเลยในมุมมองของบุคคลที่เป็นเหยื่อความรุนแรงแบบใดแบบหนึ่ง  นอกจากนี้ ชยัวฒัน์ 
สถาอานันท์ (2531: 90) ยงัแสดงความคดิเหน็ว่า “หากให้การศกึษาเรื่องสนัตภิาพแก่เดก็พวกนี้ 
(เดก็ยากจน - ผู้วจิยั) อาจท าใหพ้วกเขาเขา้ใจอย่างลกึซึง้ถงึความหมายของสนัตภิาพในแบบกวา้ง
ทีสุ่ดคอืการปลอดจากความรุนแรงเชงิโครงสรา้งไดง้่ายกว่าความเชื่อสามญัทีว่่า สนัตภิาพ คอื การ
ปลอดจากสงครามอนัเป็นทศันะทีผู่ใ้หญ่จ านวนมากในสงัคมยดึมัน่ถอืมัน่อยู่” 
 
 สเปียร ์(Spears. 2004)  ไดว้จิยัรปูแบบชาตพินัธุว์รรณาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผล
การรบัรูข้องนักเรยีนที่เกิดจากวชิาสนัติศกึษาในรูปแบบ Kingian Nonviolence  โดยศึกษาว่า 
แนวคดิการไม่ใช้ความรุนแรงนี้มผีลต่อความเชื่อและพฤตกิรรมของนักเรยีนอย่างไร  กลุ่มตวัอย่าง
คอื นกัเรยีนระดบัเกรด 5  จ านวน  9  คน  และผูป้กครองจ านวน  7  คน    เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบ
สมัภาษณ์   ผลการศึกษาพบว่า   นักเรยีนยอมรบัความแตกต่าง   ละเว้นการใช้ค าพูดในเชงิลบ   
และใชค้ าพดูทีเ่หมาะสมทัง้ต่อตนเองและกบัผูอ้ื่น   และมแีนวโน้มทีจ่ะปฏบิตัตินในแนวทางสนัต ิ
 
 เบยีคจโีอ ซูนา และ มารต์นิี (Biaggio; Souna; & Martini. 2004: 179-189) ไดศ้กึษาวจิยั
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจทศันคติที่มต่ีอสนัติภาพ  สงคราม  และความรุนแรงในนักเรยีน 5  
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ประเทศ ได้แก่  บราซิล  ชิลี  เยอรมนั  โปรตุเกส  และสหรฐัอเมรกิา โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นกัเรยีนจ านวน 171  คน  และมกีารรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม   วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้าร
วเิคราะห์เนื้อหา   ผลการศกึษาพบว่า  1) นักเรยีนชาวบราซลิและชลิเีสนอว่าการยกระดบัความ
ตระหนกัช่วยแกป้ญัหาความรนุแรงในชวีติประจ าวนัได ้  2) นกัเรยีนทัง้หมดไม่เชื่อว่าแนวคดิรฐับาล
โลกจะเป็นไปได้  และ 3) นักเรยีนทัง้หมดสนับสนุนว่าการศกึษาและการสนทนาจะสามารถแก้ไข
ปญัหาความรนุแรงได ้
 
 เวสทลั (Vestal. 2001)  ไดท้ าการวจิยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ประเมนิความเปลีย่นแปลง
ของครูในทัง้ในด้านความรู ้ ทศันคต ิ และพฤตกิรรมความขดัแยง้หลงัจากที่ไดร้บัการอบรมทฤษฎี
และการปฏบิตัใินเรื่องการแก้ปญัหาความขดัแยง้  การป้องกนัความรุนแรง  และสนัตศิกึษาส าหรบั
เด็ก   และศึกษาผลของการอบรมที่มีต่อเด็กนักเรียนวัย 4 และ 5 ขวบ ในด้านการแก้ปญัหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลโดยใชโ้มเดล I Can Problem Solve (ICPS)   วธิวีจิยัในครัง้นี้เป็นการ
ผสมระหว่างวธิวีจิยัเชงิคุณภาพเพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลงของครู ในด้านความรู ้ ทศันคต ิ และ
พฤตกิรรมความขดัแยง้  และใช้วธิวีจิยักึ่งทดลองเพื่อศกึษาความสามารถของเดก็นักเรยีนในด้าน
การแก้ปญัหา   การวิจยัในครัง้นี้มีครูที่เป็นกลุ่มทดลองจ านวน  6  คนโดยได้รบัการอบรม 40 
ชัว่โมง  และไดร้บัการสมัภาษณ์ทัง้ในช่วงก่อนและหลงัการทดลอง  และใหค้รปูระเมนิตนเองในดา้น
รปูแบบความขดัแยง้โดยใช้ Thomas-Kilmann Conflict Mode Inventory  และนักเรยีนในหอ้งเรยีน
ของครูทีเ่ป็นกลุ่มทดลอง   จ านวน  37 คน  จะได้รบัการอบรมประมาณ  2  เดอืนโดยใช้รูปแบบ 
ICPS หลงัจากนัน้นกัเรยีนทัง้สองกลุ่มคอื  กลุ่มทดลอง จ านวน  37 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน  27  
คน กจ็ะถูกทดสอบโดยใช ้Preschool Interpersonal Problem Solving Test (PIPS)  ผลการวจิยั
พบว่า  การอบรมไดเ้พิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัความขดัแยง้และครสูามารถแก้ปญัหาความขดัแยง้ไดด้ี
ขึน้  และยงัสามารถความคุมความขดัแยง้ไดด้ขีึน้หลงัจากการอบรม   ส่วนในดา้นเดก็นักเรยีน  ผล
จากแบบสอบ PIPS พบว่า กลุ่มทดลองสามารถแก้ปญัหาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลไดด้กีว่ากลุ่ม
ควบคุม และเด็กกลุ่มทดลองยงัค านึงถึงการแก้ปญัหาโดยไม่ใช้ก าลังเมื่อมีปญัหากับเพื่อนรุ่น
เดยีวกนัไดด้กีว่าเดก็นกัเรยีนกลุ่มควบคุมอกีดว้ย 
 
4.   การพฒันาหลกัสตูร 
 4.1   ความหมายของหลกัสตูร 
 ค าว่า “หลกัสูตร”  แปลมาจากค าในภาษาองักฤษว่า “curriculum”  โดยมรีากศพัทม์าจาก
ค าว่า “currere”  ซึง่เป็นภาษาละตนิ  มคีวามหมายว่า วิง่ หรอื ลู่วิง่ /เสน้ทางทีใ่ชว้ิง่ (Wiles and 
Bondi. 2002: 29)  ปจัจุบนันักการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “หลกัสูตร” ไวเ้ป็นจ านวนมาก
โดย  สามารถสรปุความหมายของ “หลกัสตูร” ไดเ้ป็น 6 ความหมาย ดงันี้ 
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  1)  เอกสาร  หลกัสูตรในความหมายนี้เป็นการมองว่าเป็นเอกสารที่ถูกเขยีนขึน้ นัก
การศกึษาทีไ่ดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรในลกัษณะน้ี เช่น  โบชอง ดงันี้ 
  โบชอง (Beauchamp. 1968: 77)  อธบิายว่าหลกัสตูร   คอื  เอกสารทีถู่กเขยีนขึน้   
  2)  รายวชิาหรอืเนื้อหาวชิาทีเ่รยีน   นักการศกึษาทีไ่ดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรใน
ลกัษณะน้ี  เช่น  กู๊ด  ดงันี้ 
  กู๊ด (Good. 1973: 157)  กล่าวว่า  หลกัสูตร  คอื  กลุ่มของรายวชิาทีไ่ดจ้ดัไวอ้ย่าง
เป็นระบบหรอืล าดบัวชิาทีบ่งัคบัส าหรบัการจบการศกึษาหรอืเพื่อการรบัประกาศนียบตัรในสาขาวชิา
หลกัๆ 
  3)  แผนส าหรบัการจดัการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ที่คาดหวงัให้กบัผู้เรยีน   นัก
การศกึษาทีใ่หค้วามหมายของหลกัสูตรในลกัษณะนี้ เช่น เซยเ์ลอร ์ อเลก็ซานเดอร ์และลวิวสิ, โอลิ
วา ธ ารง บวัศร ีและราชบณัฑติยสถาน ดงันี้ 
  เซยเ์ลอร ์ อเลก็ซานเดอร ์และลวิวสิ (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981: 8)  ได้
อธบิายว่า หลกัสตูร คอื  แผนส าหรบัการจดัโอกาสทางการเรยีนรูใ้หบุ้คคลไดร้บัการศกึษา 
  โอลวิา (Oliva. 1982) อธบิายว่า หลกัสูตร คอื แผนหรอืโปรแกรมประสบการณ์ต่างๆ 
ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัภายใตก้ารควบคุมดแูลจากโรงเรยีน 
  ธ ารง บวัศร ี(2542: 7) กล่าวว่า  หลกัสูตร  คอื  แผนซึ่งได้ออกแบบจดัท าขึน้เพื่อ
แสดงถงึจดุมุง่หมาย  การจดักจิกรรม  และมวลประสบการณ์  ในแต่ละโปรแกรมการศกึษา  เพื่อให้
ผูเ้รยีนมพีฒันาการในดา้นต่างๆ ตามจดุหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
  ราชบณัฑติยสถาน (2551: 102) อธบิายว่า หลกัสูตร คอื แผนการจดัการศึกษาที่
ประมวลประสบการณ์  กจิกรรมต่างๆ โดยมอีงคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ ความมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระ  
การจดักิจกรรมเรยีนรู ้ สื่อการเรยีนการสอน  การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้  เพื่อให้ผู้เรยีนมี
พฒันาการต่างๆ ตามความมุง่หมายทีก่ าหนดไว ้
  4)  กิจกรรมทางการศึกษาที่จดัให้กบัผู้เรยีน  หลกัสูตรในความหมายนี้มองในด้าน
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามรู ้ ประสบการณ์  และคุณลกัษณะตามทีห่ลกัสูตร
ได้ก าหนดไว้   นักการศกึษาที่ได้ให้ความหมายของหลกัสูตรในลกัษณะนี้คอื  ทรมัพ์และมลิเลอร์,  
แทนเนอรแ์ละแทนเนอร,์  และ กมล  สุดประเสรฐิ ดงันี้ 
  ทรมัพแ์ละมลิเลอร(์Trump; & Miller. 1973: 13) ไดอ้ธบิายว่า  หลกัสูตร  คอื กจิกรรม
การเรยีนการสอนชนิดต่างๆ ที่ได้มกีารเตรยีมการไว้  และจดัให้แก่ผู้เรยีนโดยโรงเรยีนหรอืจาก
ระบบโรงเรยีน  
  แทนเนอรแ์ละแทนเนอร์ (Tanner; & Tanner. 1995: 189)  ไดอ้ธบิายว่า  หลกัสูตร  
คอื  การสร้างความรู้และประสบการณ์  โดยเป็นการช่วยให้ผู้เรยีนสามารถฝึกฝนสติปญัญาให้
เพิม่พนูขึน้เพื่อใชใ้นการควบคุมความรูแ้ละประสบการณ์ทีต่ามมา 
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  กมล  สุดประเสรฐิ (ธวชัชยั ชยัจริฉายากุล. 2536: 10; อ้างองิจาก กมล สุดประเสรฐิ. 
2516: 10)  กล่าวว่า  หลกัสูตร หมายถงึ กจิกรรมและประสบการณ์ทัง้หลายทีจ่ดัใหก้บัผูเ้รยีนซึ่ง
รวมถงึการสอนของครตู่อนกัเรยีนดว้ย 
  5)  จดุหมายทีผู่เ้รยีนพงึบรรลุ หลกัสตูรในความหมายนี้  หมายถงึสิง่ทีน่ักเรยีนจะต้อง
เรยีนทัง้ในและนอกห้องเรยีน  เพื่อให้นักเรยีนได้บรรลุจุดหมายที่จุดประสงค์ได้ก าหนดไว้  นัก
การศึกษาที่ได้ให้ความหมายของหลกัสูตรในลกัษณะนี้  ได้แก่ ลาวาเทลล ี มวัร์  และ คาลซูนิส  
ดงันี้ 
  ลาวาเทลล ี มวัร ์ และ คาลซูนิส  (ใจทพิย ์ เชื้อรตันพงษ์. 2539: 5; อ้างองิจาก 
Lavatelli; Moore; & Kalsounis. 1972: 1-2)  อธบิายว่า  หลกัสูตร เป็นชุดของการเรยีนและ
ประสบการณ์ส าหรับเด็กซึ่งสถานศึกษาได้วางแผนไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุถึงจุดหมายทาง
การศกึษา 
  6)  ประสบการณ์ทัง้ปวงของผู้เรยีนที่จดัโดยสถานศกึษา  หลกัสูตรในความหมายนี้
เป็นหลกัสตูรทีป่ระกอบดว้ยประสบการณ์ทุกชนิดทีส่ถานศกึษาเป็นผูจ้ดัใหก้บัผูเ้รยีน  โดยผูเ้รยีนอยู่
ภายใต้การดูแลและการสอนของคร ู นักการศกึษาที่ได้ใหค้วามหมายของหลกัสูตรในลกัษณะนี้คอื 
แคสเวลและแคมพเ์บล, มาชและวลิลสิ  ดงันี้ 
  แคสเวล และ แคมพเ์บล (Caswell; & Campbell.  1935: 66) กล่าวว่า หลกัสูตร คอื 
ประสบการณ์ทัง้มวลทีเ่ดก็ไดร้บัจากการแนะน าของคร ู
     มาช และ วลิลสิ  (Marsh; & Willis. 2003: 4) กล่าวว่า  หลกัสูตร คอื  ประสบการณ์
ต่างๆ ภายในหอ้งเรยีน  ทีไ่ดร้บัการวางแผนจากสถานศกึษาและน าไปใชโ้ดยครู 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรนัน้ถูกใช้ในหลายความหมายโดยเป็นทัง้เอกสาร  รายวิชาหรือ
เนื้อหาวชิาทีเ่รยีน  แผน  กจิกรรม  จดุหมาย  และประสบการณ์ 
 
 4.2  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร 
 การพฒันาหลกัสตูรนัน้เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น  มลี าดบัขัน้ตอนและมรีปูแบบทีผู่พ้ฒันา
หลกัสตูรจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ ปจัจบุนัไดม้นีักการศกึษาไดน้ าเสนอแนวคดิ
เกีย่วกบัรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรไวเ้ป็นจ านวนมาก  ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจะขอน าเสนอแต่เพยีงรปูแบบ
การพฒันาหลกัสูตรที่ได้รบัการยกย่องว่าเป็นรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรที่คลาสสกิ  4  รูปแบบ 
ดงันี้   

  
  1)  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของไทเลอร ์(Tyler) 

  ไทเลอร ์(Tyler. 2004: 51-59)  ไดอ้ธบิายว่า  ในการพฒันาหลกัสูตรผูพ้ฒันาหลกัสูตร
จะตอ้งตอบค าถามจ านวน  4   ขอ้ทีเ่ป็นพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสูตรใหไ้ด ้ ค าถามนี้เป็นทีรู่จ้กัใน
ชื่อหลกัการของไทเลอร ์(Tyler rationale) ดงันี้ 
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  หลกัการที่  1  มจีุดมุ่งหมายทางการศกึษาอะไรบา้งทีส่ถานศกึษาควรให้ผู้เรยีนได้
บรรลุ 

  หลกัการที่  2  จะต้องมปีระสบการณ์ทางการศกึษาอะไรบ้าง  เพื่อให้บรรลุตาม
จดุมุง่หมายทางการศกึษา 

  หลกัการที ่ 3  ประสบการณ์ทางการศกึษาทีถู่กก าหนดไวน้ัน้ จะสามารถจดัการเรยีน
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร 

  หลกัการที ่ 4  จะประเมนิผลจดุมุง่หมายทางการศกึษาอยา่งไรใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  จากหลกัการทัง้  4  ขอ้ แสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของไทเลอร ์

นัน้จะต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายทางการศึกษา   การก าหนดประสบการณ์ทางการศึกษา  การจดั
ประสบการณ์ทางการศกึษาใหก้บัผูเ้รยีน และการประเมนิผล  (ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์. 2539: 16-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  3  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์
   

          ทีม่า: Ornstein; & Hunkins. (2004). Curriculum: Foundations, Principles, and 
Issues. p. 197-198. 

 

เน้ือหาวชิา 

สงัคม 

แหล่งขอ้มลู 

ปรชัญาการศกึษา 

ผูเ้รยีน 

จุดประสงค์
แทจ้รงิ 

เรยีบเรยีง 

จติวทิยา 

จุดประสงค์
ชัว่คราว 

การเลอืกและจดัประสบการณ์ 

 

การประเมนิผล 
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  จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้ว่าในขัน้ตอนแรก ผู้พฒันาหลกัสูตรจะสามารถตอบ
ค าถามทีเ่ป็นพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสูตรขอ้  1  ไดโ้ดยการพจิารณาแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทัง้ในดา้น
สงัคม  ผูเ้รยีน  และเนื้อหาวชิามาก าหนดเป็นจุดประสงคช์ัว่คราว  จากนัน้น าจุดประสงคช์ัว่คราวมา
ตรวจสอบและเรยีบเรยีงโดยพจิารณาตามหลกัปรชัญา  และจติวทิยาเพื่อให้ได้จุดประสงค์แท้จรงิ     
ส่วนขัน้ตอนถดัไป ผู้พฒันาหลกัสูตรจะสามารถตอบค าถามทีเ่ป็นพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรขอ้  
2  และ 3   ไดโ้ดยการเลอืกประสบการณ์ทางการศกึษาทีผู่เ้รยีนต้องบรรลุ โดยประสบการณ์นัน้
จะตอ้งสอดคลอ้งตามจุดประสงคแ์ทจ้รงิในขัน้ตอนแรก  และเมื่อคดัเลอืกประสบการณ์แลว้กต็้องจดั
ประสบการณ์ทางการศกึษานัน้ใหแ้ก่ผูเ้รยีนอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  ส่วนขัน้ตอนสุดทา้ย  
ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะสามารถตอบค าถามทีเ่ป็นพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสูตรในขอ้ที ่ 4 ไดโ้ดยการ
ประเมนิผลการจดัประการณ์ว่าผูเ้รยีนไดบ้รรลุจดุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไวห้รอืไมอ่ยา่งไร   
 
  2)  รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของทาบา (Taba) 
  ทาบา (Taba. 1962: 13-15) ไดเ้สนอกระบวนการพฒันาหลกัสูตรจากล่างขึน้ไปสู่บน     
โดยกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของ Taba นัน้ประกอบดว้ย 7  ขัน้ตอน  ดงันี้ 
   2.1)  การวนิิจฉัยความต้องการ  เป็นขัน้ตอนในการส ารวจสภาพปญัหา  ความ
ตอ้งการและความจ าเป็นต่างๆ ของสงัคมและผูเ้รยีน   
   2.2)  การก าหนดจุดประสงค์ โดยจะต้องก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนและ
ครอบคลุม   
   2.3)  การเลอืกเนื้อหา  โดยจะต้องเลอืกเนื้อหาให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ได้
ก าหนดจดุประสงคไ์ว ้  อกีทัง้เนื้อหานัน้จะตอ้งมคีวามเชื่อถอืได ้ ส าคญัต่อการเรยีนรู ้ สอดคลอ้งกบั
วยัวุฒแิละความสามารถของผูเ้รยีน   
   2.4)  การจดัเนื้อหา   การจดัเนื้อหาจะต้องค านึงถงึล าดบั  ความต่อเนื่อง  ความ
ยากงา่ยของเนื้อหาสาระ  และจะตอ้งค านึงถงึวุฒภิาวะ  ความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน   
   2.5)  การเลือกประสบการณ์การเรยีนรู้   โดยพิจารณาเลือกให้สอดคล้องกับ
จดุประสงคแ์ละเนื้อหาของหลกัสตูร   
   2.6)  การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้  โดยค านึงถงึจุดประสงค ์  เนื้อหาสาระและ
ความต่อเนื่องของประสบการณ์การเรยีนรู ้  
   2.7)  การก าหนดสิง่ที่จะประเมนิและวธิทีีใ่ชป้ระเมนิ  การพจิารณาว่าจะประเมนิ
สิง่ใด   จะใชว้ธิใีด  และใชเ้ครื่องมอือะไรในการประเมนิ   ต้องพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 
เนื้อหา  ประสบการณ์การเรยีนรู ้ และการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีไ่ดก้ าหนดไว ้    
 
  3)  รปูแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคดิของเซยเ์ลอร ์ อเลก็ซานเดอร์  และ ลวิวสิ 
(Saylor; Alexander; และ Lewis) 
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  เซยเ์ลอร ์ อเลก็ซานเดอร ์และลวิวสิ (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981: 27-39) ได้
เสนอรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรว่าประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 
   3.1)  การก าหนดเป้าหมาย  จุดประสงคแ์ละขอบเขตความรู ้   ผูพ้ฒันาหลกัสูตร
จะต้องส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ  เช่น  สภาพแวดล้อมของสงัคมทัง้ในด้าน
การเมอืง  เศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ความต้องการและความคาดหวงัของสงัคม   ความต้องการของ
ผู้เรียน  ปรัชญาทางการศึกษา  แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาก าหนดเป็นเป้าหมาย  
จดุประสงคแ์ละขอบเขตของความรู ้  
   3.2)  การออกแบบหลกัสตูร  ขัน้ตอนน้ีประกอบดว้ยการเลอืกรปูแบบของหลกัสูตร
ที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  การเลอืกและจดัเนื้อหาสาระ   การเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้  
โดยขัน้ตอนต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  จดุประสงค ์ และขอบเขตของความรู ้  
   3.3)  การน าหลกัสูตรไปใช ้ ขัน้ตอนนี้เป็นการวางแผนและจดัท าแผนการจดัการ
เรยีนรู้   โดยการก าหนดวิธกีารสอน  สื่อและวสัดุอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  จดุประสงค ์ ขอบเขตของความรูแ้ละเน้ือหาสาระ   
   3.4)  การประเมนิหลักสูตร   ขัน้ตอนนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเทคนิค
วธิกีารประเมนิผลเพื่อเป็นการตดัสนิใจในคุณภาพและความส าเรจ็ของหลกัสตูร 
  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของเซย์เลอร์  อเล็กซานเดอร์ และลวิวิส 
(Saylor; Alexander; & Lewis. 1981: 30) สามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบ 4 ดงันี้ 
 

 
 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ  4  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของเซยเ์ลอร ์ อเลก็ซานเดอร ์และลวิวสิ 

 
 ทีม่า: Saylor; Alexander; & Lewis. (1981). Curriculum Planning for Better Teaching 
and Learning. p. 30. 
 
  4)   รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของโอลวิา (Oliva) 
  โอลวิา (Oliva.  2005: 138-141) ไดเ้สนอรปูแบบการพฒันาหลกัสูตรทีป่ระกอบไป
ดว้ย 17 ขัน้ตอนทีม่ลี าดบัและความสมัพนัธก์นั ดงันี้ 

เป้าหมาย  จุดประสงคแ์ละขอบเขตของความรู ้

การน าหลกัสตูรไปใช ้การออกแบบหลกัสตูร การประเมนิผลหลกัสตูร 
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   4.1)  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รยีนในภาพรวม 
   4.2)  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของสงัคม 
   4.3)  เขยีนข้อความแสดงปรชัญาและเป้าประสงค์ทางการศึกษา (aims) ที่
ครอบคลุมความเชื่อเกีย่วกบัการเรยีนรู ้ ซึง่ผูพ้ฒันาหลกัสตูรจะตอ้งก าหนดจากความต้องการจ าเป็น
ของบุคคลและสงัคมนัน้ๆ ตลอดจนจากหลกัปรชัญาและจติวทิยา 
   4.4)  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รยีนอยา่งเฉพาะเจาะจงในแต่ละโรงเรยีน 
   4.5)  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของชุมชนทีโ่รงเรยีนตัง้อยู่ 
   4.6)  ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของสาขาวชิาทีจ่ะน ามาสอนในโรงเรยีน 
   4.7)  ก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตรของโรงเรยีนโดยองิจากเป้าประสงค ์ ความ
เชื่อ  และความตอ้งการจ าเป็นในขัน้ตอนที ่1-6  
   4.8)  ก าหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรของโรงเรยีนโดยองิจากเป้าหมายของ
หลกัสตูร 
   4.9)  จดัหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใช้  ขัน้ตอนนี้เป็นทัง้การวางแผนและการ
ปฏบิตั ิโดยผูพ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งก าหนดและสรา้งโครงสรา้งของหลกัสตูร 
   4.10) ก าหนดเป้าหมายของการเรยีนการสอน โดยก าหนดให้เหมาะสมกบัระดบั
การศกึษาและรายวชิา 
   4.11) ก าหนดวตัถุประสงค์ของการเรยีนการสอน โดยก าหนดให้เหมาะสมกบั
ระดบัการศกึษาและรายวชิา 
   4.12) เลอืกยทุธศาสตรก์ารเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
   4.13) เลอืกเทคนิคการประเมนิในขัน้ตน้ 
   4.14) น ายทุธศาสตรก์ารเรยีนการสอนไปใช ้
   4.15) เลอืกเทคนิคการประเมนิ 
   4.16) ประเมนิการเรยีนการสอน โดยใชเ้ทคนิค วธิแีละเครื่องมอืตามทีไ่ดก้ าหนด
ไวใ้นขัน้ตอนที ่15 
   4.17) ประเมนิหลกัสตูร โดยขัน้ตอนน้ีจะเป็นการประเมนิหลกัสตูรทัง้โปรแกรม 
  ในรปูแบบของโอลวิา ขัน้ตอนที ่1-8, 10-13 และ 15 เป็นขัน้ตอนการวางแผน  ส่วน
ขัน้ตอนที ่14 และ 16-17 เป็นขัน้ตอนการปฏบิตั ิ โดยมขีัน้ตอนที ่9 เป็นทัง้ขัน้ตอนการวางแผนและ
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ นอกจากนัน้ รปูแบบนี้ยงัประกอบไปด้วยรปูแบบย่อย (submodel) 2 รปูแบบ 
คอื รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรในขัน้ตอนที ่1-9 และ 17 และรปูแบบการออกแบบการเรยีนการสอน
ในขัน้ตอนที ่10-16  
  ลกัษณะเด่นของรปูแบบนี้ คอื มลีกัษณะเป็นวงจรยอ้นกลบั 2 วงจรเพื่อปรบัปรุงการ
พฒันาหลกัสูตรและการออกแบบการเรยีนการสอน  โดยวงจรแรกจากขัน้ตอนที่ 17 ประเมนิ
หลกัสูตร ยอ้นกลบัไปสู่ข ัน้ตอนที่ 7 ก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตร  และวงจรทีส่องจากขัน้ตอนที ่
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16 ประเมนิการเรยีนการสอน ยอ้นกลบัไปสู่ข ัน้ตอนที ่10 ก าหนดเป้าหมายของการเรยีนการสอน 
ดงัในภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1) ก าหนดความ
ตอ้งการจ าเป็น
ของผูเ้รยีนใน
ภาพรวม 

2) ก าหนดความ
ตอ้งการจ าเป็น
ของสงัคม 

3) เขยีนขอ้ความแสดง
ปรชัญาและเป้า 

ประสงคท์างการศกึษา
ทีค่รอบคลุมความเชือ่
เกีย่วกบัการเรยีนรู ้

5) ก าหนด
ความตอ้งการ
จ าเป็นของ
ชุมชนอย่าง
เฉพาะเจาะจง 

4) ก าหนด
ความตอ้งการ
จ าเป็นของ
ผูเ้รยีนอย่าง
เฉพาะเจาะจง 

6) ก าหนด
ความตอ้งการ
จ าเป็นของ
สาขาวชิา 

 
7) ก าหนด

เป้าหมายของ
หลกัสตูร 

 
8) ก าหนด
วตัถุประสงค์
ของหลกัสตูร 

 
9) จดัหลกัสตูร
และน าหลกัสตูร

ไปใช ้

10) ก าหนด
เป้าหมายของ
การเรยีนการ

สอน 

11) ก าหนด
วตัถุประสงค์
ของการเรยีน
การสอน 

12) เลอืก
ยุทธศาสตร์
การเรยีนการ

สอน 

13) เลอืก
เทคนิคการ
ประเมนิใน
ขัน้ตน้ 

 
15) เลอืก
เทคนิคการ
ประเมนิ 

17) ประเมนิ
หลกัสตูร 

16) ประเมนิ
การเรยีนการ

สอน 

14) น ายุทธศาสตร์
การเรยีนการสอน

ไปใช ้

ภาพประกอบ  5  รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของโอลวิา  
 

          ทีม่า: Oliva. (2005). Developing the Curriculum. p. 139. 
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 4.3  การพฒันาหลกัสตูรแบบอิงมาตรฐาน   
  1)  ประวตัขิองหลกัสตูรแบบองิมาตรฐาน 
  นักวชิาการสหรฐัอเมรกิาถอืเอาปีค.ศ.1983 เป็นจุดเริม่ต้นกระแสความเคลื่อนไหว
การศกึษาแบบองิมาตรฐาน (standard-based education)  กล่าวคอื  ในปี ค.ศ.1983 ซึง่เป็นปีที่มี
การตพีมิพเ์อกสาร “A Nation at Risk: The Imperative for Education Reform”  เนื้อหาหลกัของ
เอกสารฉบบันี้เรยีกร้องให้มกีารปฏริูประบบการศึกษาของสหรฐัอเมรกิาซึ่งถอืเป็นจุดเริม่ต้นของ
ความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐานการศกึษา  และต่อมาในปี ค.ศ. 1989 มกีารประชุมสุดยอดทาง
การศกึษา  (Education Summit)  ทีเ่มอืงชาลอตสว์ลิล ์ มลรฐัเวอรจ์เีนีย  ผลของการประชุมท าใหม้ี
การก าหนดเป้าหมายทางการศกึษาส าหรบัปี 2000 (National Education Goals for the year 
2000) จ านวน 6 เป้าหมาย   ซึ่งหน่ึงในเป้าหมายดังกล่าวได้ก าหนดวิชาที่นักเรียนต้องผ่าน
การศึกษาและแสดงความรู้ความสามารถใน 5  สาขาวิชาดงัต่อไปนี้  คือ  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  และภูมิศาสตร์  ต่อมาในเดือนมนีาคม ค .ศ.1994   
ประธานาธิบดีคลินตัน (Clinton) ลงนามผ่านกฎหมาย “เป้าหมายทางการศึกษาส าหรบัปี ค.ศ. 
2000” (Goal 2000: Educate America Act) โดยในเป้าหมายทางการศกึษาขอ้ที ่ 3  ไดข้ยาย
สาขาวชิาทีน่กัเรยีนตอ้งผ่านการศกึษาและแสดงความรูค้วามสามารถใหค้รอบคลุมมากขึน้ กล่าวคอื 
จากเดมิมเีพยีง 5 สาขาวชิา มาเป็น 9 สาขาวชิา โดยม ี4 สาขาวชิาที่เพิม่ขึ้น ได้แก่  ศิลปะ  
ภาษาต่างประเทศ  เศรษฐศาสตร ์ และ หน้าที่พลเมอืงและการปกครอง (Kendall; & Marzano. 
1997)  ผลของกระแสความเคลื่อนไหวการศกึษาแบบองิมาตรฐานมผีลท าให้องค์กรวชิาชพีต่างๆ 
แข่งขนักันจดัท ามาตรฐานในสาขาวิชาของตนเอง  ส่วนมลรฐัแต่ละแห่งก็ต้องพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางทีเ่ป็นหลกัสูตรแบบองิมาตรฐานของตนเองขึน้ ดงันัน้ หลกัสูตร  การเรยีนการสอน  การ
วดัและประเมนิผล  สื่อและวสัดุสารการเรยีนการสอนจงึไดร้บัการออกแบบและพฒันาขึน้โดยองิกบั
มาตรฐานเพื่อใหผู้เ้รยีนบรรลุมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  ส่วนความเคลื่อนไหวของหลกัสูตรแบบองิมาตรฐานในประเทศไทยเริม่ในปีพ.ศ.2537 
โดยกรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิารได้น าแนวคดิหลกัสูตรแบบองิมาตรฐานมาจดัท าหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อสนองนโยบายการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีร่ะบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิ
สงัคม ฉบบัที ่8  แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่8  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2540  (นาตยา ปิลนัธนานนท;์ มธุรส  จงชยักจิ; และ ศริริตัน์  นีละคุปต์. 2542: 10) อนุสนธดิงักล่าว
ก่อใหเ้กดิหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ซึง่เป็นหลกัสูตรแบบองิมาตรฐานฉบบัแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งเริม่ใช้ในปีพ.ศ.2545 ต่อมาได้มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.
2544 อนัเนื่องมาจากปญัหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทัง้ในส่วนของเอกสาร
หลกัสูตร กระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏบิตั ิและผลผลติทีเ่กดิจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปญัหา
ความสบัสนของผู้ปฏบิตัใินระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา สถานศกึษาส่วน
ใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงัไว้มากท าให้เกิดปญัหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและ



 64 

ประเมนิผลไม่สะท้อนมาตรฐานส่งผลต่อปญัหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการ
เทยีบโอนผลการเรยีน รวมทัง้ปญัหาคุณภาพของผู้เรยีนในด้านความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์อนัยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ ประกอบกบัข้อมูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของ
กระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21  จงึเกดิการทบทวนหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพ.ศ. 2544  อนัน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
เริม่ใชใ้นปี พ.ศ.2552  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 1-2) 
 
  2)  ความหมายของมาตรฐาน 
  สไควร ์(Squires.  2005: 47)  อธบิายว่า  มาตรฐาน  คอื สิง่ทีก่ าหนดว่านักเรยีนควรรู้
และท าอะไรไดบ้า้ง ภายในสาขาวชิาเฉพาะหน่ึงๆ   
  เคนดอล (Kendall.  2001: 2) อธบิายว่า มาตรฐาน คอื ขอ้ความบรรยายสรุปเกี่ยวกบั
สิง่ทีผู่เ้รยีนควรรูแ้ละ/หรอืสามารถท าไดภ้ายในสาขาวชิาเฉพาะหนึ่งๆ 
  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2545: 6) ได้
อธบิายว่า มาตรฐานการเรยีนรู ้คอื ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพของผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม เพื่อใชเ้ป็นจดุมุง่หมายในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ ี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  ราชบณัฑติยสถาน (2551: 104) กล่าวว่า มาตรฐานหลกัสูตร หมายถงึ คุณลกัษณะที่
พงึประสงคข์องหลกัสตูรในดา้นผลลพัธก์ารเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้  ที่หลักสูตรก าหนดไว้เพื่อให้ผู้เรยีนต้องบรรลุเมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสตูร 
  สรุปได้ว่า มาตรฐาน คอื ข้อความที่บรรยายด้านคุณภาพของผู้เรยีนโดยระบุถงึสิง่ที่
ผูเ้รยีนควรรูแ้ละท าไดใ้นสาขาวชิาเฉพาะหนึ่งๆ เมือ่ผูเ้รยีนส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
    
  3)  ประเภทของมาตรฐาน 
  นักการศึกษาได้แบ่งมาตรฐานออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งที่
แตกต่างกนัดงันี้ 
   3.1)  ประเภทของความรูท้ีถู่กก าหนดในมาตรฐาน   
   เคนดอลและมารซ์าโน (Kendall; & Marzano. 1997: 22-23) ไดแ้บ่งมาตรฐาน
ออกเป็น 3 ประเภทตามประเภทของความรู ้ดงันี้  
   มาตรฐานทีเ่ป็นกระบวนการ (procedural knowledge) เป็นมาตรฐานทีก่ าหนด
ความรู้ที่เป็นทกัษะหรือกระบวนการที่มีความส าคัญในสาขาวิชาหนึ่งๆ โดยมกัจะเขียนขึ้นต้น
มาตรฐานว่า “นกัเรยีนสามารถ”  เช่น นกัเรยีนสามารถอ่านแผนทีไ่ด ้ 
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   มาตรฐานทีเ่ป็นความรูท้ ัว่ไป (declarative knowledge) เป็นมาตรฐานทีก่ าหนด
เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจความรูท้ ัว่ไปในสาขาวชิาหนึ่งๆ ซึ่งไม่ใช่ความรู้ที่มลีกัษณะเป็นกระบวนการ
หรอืขัน้ตอน  โดยมกัจะเขยีนขึ้นต้นมาตรฐานว่า “นักเรยีนเข้าใจ” เช่น นักเรยีนเข้าใจมโนทศัน์
เกีย่วกบัภมูภิาคทางภมูศิาสตร ์
   มาตรฐานที่เป็นความรูแ้บบองิบรบิท (contextual knowledge) เป็นมาตรฐานที่
ก าหนดความรูท้ีผู่เ้รยีนจะตอ้งใชค้วามรูน้ัน้ไดใ้นลกัษณะทีอ่งิบรบิทเฉพาะ โดยมกัจะเขยีนครอบคลุม
ว่าผูเ้รยีนท าสิง่ใดในบรบิทหรอืสถานการณ์ใด เช่น นกัเรยีนรูว้่าเมือ่ใดทีจ่ะใชแ้ผนทีแ่ทนลกูโลก 
   จากการวิเคราะห์เอกสารมาตรฐานหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาพบว่า มาตรฐานส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานทีเ่ป็นความรูท้ ัว่ไป  รองลงมาเป็นมาตรฐานที่
เป็นกระบวนการ  ถดัมาไดแ้ก่ มาตรฐานทีเ่ป็นความรูแ้บบองิบรบิท (Kendall; & Marzano. 1997: 
24) 
   3.2)  การน ามาตรฐานไปใช ้  วกิกนิส์ และแมกไทย ์(Wiggins; & McTighe.  
2005: 350-352) ไดแ้บ่งมาตรฐานออกเป็น 3 ประเภทตามประเภทของการน าไปใช ้ดงันี้ 
   มาตรฐานความรู ้(content standard) เป็นมาตรฐานทีต่อบค าถามว่า “ผูเ้รยีนควร
รูแ้ละสามารถท าสิง่ใดไดบ้า้ง” 
   มาตรฐานการปฏบิตั ิ(performance standard)  เป็นมาตรฐานที่ตอบค าถามว่า 
“ผูเ้รยีนจะตอ้งท าไดด้เีพยีงใด” 
   มาตรฐานการออกแบบ (design standard)  เป็นมาตรฐานทีต่อบค าถามว่า “งาน
ใดทีเ่หมาะสมทีจ่ะก าหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู”้ มาตรฐานน้ีจงึเกีย่วขอ้งกบัคุณภาพของงานหรอืภารกจิที่
จะมอบหมายใหผู้เ้รยีนปฏบิตัหิรอืท า 
   3.3)  ความเฉพาะเจาะจงของมาตรฐาน  เคนดอลและมารซ์าโน (Kendall; & 
Marzano. 1997: 20-21) ได้แบ่งมาตรฐานออกเป็น 2 ประเภท ตามความเฉพาะเจาะจงของ
มาตรฐาน ดงันี้  
   มาตรฐานความรู ้(content standard) เป็นมาตรฐานทีอ่ธบิายถงึความรูแ้ละทกัษะ
ทีน่กัเรยีนควรรูแ้ละท าได ้เช่น นกัเรยีนสามารถใชก้ารประมาณค่าในการตรวจสอบผลลพัธไ์ดอ้ย่างมี
เหตุผล 
   มาตรฐานหลกัสูตร (curriculum standard) เป็นมาตรฐานที่อธบิายเป้าหมายที่
ส าคัญหรอืวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลที่คาดหวงัซึ่งก็คือกิจกรรมการเรยีนการสอนนัน้เอง เช่น 
นกัเรยีนสามารถอธบิาย วาดรปู และจดัประเภทของรปูทรงต่างๆ ได ้(นาตยา  ปิลนัธนานนท์; มธุรส  
จงชยักจิ; และ ศริริตัน์  นีละคุปต์. 2542: 14) การเขยีนมาตรฐานแบบน้ีจะท าใหเ้ป็นปญัหามาก
เพราะท าให้ครใูนแต่ละที่ไม่ได้รบัโอกาสให้สอนแตกต่างกนัได้ (นาตยา  ปิลนัธนานนท์.  2545: 6)  
ดงันัน้ นักวิชาการด้านหลกัสูตรจงึมคีวามเห็นว่ามาตรฐานความรู้นัน้มคีุณค่ามากกว่ามาตรฐาน
หลกัสตูร  
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  สรปุว่า นกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทของมาตรฐานโดยใชเ้กณฑ ์3 ประเภท คอื ประเภท
ที ่1 แบ่งตามประเภทของความรู ้ไดแ้ก่ มาตรฐานทีเ่ป็นกระบวนการ  มาตรฐานทีเ่ป็นความรูท้ ัว่ไป 
และมาตรฐานทีเ่ป็นความรูแ้บบองิบรบิท  ประเภทที ่2 แบ่งตามการน าไปใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานความรู ้ 
มาตรฐานการปฏบิตั ิและมาตรฐานการออกแบบ  ประเภทที่ 3 แบ่งตามความเฉพาะเจาะจงของ
มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานความรู ้และมาตรฐานหลกัสตูร 
 
 4.4  การจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 
  1)  ความหมายของการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

  เอก็เกลสตนั (Eggleston. 1980: 7) กล่าวว่า  การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา เป็น
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มคีวามเหมาะสมกบัความต้องการของนักเรยีนในแต่ละสถานศกึษา  
ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความรบัผดิชอบร่วมกนัของโรงเรยีนและชุมชน  ที่จะร่วมกนัในการเตรยีมการ  
วางแผน  ทดลองใช้  ประเมนิผลหลกัสูตร  รวมทัง้เป็นกระบวนการที่จูงใจให้นักเรยีนได้มสี่วน
เกีย่วขอ้งและส่งเสรมิใหค้รมูอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่นกัเรยีน 
  สกลิเบก (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์. 2545: 10; อ้างองิจาก Skilbeck. 1984: 2)  กล่าวว่า  
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  เป็นการตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างครูและนักเรยีนในการวางแผน  
ออกแบบ  การใชแ้ละประเมนิหลกัสูตรโปรแกรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนโดยสถาบนัทางการศกึษาที่
นกัเรยีนศกึษาอยู ่
  เบซซนิา (Bolstad. 2004; citing Bezzina. 1991: 40)  กล่าวว่า  การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา  เป็นกระบวนการที่สมาชิกบางส่วนหรอืทัง้หมดของสถานศึกษา  เป็นผู้วางแผน  
น าไปใช ้ และหรอืประเมนิผลในดา้นเดยีวหรอืหลายๆ ดา้นของหลกัสตูรทีส่ถานศึกษาไดน้ าเสนอ 
  มารช์และวลิลสิ (Marsh; & Willis. 2003: 308)  กล่าวว่า  การพฒันาหลกัสูตร
สถานศกึษา เป็นกระบวนการทีค่รอบคลุมการวางแผน   การออกแบบ   การน าไปใช ้  และการ
ประเมนิโปรแกรมเพื่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีจ่ดัโดยสถานศกึษาทีน่กัเรยีนสงักดัอยู่ 
  จากความหมายของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที่นักการศกึษาได้ให้ไว้สามารถ
สรุปได้ว่า  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  เป็นกระบวนการที่บุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้
วางแผน  ออกแบบ   น าไปใช ้  และประเมนิผลหลกัสตูรทีส่ถานศกึษาไดพ้ฒันาขึน้ 
    2)  แนวทางการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
   2.1)  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
   หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลกัสูตรที่ปรบัปรุงมา
จากหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 เพื่อแก้ปญัหาความสบัสนของผู้ปฏิบตัิในระดบั
สถานศกึษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา สถานศกึษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรยีนรู้
ทีค่าดหวงัไวม้ากท าให้เกดิปญัหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมนิผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผล
ต่อปญัหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทยีบโอนผลการเรยีน รวมทัง้ปญัหา



 67 

คุณภาพของผูเ้รยีนในดา้นความรู ้ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคอ์นัยงัไม่เป็นที่
น่าพอใจ ประกอบกบัข้อมูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่  10  เกี่ยวกับ
แนวทางการพฒันาคนในสงัคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธกิารในการพฒันาเยาวชนสู่
ศตวรรษที ่21 ซึง่น ามาทบทวนหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544  เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551) 
   หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์  หลกัการ  
จุดหมาย  สมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน  คุณลกัษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรยีนรู้  และ
ตวัชีว้ดัเพื่อใหส้ถานศกึษาน าไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาของตน (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2551, วชิยั วงษ์ใหญ่.  2552) ดงันี้ 

    2.1.1)  วสิยัทศัน์  หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุ่งพฒันาผูเ้รยีนทุก
คน ซึง่เป็นก าลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษย์ทีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นร่างกาย ความรู ้ คุณธรรม  มจีติส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข   มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ความคดิเหน็ทีจ่ าเป็นต่อการศกึษา
ต่อ  การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติโดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
    2.1.2)  หลกัการ  หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มี
หลกัการดงันี้ คอื  2.1.2.1) เป็นหลกัสูตรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต ิมจีุดหมายและ
มาตรฐานการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนให้มคีวามรู ้ทกัษะ ความคดิเห็น 
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล   2.1.2.2) เป็นหลกัสูตร
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้ร ับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ   
2.1.2.3) เป็นหลกัสูตรการศกึษาทีส่นองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่   2.1.2.4) เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรา้ง
ยดืหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาและการจดัการเรยีนรู้   2.1.2.5) เป็นหลกัสูตรการศกึษาทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และ 2.1.2.6) เป็นหลกัสูตรการศกึษาส าหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์  
    2.1.3)  จุดหมาย  หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพ.ศ.2551 มุ่ง
พฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนด ี มปีญัญา มคีวามสุข   มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ  และประกอบอาชพี   
จงึก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผู้เรยีนเมื่อจบการศึกษาขัน้พื้นฐานดงันี้ คอื  2.1.3.1) มี
คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มวีนิัยและปฏบิตัิตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.1.3.2) มคีวามรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลย ี และมทีกัษะ
ชวีติ   2.1.3.3) มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีมสีุขนิสยัและรกัการออกก าลงักาย   2.1.3.4) มี
ความรกัชาต ิมจีติส านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองตาม
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ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และ 2.1.3.5) มจีติส านึกในการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและภูมปิญัญาไทย  การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  มจีติสาธารณะทีมุ่่งท าประโยชน์
และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสุข     
    2.1.4)  สมรรถนะของผู้เรยีน  ไดแ้ก่ 2.1.4.1) ความสามารถในการสื่อสาร  
2.1.4.2) ความสามารถในการคดิ   2.1.4.3) ความสามารถในการแก้ปญัหา   2.1.4.4) ความสามารถ
ในการใชท้กัษะชวีติ  และ  2.1.4.5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 
    2.1.5)  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมได้
อย่างมคีวามสุขในฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ดงันี้ คอื 2.1.5.1) รกัชาต ิ  ศาสน์ กษตัรยิ ์  
2.1.5.2) ซื่อสตัยส์ุจรติ  2.1.5.3) มวีนิัย  2.1.5.4) ใฝ่เรยีนรู ้  2.1.5.5) อยู่อย่างพอเพยีง  2.1.5.6) 
มุ่งมัน่ในการท างาน  2.1.5.7) รกัความเป็นไทย และ 2.1.5.8) มจีติสาธารณะ  นอกจากคุณลกัษณะ
เหล่านี้ สถานศกึษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พิม่เตมิใหส้อดคลอ้งตามบรบิทและ
จดุเน้นของตนเอง 
    2.1.6)  มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั  หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดใหผู้เ้รยีนเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร ์ 
วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  สุขศกึษาและพลศึกษา  ศลิปะ  การงานอาชพี
และเทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ ซึง่ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ะประกอบไปดว้ยมาตรฐานการ
เรยีนรูซ้ึ่งผูเ้รยีนผ่านการศกึษาจ านวนรวมทัง้สิ้น 67 มาตรฐานการเรยีนรู้  และในแต่ละมาตรฐาน
การเรยีนรูจ้ะประกอบไปดว้ยตวัชีว้ดัจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,190 ตวัชีว้ดั 
   องค์ประกอบทัง้ 6 ของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 มี
ความสมัพนัธก์บัการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดงัในภาพประกอบ 6 
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   2.2)  การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
   ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พ.ศ.2551  นัน้มแีนวทางการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ (วชิยั วงษ์ใหญ่.  2552, กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2551) 
    2.2.1)  แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างาน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและงานวชิาการของสถานศกึษา ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อน 
    2.2.2)  วเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่างๆ  แหล่งขอ้มลูส าคญัมากมายทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา อาท ิ หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551  กรอบหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ ขอ้มลูจากการวเิคราะหส์ภาพ ปญัหา จุดเน้น ความต้องการของ
ชุมชน และของสถานศกึษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความตอ้งการของผูเ้รยีน 
    2.2.3)  จดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา  พจิารณาจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาซึง่มี
องค์ประกอบส าคญั ได้แก่ วสิยัทศัน์ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศกึษา (เวลาเรยีน รายวชิาพื้นฐาน/เพิม่เตมิ กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน) 
ค าอธบิายรายวชิา และเกณฑก์ารจบหลกัสูตร พรอ้มกนันี้สถานศกึษาจะต้องจดัท าเอกสารระเบยีบ
การวดัผลประเมนิผล เพื่อใชค้วบคู่กบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
     2.2.3.1)  ก าหนดวสิยัทศัน์  วสิยัทศัน์ คอื ค าอธบิายเกี่ยวกบัความ
คาดหวงัของสถานศกึษาเพื่อเป็นทศิทางในการวางแผนจดัการศกึษา  ออกแบบหลกัสูตร  การเรยีน

ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธข์องการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
          ทีม่า: วชิยั วงษ์ใหญ่. (2552).  เอกสารประกอบการบรรยายส าหรบัโรงเรยีน
กรงุเทพมหานคร เรือ่ง ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา.  
 

จุดหมาย 

คุณลกัษณะ 
อนัพงึประสงค ์

สมรรถนะ 
ของผูเ้รยีน 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
1.  กจิกรรมแนะแนว 
2.  กจิกรรมนกัเรยีน 
3.  กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 

 

คุณภาพผูเ้รยีน การศกึษาต่อ การประกอบอาชพี การศกึษาตลอดชวีติ 

 
8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
67 มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

2190 ตวัชีว้ดั   

 

วสิยัทศัน์ 

การวดัและ
ประเมนิผล 
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การสอน  และการด าเนินงานในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนทีส่ามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดต้ามเวลาที่
ก าหนด (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  2549: 5)   
     หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาชัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนด
วสิยัทศัน์หลกัสตูรไวใ้นระดบัชาตเิพื่อใหส้ถานศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่งใช้ 
เป็นทศิทางในการจดัการศกึษาของตน เพื่อพฒันาไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั อย่างไรก็ตาม หาก
สถานศกึษามคีวามต้องการหรอืจุดที่ต้องการเน้นเพิม่เตมิ กส็ามารถปรบัเพื่อแสดงจุดเน้นเพิม่เตมิ
ใหช้ดัเจนในวสิยัทศัน์ของสถานศกึษาได ้
     2.2.3.2)  ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  การจดัโครงสรา้ง
หลกัสูตรสถานศึกษาตามที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดไว้ โดย
ก าหนดสาระการเรยีนรู ้ และเวลาเรยีนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้หช้ดัเจน 
       2.2.3.3)  การจดัท าสาระของหลกัสตูรสถานศกึษา 
       ขัน้ตอนที ่1 การจดัท าสาระการเรยีนรู ้  หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดให้มกีารจดัท าสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาโดยจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภท ประเภทที ่1 คอื การจดัท าสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานจากมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของ
หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 และประเภทที่ 2 การจดัท าสาระการเรยีนรู้
เพิม่เตมิตามความพรอ้มและจุดเน้นของสถานศกึษา (วชิยั วงษ์ใหญ่.  2552, ส านักวชิาการและ
มาตรฐานการศกึษา.  2552) ดงัมรีายละเอยีดในตาราง 3 
 
ตาราง 3 แนวทางการจดัท าสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
 

การจดัท าสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การจดัท าสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
 
วเิคราะห์มาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชี้วดั  โดย
ตอ้งวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัชัน้
ปีหรอืช่วงชัน้ เพื่อก าหนดสิง่ต่างๆ ดงันี้  
1.  ค ากุญแจ (key word)  
2.  ประเภทของความคดิรวบยอด  โดยจ าแนก
ได้หลายประเภท เช่น กฎ  วิธีการ  ระเบียบ  
ความจริง   คุณสมบัติ  ลักษณะร่วม  การ
คาดการณ์ล่วงหน้า  การแสดงความจริงที่
สอดคล้องกนั  และการแสดงความเป็นเหตุเป็น
ผลกนั เป็นตน้ 
 

 
ก าหนดผลการเรยีนรูท้ีต่้องการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน
และสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิตามความพรอ้มและ
จุดเน้นของสถานศกึษา โดยสาระเพิม่เตมินัน้มี
ลกัษณะดงันี้ 
   -  เป็นสาระทีม่คีวามลุ่มลกึกว่าตวัชีว้ดั 
   -  เป็นสาระทีไ่มถู่กก าหนดในตวัชีว้ดั 
   -  เป็นจดุเน้นหรอืความตอ้งการของ
สถานศกึษา 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

 

การจดัท าสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การจดัท าสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
3.  ค ากรยิาทีผู่เ้รยีนต้องแสดงออกถงึการเรยีนรู้
ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
4.  กระบวนการที่ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ในการ
เรยีนรู ้เช่น กระบวนการสรา้งความคดิรวบยอด  
กระบวนการสร้า งความคิดวิจ ารณญาณ  
กระบวนการแก้ปญัหา  กระบวนการวิเคราะห ์ 
กระบวนการอ่ าน  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ กระบวนการทาง
ประวตัศิาสตร ์ และกระบวนการท างาน เป็นตน้ 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ที่สมัพนัธ์กบั
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ว ัดที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้รยีน 

โดยก าหนดสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
1.  ค ากุญแจ (key word)  
2.  ประเภทของความคดิรวบยอด  
3.  ค ากรยิาทีผู่เ้รยีนต้องแสดงออกถงึการเรยีนรู้
ตามผลการเรยีนรู ้
4.  กระบวนการที่ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ในการ
เรยีนรู ้ 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สมัพนัธก์บัผล
การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน 

 
     ขัน้ตอนที่ 2  เขียนค าอธิบายสาระการเรียนรู้ โดยใช้ค ากริยาขึ้นต้น
ค าอธบิายสาระการเรยีนรูแ้ละระบุมโนทศัน์หลกั (main concept) หรอืค ากุญแจ (key word)  
กระบวนการเรยีนรู้  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (ครอบคลุมการคดิ คุณธรรมจรยิธรรม และ
ทกัษะทางสงัคม) ตามล าดบั 
     ภาษาที่ใช้เขยีนค าอธบิายสาระการเรยีนรู้จะต้องรดักุม กระชบั สะท้อน
จุดเน้นภาพรวมของกลุ่มสาระการเรยีนรู้และไม่ใช้ค าว่า “ได้แก่” “เช่น” “เป็นต้น”  โดยค าอธบิาย
สาระการเรยีนรูท้ีด่มีคีุณภาพต้องมลีกัษณะดงันี้ คอื มคีวามเฉพาะเจาะจง  มคีวามสมเหตุสมผล  มี
ความน่าสนใจ  มคีวามเป็นไปได ้ มคีวามต่อเนื่องกลมกลนื  
     ขัน้ตอนที ่3  จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้คอื ความรูท้ี่ครบ
วงจรในเรื่องหนึ่ง   โดยน ามโนทศัน์หลกัมาเรยีบเรยีงกนัแลว้ก าหนดหวัเรื่อง (theme)  จดักจิกรรม
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรยีนรูต้ามความสนใจ  ความต้องการ  หรอืปญัหาของผู้เรยีนโดยมี
ผู้สอนเป็นผู้เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ตามผลการเรยีนรู ้ 
(learning  outcome)  ทีก่ าหนด 
     การจดัท าหน่วยการเรยีนรูส้ามารถท าไดโ้ดยน าค าอธบิายสาระการเรยีนรู้
มาก าหนดเป็นหน่วยการเรยีนรู ้โดยพจิารณาจากค ากุญแจ  กระบวนการ  และคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์เพื่อก าหนดจ านวนเวลา  กระบวนการและกจิกรรมการเรยีนการสอน  จากนัน้กพ็จิารณา
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สื่อและวธิกีารวดัและประเมนิผล  โดยหน่วยการเรยีนรูท้ีด่นีัน้ควรมลีกัษณะดงัที่ นาตยา  ปิลนัธนา
นนท ์(2546: 51-52, 61)  กล่าวไวต่้อไปนี้    
     -   มคีวามท้าทาย  น่าสนใจ  และสอดคล้องกบัประสบการณ์และชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีน  
     -   สามารถช่วยใหเ้กดิการวางแผนการเรยีนที่เป็นบูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูห้รอืขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
     -   มเีป้าหมายหรอืจดุมุง่หมายทีช่ดัเจน 
     -   มกีารจดัล าดบัเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  เช่น  การเรยีงล าดบัเนื้อหาจาก
งา่ยไปสู่ยาก   การเรยีงล าดบัเนื้อหาตามล าดบัเวลา    
     -   สนองต่อจดุเน้นตามนโยบายของสถานศกึษาและชุมชน 
     -   ชื่อของหน่วยการเรยีนรูจ้ะต้องสะทอ้นปรชัญา  ธรรมชาตขิองวชิาหรอื
สะทอ้นเนื้อหาสาระในหน่วยการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน 
     -   มกีารเลอืกเนื้อหาสาระทีเ่ชื่อถอืได้  ครอบคลุม  และเหมาะสมระหว่าง
กบัความรู ้ ทกัษะและค่านิยม 
     ขัน้ตอนที่ 4  จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้  แผนการจดัการเรยีนรู้ คือ  
เอกสารทีค่รเูป็นผูจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในช่วงระยะเวลาสัน้
และช่วงยาว (Armstrong. 2003: 231-232, Marsh; & Willis. 2003: 197) โดยแผนการจดัการเรยีนรู้
ควรระบุรายละเอยีดดงันี้คอื ความคดิรวบยอดหลกั/แนวคดิ  จดุประสงค ์ เนื้อหา/สาระ  กจิกรรมการ
เรยีนการสอน  สื่อ  การวดัและประเมนิผล  โดยแผนการจดัการเรยีนรู้ที่ดนีัน้ควรมลีกัษณะดงัที่
นาตยา  ปิลนัธนานนท ์(2545: 172-173) กล่าวไว ้คอื 
     -   ความเฉพาะเจาะจง  โดยระบุสิง่ทีจ่ะเรยีนจะสอนใหช้ดัเจน  ครอบคลุม  
และพอเพยีงที่จะท าให้ผู้เรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร   แผนการจัดการ
เรยีนรูจ้ะต้องไม่ก าหนดในสิง่ทีก่วา้งขวางมากหรอืน้อยเกนิไปและต้องไม่เป็นสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์
กบัผูเ้รยีน 
     -   ความยดืหยุน่  ปรบัเปลีย่นได ้ เนื่องจากแผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ที่
ถูกเตรยีมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมกีารเรยีนการสอนเกิดขึ้นจรงิ  ดงันัน้ ในกรณีที่มปีญัหาเมื่อ
น าไปใชห้รอืไมส่ามารถด าเนินการตามแผนการทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้ แผนการจดัการเรยีนรูค้วรมคีวาม
ยดืหยุน่ทีจ่ะสามารถปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมก่ระทบกบัการเรยีนการสอนและผลการเรยีนรู ้
     -   ความทนัสมยั  แผนการจดัการเรยีนรู้จะต้องทนัต่อเหตุการณ์ ความ
เคลื่อนไหว และสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจบุนัทีด่ าเนินอยู ่
     -   สามารถสื่อสารไดด้ ี แผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่จีะต้องสื่อความหมายได้
อยา่งชดัเจนและเขา้ใจไดต้รงกนัระหว่างผูส้รา้งแผนและผูใ้ชแ้ผน  ดงันัน้จงึควรจดัท าแผนใหส้ามารถ
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อ่านเขา้ใจไดโ้ดยง่ายเพื่อทีผู่ใ้ช้แผนจะสามารถจดัการเรยีนการสอนไดต้ามทีผู่จ้ดัท าแผนไดก้ าหนด
ไว ้
     -   ความสอดคล้อง ต่อเนื่องและบูรณาการ  แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ดี
จะตอ้งจดัล าดบัหวัขอ้ใหม้คีวามสมัพนัธ ์ต่อเนื่องและควรสะทอ้นใหเ้หน็การบรูณาการองคค์วามรู ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     สรปุไดว้่า การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษามขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้คอื ขัน้ตอน
ที่ 1 การเตรยีมความพร้อมก่อนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาซึ่งครอบคลุมการสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา  การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้และทกัษะในการพฒันา
หลกัสูตร  การแต่งตัง้คณะท างาน  การจดัท าขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษาใหเ้ป็นระบบ   และ
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา   ส่วนขัน้ตอนที ่2 กระบวนการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา 
ประกอบดว้ย ก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ และเป้าหมาย  การจดัโครงสรา้งหลกัสูตร  และการจดัท า
สาระของหลกัสตูรสถานศกึษา 
 
5.   แนวคิดจิต 5 ประการ ของการด์เนอร ์
 5.1  แนวคิดพื้นฐานของจิต 5 ประการ (five minds) 
 การ์ดเนอร์ (Gardner) ศาสตราจารย์สาขาการคิดและการศึกษา (cognitive and 
education) แห่งมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ไดน้ าเสนอแนวคดิจติ 5 ประการ เพื่อเตรยีมพรอ้มคนให้มี
คุณลกัษณะและพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในอนาคต ซึ่งมนุษยใ์นโลกยุคใหม่จ าเป็นต้องมเีพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะขึน้ การด์เนอร ์กล่าวว่า “บุคคลจะสามารถเอา
ตวัรอดและประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นการท างานและการด าเนินชวีติในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้
จะตอ้งมจีติทัง้ 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตวัของคนๆ นัน้” นอกจากนี้จติทัง้ 5 ยงัจะช่วยจรรโลง

ภาพประกอบ 7  การจดัท าสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

ตวัชีว้ดั 

สาระการเรยีนรู้
พืน้ฐาน 

ผลการเรยีนรู ้

สาระการเรยีนรู้
เพิม่เตมิ 

ค าอธบิาย 
สาระการเรยีนรู ้

พืน้ฐาน 

หน่วยการเรยีนรู ้ แผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรยีนรู ้

ค าอธบิาย 
สาระการเรยีนรู ้

เพิม่เตมิ 

หน่วยการเรยีนรู ้

หน่วยการเรยีนรู ้

หน่วยการเรยีนรู ้



 74 

ให้สงัคมโลกในอนาคตเป็นสงัคมที่น่าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยจติทัง้ 5 ประกอบด้วย จติแห่งวทิยาการ 
(disciplined mind)  จติแห่งการสงัเคราะห์ (synthesizing mind)   จติแห่งการสรา้งสรรค์ (creating 
mind)  จติแห่งความเคารพ (respectful mind)  และจติแห่งจรยิธรรม (ethical mind)  ดงัมี
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1)  จติแห่งวทิยาการ (disciplined mind)   หมายถงึ ความรูค้วามช านาญในศาสตร์
วทิยาการ ในรปูแบบการมองภาพองคร์วม ดว้ยความเขา้ใจและประยุกต์ใชว้ทิยาการแขนงต่าง ๆ 
เพื่อตอบโจทยห์รอืแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นในชวีติจรงิได้ในด้านการศกึษาให้ความส าคญักบัการฝึกฝน
เพื่อพฒันาความสามารถในการคดิ รูจ้กักระบวนการและทกัษะในการคดิทีไ่ม่ถูกจ ากดัอยู่ในกรอบ
ขององคค์วามรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง ดงันัน้จติแห่งวทิยาการจงึเป็นเสมอืนรากฐานส าคญัทีท่ าใหค้นเกดิ
ความคดิสรา้งสรรค ์(creativity) โดยน ากรอบความรูข้องศาสตรอ์ื่น ๆ มาประยุกต์ใชแ้ละสามารถท า
ความเขา้ใจแก่นแท้และภาพรวมของปญัหาจนท าให้สามารถประยุกต์ใช้หรอืสร้างสรรค์ให้เกดิสิง่
ใหม่ๆ  ขึน้มาได ้
  จติแห่งวทิยาการจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาของประเทศ  เนื่องจากเป็น
แนวทางทีจ่ะยกระดบัความสามารถทางปญัญาของมนุษย ์ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ด ของการสรา้งขดี
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ การยกระดบัคุณภาพของสงัคม และเป็นกุญแจสู่ความส าเรจ็
ในทุกอาชพี 
  2)  จติแห่งการสงัเคราะห์ (synthesizing mind)  หมายถงึ การสรา้งปญัญาแบบบูรณา
การซึง่เป็นทกัษะทีลุ่่มลกึกว่าการวเิคราะห์ เนื่องจากเป็นการน าสิง่ต่างๆ ทีว่เิคราะห์ หรอืแยกแยะ
เพื่อท าการศกึษาเพื่อให้เกดิองค์ความรู้ เกดิมุมมองอย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นความเขา้ใจที่ลกึซึ้ง 
สามารถน าไปใชไ้ดเ้หนือระดบัการวเิคราะหแ์นวทางการฝึกฝนใหเ้กดิจติสงัเคราะหค์วรเริม่ต้นในวัย
เดก็ใหไ้ดร้บัการฝึกฝนและส่งเสรมิในประเดน็ต่อไปนี้ 
   2.1)  เปิดประสบการณ์ ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสรบัขอ้มลูแบบใหม่ 
   2.2)  แสวงหาความสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ ฝึกมองทุกสิง่ทุกอย่างใหเ้ชื่อมโยงกนั
และพยายามหาความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ รอบตวัอยา่งมเีหตุผล 
   2.3)  ฝึกตปีระเดน็ ช่วยคดิใหช้ดัเจน ฝึกจบัประเดน็จากบทความทีไ่ดอ่้าน ทัง้จาก
หนงัสอื หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีไ่ดด้ไูดฟ้งัมา 
   2.4)  แยกแยะขอ้เทจ็จรงิออกจากความคดิเหน็ เพื่อใหข้อ้มลูทีส่งัเคราะหไ์ด้นัน้มี
ความเป็นกลางมากทีสุ่ด 

 ประโยชน์ของจติแห่งการสงัเคราะห ์คอื ความสามารถท าความเขา้ใจกบัขอ้มลูจ านวนมาก
อย่างรวดเรว็ และไม่หลงทศิทาง เพื่อสรา้งสรรคแ์นวคดิหรอืผลติภณัฑใ์หม่ ๆ และเพื่อแก้ปญัหาที่
เกดิขึน้โดยที่ไม่ต้องไปเริม่จากศูนย์ หรอืลองผดิลองถูกตัง้แต่ช่วงเริม่ต้น ดงับญัญตัศิพัท์ใหม่ที่
น ามาใช้กนัว่า“นวตักรรม” ซึ่งหมายถึง ความสามารถพเิศษพลกิแพลงความรูท้ี่มอียู่น ามาใช้
ประโยชน์ และพฒันาจนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยไ์ด้ การคดิเชงิสงัเคราะหจ์ะช่วยให้
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เกดิความรอบคอบในแนวปฏบิตัเินื่องจากผ่านการคดิวเิคราะหท์ีม่ขีอ้มลูอย่างครบถ้วนรอบดา้น  ท า
ใหส้ามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และตวัของเราไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

  3)  จติแห่งการสรา้งสรรค์  (creating mind) หมายถงึ การมกีระบวนการทางความคดิ
ในการสรา้งสิง่ใหม่ๆ ทีส่รา้งสรรคแ์ละหลุดออกจากกรอบวธิกีารคดิแบบเดมิ ๆ ความคดิสรา้งสรรค์
นัน้ไม่ใช่พรสวรรค์ ไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ และไม่ได้คดิขึ้นมาอย่างฉับพลนัเหมอืนกบัปาฏหิารยิแ์ต่
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นทกัษะทีส่ามารถสรา้งและพฒันาไดด้ว้ยเทคนิคต่างๆ  จติแห่งการสรา้งสรรค์
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลง และสรา้งความแตกต่างจากสิง่เดมิหรอืแนวทางเดมิทีม่อียู่ ดว้ย
การเปิดรบัจากภายในและภายนอก จากการมองปญัหาในมุมที่แตกต่าง ช่วยขยายมุมมองใหม่ๆ 
ทางความคดิและแนวทางการแก้ปญัหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและถูกต้อง ซึง่อาจท าใหส้ามารถ
แกป้ญัหาไดต้รงจดุ 

  4)  จติแห่งความเคารพ (respectful mind)  หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตนใหเ้กยีรติ
และเคารพในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคล และระหว่าง
กลุ่มรวมถงึเปิดใจทีจ่ะรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ทีแ่ตกต่างจากความคดิของตนเอง อนัจะน าไปสู่
ความส าเรจ็ในการท างาน หรอืการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างสงบสุข ทัง้นี้ การท าความเขา้ใจผูอ้ื่นนัน้ 
ต้องอาศัยทักษะทางด้านอารมณ์ (emotional intelligence) และทกัษะทางด้านการสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (interpersonal intelligence) แนวคดิแห่งความเคารพยงัช่วยใหเ้กดิ
ความสงบสุขและความสมานฉันท์ขึน้ในสงัคม แมใ้นสงัคมนัน้จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มคีวาม
แตกต่างหลากหลาย ทัง้ในเรือ่งของเชือ้ชาต ิภาษา และศาสนา 

  5)  จติแห่งจรยิธรรม (ethical mind) หมายถงึ ความคดิทีย่ดึหลกัจรยิธรรม คุณธรรม 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม และส่วนรวม ซึง่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในยุคปจัจุบนั ซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรมที่ว่าน้ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคญัที่สุดในการสร้าง
ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างบุคคล เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ และประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย 
ปจัจุบนัจ าเป็นทีจ่ะต้องสรา้งสงัคมทีม่คีวามรูคู้่คุณธรรม สรา้งคนใหม้ ี สตปิญัญา ความรู ้ คุณธรรม 
และจรยิธรรม ซึ่งจะท าให้ประเทศชาตสิามารถยนืหยดัอยู่ภายใต้กระแสของการแข่งขนัในโลกยุค
ปจัจุบนั และอนาคตไดอ้ย่างแขง็แกร่งและมัน่คงการมคีวามรูอ้ย่างเดยีวไม่เพยีงพอ  เพราะความรูก้็
เหมอืนกบัดาบสองคม ถ้ามนุษยข์าดจรยิธรรมกจ็ะก่อใหเ้กดิปญัหาในสงัคมซึง่ในโลกยุคปจัจุบนัถ้า
สามารถท าใหค้นๆ นัน้เป็นคนทีม่คีวามรู ้และจรยิธรรมธรรมพรอ้มกนัได ้โลกจงึจะเกดิความสมดุล 
 จติทัง้ 5 ประการน้ีมคีวามส าคญัมาก เพราะคนที่ขาดจติเหล่าน้ีจะประสบปญัหาในการ
ด าเนินชวีติและการท างาน กล่าวคอื คนทีข่าดจติแห่งวทิยาการจะไม่อาจประสบความส าเรจ็ในงานที่
ต้องการได้ และจะถูกจ ากดัอยู่แค่งานทีต่้อยต ่า  คนทีข่าดจติแห่งการสงัเคราะหจ์ะถูกโถมทบัดว้ย
ขอ้มูล และไม่สามารถตดัสนิใจได้อย่างรอบคอบทัง้เรื่องคนและเรื่องงาน   คนทีข่าดจติแห่งการ
สรา้งสรรค์ เขาจะถูกแทนทีด่ว้ยคอมพวิเตอรแ์ละคนทีม่ไีฟสรา้งสรรค์มากกว่า   คนทีข่าดจติแห่ง
ความเคารพ จะเป็นคนที่ไม่ควรค่าต่อการไดร้บัความเคารพจากคนอื่น อกีทัง้ยงัเป็นภยัต่อทีท่ างาน
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และสาธารณชน   คนทีข่าดจติแห่งจรยิธรรม จะท าใหโ้ลกขาดคนท างานทีซ่ื่อสตัย์ และพลเมอืงทีม่ ี
ความรบัผดิชอบ (Gardner.  2006: 18-19) 
 เมื่อพจิารณาจติทัง้ 5 ประการ พบว่า การเรยีนรู้โดยเน้นทมีและสนัติศึกษามคีวาม
สอดคล้องสมัพนัธ์กบัจติแห่งความเคารพเป็นอย่างมาก เพราะการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัสมาชกิคนอื่นๆ ของทมี และพฒันาสมาชกิแต่ละคนใหย้อมรบัความคดิเหน็ที่
แตกต่างหลากหลาย  ส่วนสนัตศิกึษานัน้กม็เีนื้อหาสาระทีส่ามารถช่วยพฒันาความรูค้วามเขา้ใจของ
ผูเ้รยีนในดา้นการเขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม  
 
 5.2  จิตแห่งความเคารพ 
  1)  ความหมายของจติแห่งความเคารพ 
  การด์เนอร ์(Gardner.  2006) อธบิายว่า จติแห่งความเคารพ (respectful mind)  
หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกยีรตแิละเคารพในความคดิเหน็ของผู้อื่น เคารพและเขา้ใจถงึ
ความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มรวมถงึเปิดใจทีจ่ะรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ที่
แตกต่างจากความคดิของตนเอง อนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน หรอืการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อย่างสงบสุข ทัง้นี้ การท าความเข้าใจผู้อื่นนัน้ ต้องอาศยัทกัษะทางด้านอารมณ์ (emotional 
intelligence) และทกัษะทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (interpersonal intelligence) 
แนวคดิแห่งความเคารพยงัช่วยใหเ้กดิความสงบสุขและความสมานฉันทข์ึน้ในสงัคม แมใ้นสงัคมนัน้
จะประกอบไปดว้ยบุคคลทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย ทัง้ในเรือ่งของเชือ้ชาต ิภาษา และศาสนา 
  ไซเดอร;์ เดวสิ; และ การด์เนอร ์(Seider; Davis; & Gardner.  2009: 213-214) 
อธบิายว่า จติแห่งความเคารพ หมายถงึ การยอมรบัความแตกต่างระหว่างตนเองกบัผูอ้ื่นทัง้ทีเ่ป็น
ปจัเจกบุคคลและกลุ่ม มขีนัตธิรรมต่อความแตกต่างหลากหลาย อนัเนื่องมาจากการกระท า  เจตนา  
ประเพณี  และการประพฤตปิฏบิตัิต่างๆ อีกทัง้ยงัมคีวามรูส้กึว่าต้องรบัผดิชอบต่อสวสัดภิาพของ
ผูอ้ื่นอกีดว้ย 
  ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2551: 18, 24, 75) อธบิายว่า จติแห่ง
ความเคารพ (respectful mind) หมายถงึ การยอมรบัและท าความเขา้ใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และความแตกต่างระหว่างกลุ่มคน  นอกจากนี้ยงัหมายถงึการพยายามท าความเขา้ใจมุมมอง 
เจตคต ิอารมณ์ หรอืสิง่กระตุ้นที่อยู่เบือ้งหลงัของความแตกต่างระหว่างคนหรอืกลุ่มคนดว้ย ซึง่การ
ท าความเขา้ใจกบัผูอ้ื่นนัน้ต้องอาศยัทกัษะทางด้านอารมณ์ (emotional intelligence) และทกัษะ
ทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (interpersonal intelligence) ร่วมกนั  โดยความ
เคารพนัน้สามารถแสดงออกไดท้างพฤตกิรรมทัง้ทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ ซึง่สามารถรบัรูไ้ด้
จากทัง้ผูใ้หค้วามเคารพและผูท้ีไ่ดร้บัความเคารพ 
  สรปุไดว้่า จติแห่งความเคารพเป็นคุณลกัษณะของบุคคลทีแ่สดงออกถงึพฤตกิรรมการ
อ่อนน้อมถ่อมตน  ให้เกยีรติ เคารพ และเปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่น  เคารพและเขา้ใจถงึ
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ความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ซึง่การท าความเขา้ใจกบัผู้อื่นนัน้ต้องอาศยัทกัษะ
ทางดา้นอารมณ์และทกัษะทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลรว่มกนั   
 
  2)  ความส าคญัของจติแห่งความเคารพ 
  การด์เนอร ์ (Gardner.  2006) อธบิายถงึความส าคญัของจติแห่งความเคารพว่า โลก
ในปจัจุบนัมกีารประสานสมัพนัธร์ะหว่างกนัและกนัหลากหลากรปูแบบ มนุษยย์ุคปจัจุบนัต้องมกีาร
เรยีนรูท้ีจ่ะอาศยัอยู่ร่วมกนั โดยไม่มคีวามเกลยีดชงัและความปรารถนาทีจ่ะท ารา้ยผู้อื่น นอกจากนี้
การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น โดยทุกคนควรจะยอมรบัความแตกต่างของกนัและ
กนั เรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนัตลอดจนเหน็คุณค่าของกลุ่มทีม่คีวามแตกต่างกนัดว้ย 
  พืน้ฐานของความเคารพผู้อื่น เริม่พฒันามาตัง้แต่วยัทารก ซึง่นักวเิคราะห์พฤตกิรรม 
เรยีกขัน้ตอนน้ีว่า การรบัรูถ้งึตวัตนของตวัเองโดยการเปรยีบกบัผูอ้ื่น (Incipient sense of self) และ
เป็นขัน้ตอนการเกิดความเขา้ใจในผู้อื่น เช่น เมื่อเด็กต้องเผชญิหน้ากบัเด็กอื่นที่มคีวามโศกเศร้า 
พวกเดก็ๆ จะท าใหเ้ดก็เหล่านัน้สงบลงไดโ้ดยการชวนเล่นของเล่น ชวนคุย เล่นเกมร่วมกนั โดยเดก็
เล็กมกัถือแบบอย่างและเลยีนแบบคนที่โตกว่า สูงวยักว่าหรอืมอี านาจมากกว่า ตัวแบบหรอืคน
ต้นแบบที่เด็กชื่นชอบมคีวามส าคญักบัการเป็นสมาชกิกลุ่ม ประเด็นส าคญัคอื เด็กจะโยงนัยทาง
จรยิธรรมเข้ากับการเป็นสมาชิกกลุ่ม แม้แต่เด็กวยั 5 ขวบก็มกีารพิจารณาตัดสินความดงีาม 
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นคุณธรรม จรยิธรรมหรอืธรรมเนียมปฏิบตัิได้ ดงันัน้เด็กที่ก าลงั
เจรญิเตบิโตจงึตอ้งเหน็ตวัแบบทีห่ลากหลาย ทัง้ตวัแบบทีด่ ีแบบผสมผสานหรอืตวัแบบทีไ่มด่ ี 
 
  3)  ความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาจติแห่งความเคารพ 
  การด์เนอร ์(Gardner.  2006) และ ไซเดอร;์ เดวสิ; และ การด์เนอร ์(Seider; Davis; 
& Gardner.  2009) อธบิายว่า ผูท้ีม่จีติแห่งความเคารพจะต้องมทีกัษะทางดา้นอารมณ์ (emotional 
intelligence) และทกัษะทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (interpersonal intelligence) 
รว่มกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
    3.1)  ทกัษะทางดา้นอารมณ์ (emotional intelligence หรอื EI) มคี าแปลอกี
หลายค าทีใ่ชก้นัคอื ความฉลาดทางอารมณ์ ปรชีาเชงิอารมณ์ เชาวน์อารมณ์ วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
และอื่นๆ  ทกัษะทางดา้นอารมณ์ถูกน าเสนอครัง้แรกในบทความของซลัโลวีแ่ละเมเยอร ์ (Salovey 
and Mayer) ทีช่ื่อ “Emotional intelligence” ในวารสาร Imagination, Cognition, and Personality 
ตพีมิพปี์ ค.ศ.1990 แต่แนวคดิท านองนี้ธอรน์ไดค ์(Thorndike) ไดน้ าเสนอมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1920 โดย
ใชค้ าว่าสตปิญัญาทางสงัคม (social intelligence) อย่างไรกด็ทีกัษะทางดา้นอารมณ์กลายมาเป็นที่
รูจ้กัอย่างแพร่หลายในปี 1995 เมื่อ โกลแมน (Goleman) เขยีนหนังสอืชื่อ Emotional Intelligence 
และเป็นทีส่นใจกนัอย่างกวา้งทัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเองและประเทศอื่นๆ  รวมทัง้ประเทศไทย
ดว้ย (วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล.ี  2547) 
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    โกลแมน (Goleman. 1998: 95) อธบิายว่า ทกัษะทางดา้นอารมณ์ หมายถงึ 
ความสามารถในการตระหนักรูถ้งึความรูส้กึของตนเองและความรูส้กึของผูอ้ื่น  สามารถบรหิารหรอื
จัดการกับอารมณ์ของตนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อื่นได้อย่างประสบ
ความส าเรจ็ โกลแมน (Goleman. 1995: 43) กล่าวว่าทกัษะทางดา้นอารมณ์มอีงคป์ระกอบ 5 ดา้น 
ดงันี้ 
     ดา้นที ่1 การรูจ้กัอารมณ์ของตนเอง (knowing one’s emotions) มคีวาม
เข้าใจตนเอง  สามารถรบัรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ว่ารู้สึกอย่างไร และสามารถรบัรู้ที่
เปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
     ด้านที่ 2 การบรหิารจดัการอารมณ์ (managing emotions) มี
ความสามารถจดัการกบัภาวะอารมณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมสามารถระงบัอารมณ์ของตนเอง และ
ขจดัความวติกกงัวล ความวุ่นวายใจความสิน้หวงั หรอืความฉุนเฉียวใหล้ดลงและจนกระทัง่สิน้ไปใน
ทีสุ่ด  
     ดา้นที่ 3 การสรา้งแรงจูงใจใหต้นเอง (motivating oneself) โดยให้
อารมณ์เป็นตวัน าความคดิใหไ้ปสู่เป้าหมาย รูจ้กัรอคอยไดแ้ละระงบัความหุนหนัพลนัแล่นของตนเอง 
แมว้่าจะมปีญัหาและอุปสรรคกไ็มย่อ่ทอ้ทีจ่ะไปสู่เป้าหมาย  
     ดา้นที ่4 การรบัรูถ้งึอารมณ์ของบุคคลอื่น (recognizing emotions in 
others) มคีวามสามารถตระหนักรูถ้งึความรูส้กึของบุคคลอื่น รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และมี
ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น สามารถปรบัอารมณ์ของตนเองให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และความ
ตอ้งการของบุคคลตามความจ าเป็นเพื่อสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพ  
     ดา้นที ่5 การจดัการดา้นสมัพนัธภาพ (handling relationships) มทีกัษะ 
ทางสงัคมในการบรหิารจดัการอารมณ์ที่เกี่ยวกบับุคคลอื่น สามารถสรา้งสายสมัพนัธ์ สรา้งความ
รว่มมอื รว่มกนัท าเพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมาย ตลอดจนสามารถบรหิารจดัการกบัความขดัแยง้ใหยุ้ติลง
ได ้
    บารอ์อน (Bar-On. 2007: Online) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ
ทกัษะทางดา้นอารมณ์ไว ้5 ดา้น 15 องคป์ระกอบ ดงันี้  
     ดา้นที่ 1 ความสามารถภายในตน (intrapersonal) ประกอบดว้ยการ
เคารพตนเอง (self-regard)  การตระหนักรูอ้ารมณ์ของตนเอง (emotional self-awareness)  การ
แสดงออกทางความรูส้กึของตนเอง (assertiveness)  ความเป็นอสิระ (independence) และการ
บรรลุศกัยภาพแห่งตน (self-actualization)   
     ดา้นที ่2 ความสามารถดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal) ประกอบดว้ย
ความเหน็อกเหน็ใจ (empathy)  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (social responsibility) และสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship)  
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     ดา้นที ่3 การจดัการความเครยีด (stress management) ประกอบดว้ย
การรบัมอืกบัเหตุการณ์ตงึเครยีด (stress tolerance)  และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง (impulse 
control)  
     ดา้นที ่4 การปรบัตวั (adaptability scales) ประกอบดว้ยการแก้ปญัหา 
(problem solving)  ความยดืหยุน่ (flexibility) และการทดสอบความจรงิ (reality testing) 
     ดา้นที่ 5 อารมณ์ (general mood) ประกอบดว้ยการมองโลกในแง่ด ี
(optimism) และความสุข (happiness) 
    3.2)  ทกัษะทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal 
intelligence) ทกัษะนี้ครอบคลุมความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ ความรูส้กึ ความคดิและเจตนา
ของผูอ้ื่น ทัง้นี้รวมถงึความไวในการสงัเกตน ้าเสยีง  ใบหน้า  ท่าทาง  อกีทัง้ยงัสามารถรูถ้งึลกัษณะ
ต่างๆ ของสมัพนัธภาพของมนุษยแ์ละสามารถตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล (Armstrong.  2000: 
2) 
    การพฒันาทกัษะทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลสามารถท าได้
หลากหลายวธิกีาร เช่น สถานการณ์จ าลอง  กลุ่มการเรยีนรู ้ การฝึกงานกบัสถานประกอบการ  การ
ระดมสมอง  เพื่อนสอนเพื่อน เป็นตน้ (Armstrong.  2000: 41) 
 
  4)  แนวทางการพฒันาจติแห่งความเคารพ 
  แนวทางการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิจติแห่งความเคารพสามารถด าเนินการได ้3 แนวทาง
ดงันี้ 
   4.1)  การท างานร่วมกนั  การด์เนอร ์(Gardner.  2006: 114-115, 157) กล่าวว่า 
ในช่วงแรกของการเรยีนในโรงเรยีน ควรสอนจติแห่งความเคารพผ่านประสบการณ์การท างานกลุ่ม
ร่วมกนัโดยสมาชกิที่มคีวามแตกต่างกนั โดยเริม่จากการท าความรูจ้กัผู้อื่นในกลุ่ม  ถดัมาคอื การ
รว่มงานกบัคนทีม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งฉนัมติร และช่วยกนัคน้หาว่ามมีุมมองทีแ่ตกต่างกนัอย่างไร
และมุมมองเหล่านัน้เพียงพอหรือไม่  มากไปกว่านัน้ การอ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เล่นเกม  
สถานการณ์จ าลอง  และกจิกรรมอาสาสมคัรที่สมัพนัธ์กบัความเคารพระหว่างบุคคลและกลุ่มก็จะ
สรา้งความเคารพไดม้ากขึน้   
   4.2)  การอภปิราย การด์เนอร ์(Gardner.  2006: 119-120) กล่าวว่า การพฒันา
ความเคารพอาจให้ผู้เรยีนอภิปรายเกี่ยวกบัคุณธรรม  จรยิธรรม  สทิธมินุษยชน  และหน้าที่ ซึ่ง
ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ผูเ้รยีนจะมมีมุมองว่ามนุษยต่์างกเ็ป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเดยีวกนั 
   4.3  เกมและสถานการณ์จ าลอง (games and simulations) สมธิ (Smith.  2009)  
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 5.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตแห่งความเคารพ 
 อริคิ-ซูสซ ี(Erik-Soussi.  2008) ไดศ้กึษาการรบัรูข้องอธกิารเกี่ยวกบัจติแห่งวทิยาการ  
จติแห่งการสงัเคราะห ์ จติแห่งการสรา้งสรรค์  จติแห่งความเคารพ และจติแห่งจรยิธรรมของตนว่า
สามารถช่วยใหต้นเองท างานได้ดเีพยีงใด  ผูว้จิยัเก็บขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์อธกิารวทิยาลยั
จ านวน 8 คน ผลการวจิยัพบว่า อธกิารส่วนใหญ่รบัรู้ว่าจติแห่งความเคารพของตนช่วยสนับสนุน
วฒันธรรมการไม่แบ่งแยก (culture of integrity) และช่วยในการเสรมิพลงัอ านาจ (empowerment) 
ดงันัน้ จติแห่งความเคารพจงึช่วยใหอ้ธกิารในการส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งให้ความเคารพกนั
และกนั 
 บอเลอร ์(Boaler.  2006: 74-78) ศกึษาระยะยาวเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยตดิตามนักเรยีน 
700 คน ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีแ่ตกต่างกนั 3 แห่ง ครอบคลุมโรงเรยีนในเมอืงและชาน
เมอืง โดยโรงเรยีนในเมอืงนัน้ใช้กระบวนการส่งเสรมิความสมัพนัธ์แบบเท่าเทยีมและสมัฤทธิผ์ล
ทางการเรยีน ซึง่ครคูณิตศาสตรข์องโรงเรยีนในเมอืงได้ปฏบิตังิานร่วมกนัในการออกแบบหลกัสูตร
และการสอนเพื่อส่งเสรมิความเคารพ โดยก าหนดให้นักเรยีนท างานกนัเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปญัหาเชงิ
มโนทศัน์ที่ซบัซ้อน ผลคือ ความเคารพนัน้สมัพนัธ์กับความเท่าเทียมเชิงความสมัพนัธ์ ซึ่งการ
มอบหมายใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิของผูอ้ื่นและเรยีนรูใ้นการสื่อสารจะส่งเสรมิใหเ้กดิความ
เคารพซึง่กนัและกนั 
 
6.   การท างานเป็นทีม 
 6.1  ความหมายของการท างานเป็นทีม 
 ลูเอ๊กและโพลเซอร ์(Luecke; & Polzer. 2004: 3-4) กล่าวว่า การท างานเป็นทมี คอื การ
ท างานโดยกลุ่มคนขนาดเลก็ซึง่แต่ละคนมทีกัษะความสามารถในการท างานทีส่่งเสรมิซึง่กนัและกนั 
และสมาชกิทุกคนต่างกย็ดึเป้าหมายเดยีวกนั โดยในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ สมาชกิในทมี
ต้องมปีฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั  ทัง้น้ีปจัจยัน าเขา้ (input) ต่างๆที่สมาชกิแต่ละคนป้อนเขา้สู่ทมีจะ
ส่งผลต่อการท างานของสมาชกิทมีคนอื่นๆ และสมาชกิของทมีต่างกค็าดหวงัว่าสมาชกิแต่ละคนจะ
ช่วยกันท างานของทมีให้ส าเรจ็ นอกจากนี้ ในการตัดสินใจต่างๆ จะใช้การตัดสินใจเป็นทีมโดย
พจิารณาจากความช านาญและประสบการณ์ของสมาชกิในทมี อนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจทีด่ ี
 เลนฮารด์ต์ (ธนวฒัน์ ภมรพรอนันต์.  2551: 18; อ้างองิจาก Lenhardt. 2004: 184) กล่าว
ว่า การท างานเป็นทมี คอื กระบวนการในการปฏบิตัิงานร่วมกนั โดยมกีารตดิต่อระหว่างสมาชกิ
ภายในทมีงาน  เป็นที่ยอมรบัซึ่งกนัและกนัมกีารพึง่พาอาศยักนัภายใต้สมัพนัธภาพที่ดขีองสมาชกิ
แต่ละคนในทมี เพื่อเสรมิสรา้งใหท้มีงานมคีวามแขง็แกร่งสามารถทีจ่ะบูรณาการตามความต้องการ
ของกลุ่มใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 ทศินา  แขมมณี (2545: 11) กล่าวว่า การท างานเป็นทมี หมายถงึ การที่บุคคลตัง้แต่ 2 
คนขึน้ไปร่วมกนัปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมเีป้าหมายร่วมกนั และทุกคนในกลุ่มมบีทบาทใน
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การช่วยด าเนินงานของกลุ่ม  มกีารติดต่อสื่อสาร  ประสานงาน  และตดัสนิใจร่วมกนั เพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์รว่มกนัของกลุ่ม 
 นาตยา  ปิลนัธนานนท ์และคณะ (2539: 5) อธบิายว่า การท างานเป็นทมี เป็นการท างาน
รว่มกนัของบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป โดยมเีป้าหมายในการท างานเดยีวกนั  เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
เดยีวกนั  สมาชกิของกลุ่มต้องมคีวามรบัผดิชอบร่วมกันโดยสมาชกิในกลุ่มต้องช่วยเหลอืพึ่งพา
อาศัยกันเพื่อให้งานประสบความส าเรจ็  เมื่อท างานเสรจ็แล้วจะต้องพิจารณาว่างานนัน้ป ระสบ
ความส าเรจ็หรอืไมโ่ดยจะตอ้งมกีารประเมนิผลและเมื่อประเมนิผลแลว้ ไดผ้ลงานมคีุณภาพน่าพอใจ
จะมกีารใหร้างวลัแก่กลุ่ม 
 สรุปได้ว่า การท างานเป็นทมี คอื การท างานโดยกลุ่มคนขนาดเลก็ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปที่มี
ปฏิสมัพนัธ์กัน โดยยดึเป้าหมายเดียวกัน และใช้ความรู้ความสามารถของสมาชิกในทีมเพื่อให้
ท างานไดบ้รรลุเป้าหมายนัน้  
 
 6.2  ลกัษณะของการท างานเป็นทีม 
 ปารก์เกอร ์(Parker. 2008: 19-63) อธบิายว่าทมีงานที่มปีระสทิธิผลจะต้องมลีกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 
  1)  เป้าหมายทีช่ดัเจน (clear sense of purpose) กล่าวคอื โดยสมาชกิของทมีจะต้อง
ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย/ภารกจิของทมีใหช้ดัเจน อกีทัง้สมาชกิทุกคนในทมีจะต้องเขา้ใจเป้าหมาย
นัน้ดว้ย 
  2)  บรรยากาศการท างานทีไ่ม่เป็นทางการ (informal climate) กล่าวคอื บรรยากาศที่
ส่งเสรมิใหท้มีท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลจะตอ้งมลีกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการ  สะดวกสบาย และผ่อน
คลาย 
  3)  การมสี่วนร่วม (participation) กล่าวคอื สมาชกิในทมีจะต้องมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ และอภปิรายแสดงออกถงึความคดิเหน็บ่อยครัง้ 
  4)  การฟงั (listening) กล่าวคอื ใหค้วามสนใจฟงัเพื่อนสมาชกิในทมีควบคู่ไปกบัการ
คดิวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าสิง่ทีฟ่งัโดยไมด่่วนตดัสนิ 
  5)  การแสดงออกถงึการไม่เหน็ด้วยอย่างสรา้งสรรค์ (civilized disagreement) 
กล่าวคอื  เป็นธรรมดาทีส่มาชกิของทมีจะมคีวามคดิเหน็ไมท่ีต่รงกนั ดงันัน้ สมาชกิในทมีจะต้องเปิด
ใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  6)  ฉันทามติ (consensus) กล่าวคอื ทมีจะต้องไม่ใช้การลงคะแนนหรอืการ
ประนีประนอมกนัและกนัเพื่อให้ได้ฉันทามติของทีม แต่จะต้องใช้การอภปิรายความคดิเห็นของ
สมาชกิในทมีในการยตุปิญัหาทางความคดิหรอืการตดัสนิใจ 
  7)  การสื่อสารทีเ่ปิดกวา้ง (open communication) กล่าวคอื สมาชกิของทมีจะต้อง
สื่อสารความรูส้กึต่างๆ ออกมาทัง้ทีเ่กีย่วกบังาน  การท างานของทมี  และเรือ่งอื่นๆ  



 82 

  8)  ก าหนดบทบาทและงานที่มอบหมายให้ชดัเจน (clear roles and work 
assignments) กล่าวคอื ทมีจะตอ้งระบุความคาดหวงัในบทบาทต่างๆ ของสมาชกิใหช้ดัเจน  ระบุสิง่
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีม่อบหมายใหช้ดัเจน  และกระจายงานใหแ้ก่สมาชกิคนต่างๆ ของทมีดว้ย
ความยตุธิรรม 
  9)  ภาวะผูน้ าร่วม (shared leadership) กล่าวคอื แมว้่าทมีจะมผีูน้ าอย่างเป็นทางการ 
แต่ทมีจะประสบความส าเรจ็ไดก้ด็ว้ยสมาชกิคนอื่นๆในทมี 
  10) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก (external relations) กล่าวคอื สมาชกิของทมีจะต้อง
อุทศิเวลาใหก้บัการพฒันาความสมัพนัธก์บักลุ่มหรอืบุคคลภายนอก  
  11) สไตลท์ีห่ลากหลาย (style diversity) กล่าวคอื  สมาชกิในทมีนัน้ประกอบไปดว้ย
บุคคลที่มคีวามแตกต่างหลากหลาย ดงันัน้การท างานจงึต้องมุ่งเน้นที่ภารกิจและต้องสามารถใช้
สไตลท์ีห่ลากหลายน้ีขบัเคลื่อนใหท้มีท างานได ้
  12) การวดัประเมนิตนเอง (self-assessment) กล่าวคอื จะต้องมกีารประเมนิการ
ท างานของทมีอยา่งสม ่าเสมอ 
 ลูเอ๊กและโพลเซอร ์(Luecke; & Polzer.  2004: 14-24) กล่าวว่า ลกัษณะของการท างาน
ทมีทีม่ปีระสทิธผิลจะตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
  1)  สมาชิกของทมีจะต้องมีความสามารถต่างๆ เช่น ความสามารถพเิศษ  ความรู ้ 
อทิธพิลทางความคดิต่อองคก์ร  ประสบการณ์  และความรูท้างเทคนิคในการท างาน 
  2)  ก าหนดเป้าหมายในการท างานใหช้ดัเจน และสมาชกิทุกคนในทมีต่างต้องรบัรูแ้ละ
เขา้ใจเป้าหมายในการท างานนัน้ดว้ย 
  3)  สมาชกิของทมีตอ้งมคีวามพยายามและมุง่มัน่จะบรรลุเป้าหมายในการท างานนัน้ 
  4)  สมาชิกของทีมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการท างานและต่างต้องได้ร ับ
ผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของทมี 
  5)  มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการท างาน ได้แก่  การสนับสนุนจากผู้น า  
โครงสร้างขององค์กรที่ไม่เป็นล าดบัขัน้  ระบบการให้รางวลัที่เหมาะสม  และประสบการณ์การ
ท างานเป็นทมี 
 ทศินา  แขมมณ ี(2545: 10) อธบิายลกัษณะของการท างานเป็นทมีประกอบไปดว้ย 
  1)  การมเีป้าหมายรว่มกนั  กล่าวคอื  บุคคลทีร่วมกลุ่มกนันัน้จะต้องมวีตัถุประสงคใ์น
การมารว่มกนั รบัรูแ้ละเขา้ใจในเป้าหมายรว่มกนัว่าจะท าอยา่งไรใหเ้ป็นผลส าเรจ็ 
  2)  การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน  กล่าวคอื บุคคลที่มารวมกลุ่มต้องมบีทบาท
หน้าทีใ่นการด าเนินงานเพื่อใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
  3)  การติดต่อสื่อสารกนัในกลุ่ม  กล่าวคอื  บุคคลร่วมกลุ่มนัน้จะต้องมกีารสื่อ
ความหมายกนั เพื่อช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจในการท างานรว่มกนั 
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  4)  การประสานงานกนัในกลุ่ม  กล่าวคอื กลุ่มจ าเป็นต้องมรีะบบการประสานงาน
เพื่อใหง้านของกลุ่มประสบความส าเรจ็   
  5)  การตดัสนิใจรว่มกนั  กล่าวคอื  บุคคลทีร่่วมกลุ่มกนัต้องมโีอกาสตดัสนิใจในงานที่
ท ารว่มกนัในระดบัใดระดบัหนึ่ง 
  6)  การมผีลประโยชน์ร่วมกนั  กล่าวคอื  สมาชกิกลุ่มต้องมโีอกาสไดร้บัการจดัสรร
ผลตอบแทนทีก่ลุ่มจะไดร้บัจากการท างานรว่มกนั 
 สรุปได้ว่า การท างานเป็นทมีมลีกัษณะดงันี้คอื  สมาชกิในทมีมคีวามเขา้ใจในเป้าหมาย
การท างานของทมี  ใชค้วามรูค้วามสามารถของตนในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  มสี่วนร่วม
และรบัผดิชอบในการท างาน  มปีฏสิมัพนัธแ์ละตดิต่อสื่อสารกนัอย่างเปิดเผย  มีการตดัสนิใจร่วมกนั  
แกไ้ขความคดิเหน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  ท างานภายใต้สิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิต่อ
การท างานและมบีรรยากาศทีไ่มเ่ป็นทางการ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 จากผลการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่ารปูแบบการเรยีนการสอนแบบการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีประกอบดว้ย 13 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอก
ชัน้เรยีน  2) การทดสอบเป็นรายบุคคล  3) การทดสอบเป็นทมี  4) การเขยีนอุทธรณ์  5) การใหผ้ล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดต่างๆ โดยผูส้อน  6) การน ามโนทศัน์
ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้โดยใหผู้เ้รยีนประยุกต์ใชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาไปใช้  7) การประเมนิ
โดยเพื่อน  8) การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในทมี  9) การทบทวนมโนทศัน์
ทัง้หมดในรายวชิา (เป็นรายบุคคล)  10) การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อปรบัแก้มโน
ทศัน์ที่ผดิพลาดของผู้เรยีน  11) การทบทวนการประยุกต์ใช้มโนทศัน์  12) การทบทวนเกี่ยวกบั
คุณค่าของทมี และ 13) การทบทวนตนเอง  จากนัน้ก็น ารปูแบบการเรยีนการสอนดงักล่าวมาใชใ้น
หลกัสูตรสาระการเรยีนรู้เพิ่มเติมสนัติศึกษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อ
ประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรสนัตศิกึษาในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี ดงัภาพประกอบ 8 
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รปูแบบการเรียนการสอนแบบ 
การเรียนรู้โดยเน้นทีม 

 

รปูแบบการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ประกอบดว้ย 13 ขัน้ตอนดงันี้ 
1. การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน     
2. การทดสอบเป็นรายบุคคล   
3. การทดสอบเป็นทมี   
4. การเขยีนอุทธรณ์   
5. การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเพื่อแกไ้ขความ
เขา้ใจทีผ่ดิพลาดต่างๆ โดยผูส้อน 
6. การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช ้โดยใหผู้เ้รยีน
ประยุกตใ์ชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาไปใช ้
7. การประเมนิโดยเพื่อน 
8. การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
ทมี 
9. การทบทวนมโนทศัน์ทัง้หมดในรายวชิา (เป็น
รายบุคคล) 
10. การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อ
ปรบัแกม้โนทศัน์ทีผ่ดิพลาดของผูเ้รยีน 
11. การทบทวนการประยุกตใ์ชม้โนทศัน์ 
12. การทบทวนเกีย่วกบัคุณค่าของทมี  
13. การทบทวนตนเอง  

 

ประสิทธิผลของ 
หลกัสตูรสนัติศึกษา 

 

1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
2.  เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัติ
ศกึษา 
3.  จติแห่งความเคารพ 
4.  การท างานเป็นทมี 
5.  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
เรยีนการสอนสนัตศิกึษา 
 

ภาพประกอบ 8  กรอบแนวคดิของการวจิยั 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัและพฒันา (research and development) เพื่อพฒันาและประเมนิ
ประสิทธิผลของหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย  โดยมขีัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  
 ขัน้ตอนที ่2 การจดัท ารายละเอยีดหลกัสตูร 
 ขัน้ตอนที ่3 การน าหลกัสตูรไปใช ้
 ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
ขัน้ตอนการวิจยั 
 1.   การศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสตูร   
 ขัน้ตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เป็นการศึกษา 
วเิคราะห์ และส ารวจสภาพปญัหาและความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรสนัตศิึกษาตาม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1.1   ศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
  1.2   ศกึษาเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตรสนัตศิกึษาจากเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อน ามาก าหนดโครงรา่งเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสตูรสนัตศิกึษา 
  1.3   สมัภาษณ์นักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาเกี่ยวกบัเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตร
สนัตศิกึษา  
  1.4   สมัภาษณ์ครแูละนกัเรยีนเพื่อศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นจติแห่งความ
เคารพและการท างานเป็นทมีของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
  
 2.   การจดัท ารายละเอียดหลกัสตูร  
 ขัน้ตอนการจดัท ารายละเอยีดหลกัสูตรเป็นการก าหนดรายละเอยีดและองคป์ระกอบต่างๆ 
ของหลกัสูตรสนัตศิกึษาครอบคลุมหลกัการ  เป้าหมาย  จุดหมาย  ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ทกัษะ  ค าอธบิายสาระการเรยีนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ กจิกรรมการเรยีน
การสอน  สื่อการเรยีนการสอน  การวดัและประเมนิผล ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
  2.1   การร่างรายละเอยีดหลกัสูตรสนัตศิกึษา  น าผลการศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานใน
ขัน้ตอนที่ 1 มาก าหนดผลการเรยีนรู้  สาระการเรยีนรู้  คุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ทกัษะ  
ค าอธบิายสาระการเรยีนรู้  และหน่วยการเรยีนรู้ของหลกัสูตรสนัติศึกษา โดยก าหนดเป็นสาระ
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เพิม่เตมิสนัตศิกึษา จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ชัว่โมง) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ระดบัมธัยมตอนปลาย 
  2.2   ตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีรอบที ่
1 โดยใหน้ักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครง
ของโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีโดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(index of item-objective congruence หรอื IOC)  (Turner; & Carlson.  2003) ซึง่ค านวณไดจ้าก
สตูรต่อไปนี้ 

 
IOC  =  ∑ R/N 

 

  เมือ่ IOC หมายถงึ   ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R   หมายถงึ   คะแนนความคดิเหน็ของนกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษา 
   N   หมายถงึ   จ านวนนกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษา 
 
  ความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสนัติศึกษาน ามาแปลงเป็นคะแนนได้โดยหากมี
ความเห็นว่าสอดคล้องก าหนดคะแนนเป็น +1  หากมคีวามเห็นว่าไม่แน่ใจก าหนดคะแนนเป็น 0 
หากมีความเห็นว่าไม่สอดคล้องก าหนดคะแนนเป็น  -1  จากนัน้น าคะแนนการประเมินของ
นักวชิาการด้านสนัติศึกษามาแทนค่าในสูตรเพื่อค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง โดยถ้าได้ค่า
มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ถอืว่าขอ้ค าถามอยูใ่นเกณฑท์ีใ่ชไ้ด ้และไมต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข   
  ผลจากการประเมนิความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสูตรสนัตศิกึษาตาม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีรอบที ่1 มผีลการประเมนิดงัในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการประเมนิความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตรสนัติศึกษาส าหรบั

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยนกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษา 
 

 
รายการ 

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง  

ความ 
หมาย 

1.  ผลการเรยีนรูค้รอบคลุมสิง่ทีผู่เ้รยีนควรจะไดเ้รยีนรูใ้น
หลกัสตูรสนัตศิกึษา 1 

 
เหมาะสม 

2.  ผลการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 0.67 เหมาะสม 
3.  ผูเ้รยีนสามารถบรรลุผลการเรยีนรูไ้ด้ 1 เหมาะสม 
4.  สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู้ 0.67 เหมาะสม 
5.  สาระการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 0.67 เหมาะสม 
6.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์คีวามเหมาะสม 1 เหมาะสม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 

7.  ทกัษะมคีวามเหมาะสม 0.67 เหมาะสม 
8.  ค าอธบิายสาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู้ 0.67 เหมาะสม 
9.  ค าอธบิายสาระการเรยีนรูม้เีนื้อหาสาระ เจตคต ิค่านิยม 
และทกัษะทีเ่หมาะสม 

 
1 

 
เหมาะสม 

10. ค าอธบิายสาระการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 0.67 เหมาะสม 
11. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยมคีวามถูกตอ้งสมัพนัธก์บั
ชื่อหน่วยนัน้ๆ 

 
1 

 
เหมาะสม 

12. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยมคีวามครอบคลุมเพยีงพอ 0.67 เหมาะสม 

13. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยมคีวามต่อเนื่องเป็นล าดบัที่
เหมาะสม 0.67 

 
เหมาะสม 

14. เวลาทีใ่ชใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 1 เหมาะสม 
 
  จากตาราง 4  นักวชิาการสนัตศิกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัในทุกขอ้ทุกประเดน็ 
โดยมคี่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  นอกจากนี้  นักวิชาการสนัติศึกษามี
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรสนัตศิกึษาเพิม่เตมิ สรปุไดด้งันี้   
   1)  ควรปรบัผลการเรยีนรูท้ี่ใช้ค าว่า “อธบิาย” เป็น “รูแ้ละเขา้ใจ” เพราะค าว่า
อธบิายน่าจะใชเ้มือ่เขยีนจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
   2)  ควรเพิม่สาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบั การรูจ้กัตนเอง  แหล่งทีม่าของความขดัแยง้  
   3)  ควรปรบัการเรยีงล าดบัเนื้อหาโดยน าเนื้อหาสาระ “ระดบัและประเภทของ
ความขดัแยง้” ขึน้ก่อน เนื้อหาสาระ “ความส าคญั และผลเสยีของความขดัแยง้” 
   4)  ปรบัค าอธบิายสาระการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรูจ้ากค าว่า ผลเสยีของความ
ขดัแยง้เป็นผลกระทบหรอืผลของความขดัแยง้  
   5)  การสรา้งสนัตภิาพเชงิบวกและเชงิลบนัน้เป็นการแบ่งอย่างคร่าวๆ ควรระบุใน
หลกัสูตรว่าทัง้สนัตภิาพเชงิบวกและเชงิลบต่างก็มสี่วนในการแก้ไขความรุนแรงทางตรงและความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้งเช่นกนัแต่จดุเน้นต่างกนัและขึน้อยูก่บัการน าไปใช้ 
   6)  ควรมเีนื้อหาเกี่ยวกบัสนัตวิฒันธรรมเพื่อเป็นวฒันธรรมทีใ่ชแ้ก้ไขวฒันธรรม
แห่งความรนุแรง 
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  2.3   ปรบัปรุงแก้ไขโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
รอบที ่1 ตามทีน่กัวชิาการดา้นสนัตศิกึษาน าเสนอ  
  2.4   สรา้งหลกัสูตรสนัตศิกึษาโดยองิแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี โดยก าหนด
หลกัการ  เป้าหมาย  จดุหมาย  ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรู ้ กจิกรรมการเรยีน
การสอน  สื่อการเรยีนการสอน  เครือ่งมอืและวธิกีารวดัและประเมนิผล 
  2.5   ตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีรอบที ่
2 โดยใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร
สนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี มผีลการประเมนิดงัในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ผลการประเมนิความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร  เอกสารประกอบ

หลกัสตูร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 

 

รายการ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

 

ความหมาย 

ด้านโครงร่างหลกัสตูร   
1.  หลกัการมคีวามเหมาะสม 1 เหมาะสม 
2.  เป้าหมายมคีวามเหมาะสม 0.75 เหมาะสม 
3.  จดุหมายมคีวามเหมาะสม 0.75 เหมาะสม 
4.  ผลการเรยีนรูม้คีวามครอบคลุมสิง่ทีผู่เ้รยีนควรจะได้
เรยีนรูใ้นหลกัสตูรสนัตศิกึษา 

 
0.60 

 
เหมาะสม 

5.  ผลการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 1 เหมาะสม 
6.  ผูเ้รยีนสามารถบรรลุผลการเรยีนรูไ้ด้ 1 เหมาะสม 
7.  สาระการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู้ 1 เหมาะสม 
8.  สาระการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 1 เหมาะสม 
9.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์คีวามเหมาะสม 1 เหมาะสม 
10. ทกัษะมคีวามเหมาะสม 0.75 เหมาะสม 
11. ค าอธบิายสาระการเรยีนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัผลการ
เรยีนรู ้

 
1 

 
เหมาะสม 

12. ค าอธบิายสาระการเรยีนรูม้เีนื้อหาสาระ   เจตคต ิ
ค่านิยม และทกัษะทีเ่หมาะสม 

 
1 

 
เหมาะสม 

13. ค าอธบิายสาระการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 0.75 เหมาะสม 
14. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยมคีวามถูกตอ้งสมัพนัธก์บั
ชื่อหน่วยนัน้ๆ 

 
1 

 
เหมาะสม 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

  

 

รายการ 
ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

 

ความหมาย 

15. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยมคีวามครอบคลุมเพยีงพอ 1 เหมาะสม 
16. สาระการเรยีนรูใ้นแต่ละหน่วยมคีวามต่อเนื่องเป็นล าดบั
ทีเ่หมาะสม 

 
0.75 

 
เหมาะสม 

17. เวลาทีใ่ชใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 1 เหมาะสม 
ด้านเอกสารประกอบหลกัสตูรและแผนการจดัการเรียนรู้  
18. สาระส าคญัถูกตอ้ง และสมบรูณ์ 1 เหมาะสม 
19. จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูข้อง
หลกัสตูรสนัตศิกึษา 

 
0.75 

 
เหมาะสม 

20. จดุประสงคก์ารเรยีนรูส้ามารถประเมนิได้ 0.75 เหมาะสม 
21. องคป์ระกอบแต่ละส่วนของแผนการจดัการเรยีนรู้
สอดคลอ้งกนั 

 
1 

 
เหมาะสม 

22. สาระการเรยีนรูท้ีก่ าหนดในแผนการจดัการเรยีนรู้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรสนัตศิกึษา 

 
1 

 
เหมาะสม 

23. กจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีน
การสอนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  

 
1 

 
เหมาะสม 

24. กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามชดัเจน 1 เหมาะสม 
25. กจิกรรมการเรยีนการสอนมกีารจดัล าดบัขัน้เหมาะสม 1 เหมาะสม 
26. กจิกรรมการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 1 เหมาะสม 
27. กจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิด ้ 0.75 เหมาะสม 
28. สื่อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 0.75 เหมาะสม 
29. สื่อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัเนื้อหา 1 เหมาะสม 
30. การประเมนิผลการเรยีนรูม้คีวามชดัเจนในการน าไปสู่
การปฏบิตั ิ

 
1 

 
เหมาะสม 

31. การวดัและประเมนิผลมคีวามหลากหลาย  1 เหมาะสม 
 
  จากตาราง 5 ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตร  
เอกสารประกอบหลกัสูตร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษา มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัในทุก
ขอ้ทุกประเดน็ โดยมคี่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00  นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญมี
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิสรปุไดด้งันี้ 
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   1)  เนื้อหาเรื่องหลกัธรรมทางศาสนาในสนัตวิฒันธรรมควรตดัออกเพราะซ ้าซอ้น
กบัเนื้อหาปกตใินหลกัสตูรสงัคมศกึษา 
   2)  ควรยกตวัอย่างการใชศ้าสนาอื่นๆเพิม่เตมิไปจากอสิลามในฐานะทีเ่ป็นความ
รนุแรงเชงิวฒันธรรมเพื่อไมใ่หเ้กดิอคตต่ิอศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 
   3)  งานทีม่อบหมายใหแ้ก่ผูเ้รยีนควรยกกรณทีีใ่กลเ้คยีงกบัเหตุการณ์ปจัจบุนั 
   4)  งานทีม่อบหมายให้แก่ผู้เรยีนบางเรื่องอาจใชเ้วลามากเกนิไป ควรปรบัให้
เหมาะสมกบัระยะเวลา 
   5)  เนื้อหาในบางหน่วยค่อนขา้งยาก ดงันัน้ควรยกตวัอยา่งและอธบิายเพิม่เตมิ 
 
  2.6   ปรบัปรุงแก้ไขโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
รอบที ่2 ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญน าเสนอ 
  2.7   น าหลกัสูตรสนัตศิกึษาไปทดลองใช้ (tryout) จ านวน 40 ชัว่โมงกบันักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสริริตันาธรทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน  
  2.8   ปรบัปรุงแก้ไขโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
รอบที ่3 จากผลการน าโครงรา่งหลกัสตูรไปทดลองใช ้
  2.9   ก าหนดรหสัวชิาและขออนุมตัหิลกัสตูรสนัตศิกึษาจากคณะกรรมการสถานศกึษา
โรงเรยีนสริริตันาธร  โดยหมวดสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรยีนสริริตันาธรไดก้ าหนด
รหสัวชิาของสาระการเรยีนรูส้นัตศิกึษา คอื ส30224  และคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนสริิ
รตันาธรได้อนุมตัิเหน็ชอบให้ใช้หลกัสูตรสนัติศึกษาเป็นสาระการเรยีนรู้ เพิม่เติมในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
 3.   การน าหลกัสตูรไปใช้  
 ขัน้ตอนการน าหลกัสูตรไปใช้ ผู้วจิยัได้ด าเนินการน าหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้  
  3.1  แบบแผนการทดลอง 
  การทดลองเพื่อประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดย
เน้นทมีผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบทดลอง (experimental research) ทีม่แีบบแผนการทดลองแบบ 
the pretest-posttest control group design (Cohen; Manion; & Morrison.  2007: 212-213) เป็น
เวลา 1 ภาคการศกึษา (20 สปัดาห)์ จ านวน 40 ชัว่โมง ดงัภาพประกอบ 9  
 

 R O1 X O2  
 R O3  O4  

 
ภาพประกอบ 9  แบบแผนการทดลอง 
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  เมือ่  R    หมายถงึ   กระบวนการสุ่ม 
    O1   หมายถงึ   การวดัผลก่อนการใชห้ลกัสูตรของกลุ่มทดลอง 
    O2   หมายถงึ   การวดัผลหลงัการใชห้ลกัสตูรของกลุ่มทดลอง 
    X     หมายถงึ   การทดลองใชห้ลกัสตูรสนัตศิกึษา 
    O3   หมายถงึ   การวดัผลก่อนการใชห้ลกัสูตรของกลุ่มควบคุม 
    O4   หมายถงึ   การวดัผลหลงัการใชห้ลกัสตูรของกลุ่มควบคุม 
 
  ผู้วิจยัเป็นผู้สอนหลักสูตรสนัติศึกษาทัง้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทัง้นี้ เพื่อ
ควบคุมความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของตวัแปรแทรกซ้อนจากผู้สอน เช่น ความรู้ด้านสนัติ
ศกึษา  ประสบการณ์การสอน  คุณวุฒ ิ ความสนใจ และอื่นๆ ใหเ้ท่าเทยีมกนัทัง้ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 
 
  3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

   1)  ประชากร ไดแ้ก่  นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนสริริตันาธร 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เขต 1 ปีการศกึษา 2553  
   2)  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสริริตันาธร 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เขต 1 ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553  
จ านวน 80 คน  ซึง่ผูว้จิยัใชก้ระบวนการสุ่มเป็นกลุ่มอยา่งงา่ยสามขัน้ตอน ดงันี้ 
    ขัน้ที ่1 สุ่มเพื่อก าหนดระดบัชัน้ กล่าวคอื โรงเรยีนสริริตันาธร จดัการศกึษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกได้เป็น 3 ระดับชัน้ได้แก่ ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 4  
มธัยมศกึษาปีที ่5 และ มธัยมศกึษาปีที ่6  ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มอยา่งงา่ยสุ่มไดร้ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
    ขัน้ที ่2 สุ่มเพื่อก าหนดหอ้งเรยีนทีใ่ชท้ดลอง กล่าวคอื โรงเรยีนสริริตันาธร มี
หอ้งเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 จ านวน  7 หอ้งเรยีน  ผูว้จิยัใช้การสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้
หอ้งเรยีนจ านวน 2 หอ้งเรยีน  ผูว้จิยัสุ่มไดห้อ้ง 54 และหอ้ง 57 
    ขัน้ที่ 3 สุ่มเพื่อจดักลุ่มตวัอย่างเขา้สู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 1 
หอ้งเรยีน  ผูว้จิยัสุ่มไดห้อ้ง 54 เป็นกลุ่มทดลองและหอ้ง 57 เป็นกลุ่มควบคุม โดยนักเรยีนในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมจี านวนกลุ่มละ 40 คน รวมทัง้สิน้ 80 คน 
 
 4.   การประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 ขัน้ตอนการประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรและปรบัปรุงหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิ
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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  4.1   ประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรโดยพจิารณาจากเกณฑพ์จิารณาประสทิธผิล
ของหลกัสูตรสนัติศกึษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ดงันี้ 
   1)  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   2)  นักเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   3)  นักเรยีนกลุ่มทดลองมจีติแห่งความเคารพหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   4)  นักเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
   5)  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไม่
น้อยกว่าระดบัมาก 
  4.2  ปรบัปรงุหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจากผลของการน า
หลกัสตูรไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
ตาราง 6 ขัน้ตอนพฒันาหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย  
 

ขัน้ตอน วิธีการ เป้าหมาย/ผล 
ขัน้ตอนที ่1 การศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใช้
ในการพฒันาหลกัสตูร 

-  ศกึษาเอกสารและงานวจิยั 
-  สมัภาษณ์นกัวชิาการดา้นสนัติ
ศกึษา คร ูและนกัเรยีน 

-  สภาพปญัหาและความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
หลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิ
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 
-  เป้าหมายและเน้ือหาของ
หลกัสตูรสนัตศิกึษา 
-  สภาพปญัหาและความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาจติ
แห่งความเคารพและการท างาน
เป็นทมีของนกัเรยีน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ขัน้ตอน วิธีการ เป้าหมาย/ผล 
ขัน้ตอนที ่2 การจดัท า
รายละเอยีดหลกัสตูร 

-  ก าหนดรา่งหลกัสตูรจากผล
การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะ
น ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร 
-  ประเมนิร่างหลกัสตูรโดย
นกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษาและ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
-  น าหลกัสตูรไปทดลองใช ้

-  รา่งหลกัสตูรสนัตศิกึษาตาม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ส าหรบันกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายทีผ่่านการ
ประเมนิจากนกัวชิาการดา้นสนัติ
ศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญและพรอ้ม
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนที ่3 การน า
หลกัสตูรไปใช ้

-  น าหลกัสตูรไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

-  ขอ้มลูการน าหลกัสตูรไปใช ้
 

ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิ
ประสทิธผิลของหลกัสตูร
และปรบัปรงุหลกัสตูร 

-  เปรยีบเทยีบระหว่างผลการน า
หลกัสตูรไปใชก้บัเกณฑพ์จิารณา
ประสทิธผิลของหลกัสตูร 
-  ปรบัปรงุหลกัสตูร 

-  ผลการประเมนิประสทิธผิล
ของหลกัสตูร เพื่อใชใ้นการ
ยนืยนัและปรบัปรงุหลกัสตูรให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
-  หลกัสตูรสนัตศิกึษาตาม
แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ฉบบัสมบูรณ์ 
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1.  การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน 2.  การจดัท ารายละเอียดหลกัสูตร 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยั  สมัภาษณ์คร ูนกัเรยีน 
และนกัวชิาการสนัตศิกึษาและตรวจสอบความ
เหมาะสมของหลกัสตูร 

1. สภาพปญัหาและความตอ้งการ 
2. หลกัการ 
3. เป้าหมาย 
4. จุดหมาย 
 

8. สือ่การเรยีนการสอน 
   - งานอ่านก่อนเขา้ชัน้เรยีน ภาพยนตร ์ กรณศีกึษา 
 

7. กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 

6. หน่วยการเรยีนรู ้

5. เนื้อหา 

การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ (Michaelsen. 2004, 
วชิยั วงษ์ใหญ่. 2552, ส านกัวชิาการและมาตรฐาน
การศกึษา. 2552) 

กรอบเน้ือหาสาระ (Evangelista. 2005,  Barash; & 
Webel. 2002, ศรเีพญ็ ศุภพทิยากุล.  2546, สาขาวชิา
ศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2545) 

3.  การน าหลกัสูตร 
ไปใช้ 

4.  การประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตรและปรบัปรงุหลกัสูตร 

ใชห้ลกัสตูรกบักลุ่ม
ตวัอย่างระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา  (40 ชัว่โมง) 

4.1  เกณฑก์ารประเมนิสทิธผิลของหลกัสตูร 
      1)  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
      2)  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
      3)  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมจีติแหง่ความเคารพหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
      4)  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
      5)  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไมน้่อยกว่าระดบัมาก 
4.2  ปรบัปรุงหลกัสตูรจากผลของการน าหลกัสตูรไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

9. การวดัและประเมนิผล 
   - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัเจตคติ

ต่อหลกัสตูรสนัตศิกึษา  แบบวดัจติแห่งความเคารพ  
แบบส ารวจการท างานเป็นทมี  แบบสอบถามความพงึ
พอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษา 

 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี  2551, อนนัต์ ศรโีสภา.  2534) 
เจตคติต่อหลกัสตูรสนัติศึกษา (ธรีวุฒ ิเอกะกุล.  2549, วรรณ์ด ีแสงประทปีทอง.  
2544,  จริะวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์.  2538) 
จิตแห่งความเคารพ (Gardner. 2006, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน. 
2551, อรพนิทร ์ ชชูม. 2545, ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2543) 
การท างานเป็นทีม (Cestone; Levine; & Lane. 2008, Parker. 2008, Luecke; & 
Polzer. 2004, สุวมิล ว่องวาณชิ. 2546, ทศินา แขมมณ.ี 2545) 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนสนัติศึกษา  (ธรีวุฒ ิเอกะกุล.  2549,    
วรรณ์ด ีแสงประทปีทอง.  2544,  จริะวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์.  2538) 
 
 

การเรียนรู้โดยเน้นทีม (Michaelsen; & Sweet. 
2008, Cestone; Levine; & Lane.  2008, 
Michaelsen; & Knight. 2004, Michaelsen. 2004, 
Fink. 2004, Birmingham; & McCord.  2004) 

ภาพประกอบ 10  ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

http://library.car.chula.ac.th/search~S0/aBarash%2C+David+P./abarash+david+p/-3,-1,0,B/browse
http://library.car.chula.ac.th/search~S0/aBarash%2C+David+P./abarash+david+p/-3,-1,0,B/browse
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เอกสารประกอบหลกัสตูร 
 หลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายมเีอกสารประกอบหลกัสตูรดงันี้ 
 
 1.  หลกัสตูรสนัติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีม 
 หลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีประกอบดว้ยสภาพปญัหาและความ
ต้องการ  หลกัการ  เป้าหมาย  จุดหมาย  เน้ือหา  ค าอธบิายสาระการเรยีนรู้  หน่วยการเรยีนรู ้ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการเรยีนการสอน  การวดัและประเมนิผล 
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้   
 แผนการจดัการเรยีนรูข้องหลกัสตูรสนัตศิกึษาประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูส้าระการ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิสนัตศิกึษา จ านวน 1 หน่วยกติ 40 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็นแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
ออกแบบตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทีมส าหรบักลุ่มทดลองจ านวน 7 แผน  และแผนการจดัการ
เรยีนรูท้ีอ่อกแบบการเรยีนการสอนแบบปกตสิ าหรบักลุ่มควบคุมจ านวน 7 แผน  ในแต่ละแผนการ
จดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ คอื  ชื่อหน่วยการเรยีนรู้  สาระส าคญั  จุดประสงคก์ารเรยีนรู้  
สาระการเรยีนรู ้ แนวทางการกจิกรรมการเรยีนการรู ้ สื่อการเรยีนการสอน  แนวทางการวดัและ
ประเมนิผล 
 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพแผนการจดัการเรยีนรูม้ขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  2.1  สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิสนัตศิกึษา ประกอบด้วย
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีอ่อกแบบตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี 40 ชัว่โมง และแผนการจดัการ
เรยีนรูท้ีอ่อกแบบการเรยีนการสอนแบบปกตสิ าหรบักลุ่มควบคุม 40 ชัว่โมง  ตามระยะเวลาทีใ่ชใ้น
แต่ละหวัขอ้และหน่วยการเรยีนรูข้องหลกัสตูรสนัตศิกึษา 
  2.2  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูด้้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และความเป็นปรนัย (objectivity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน พจิารณาและประเมนิ
ความสอดคล้องของแผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูซ้ึ่งมลีกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และพจิารณาจากดชันีความสอดคลอ้ง (index of item-
objective congruence หรอื IOC) พบว่า แผนการจดัการเรยีนรูทุ้กแผนมดีชันีความสอดคล้องสูง
กว่า 0.5  
  2.3  น าหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีทีผ่่านการพจิารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (tryout) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2553 กบันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 5 โรงเรยีนสริริตันาธรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน เป็นระยะเวลา 20 
สปัดาห ์เพื่อศกึษาความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อ และการวดัประเมนิผล 
  2.4  ปรบัปรงุหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีตามขอ้คน้พบทีไ่ด้
จากการทดลองใชห้ลกัสตูร 
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 3.  เอกสารสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมสนัติศึกษา 
 เอกสารสาระการเรยีนรูเ้พิม่เติมสนัติศกึษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ประกอบไปดว้ยเนื้อหา 3 ส่วน ดงันี้  
  3.1  ความขดัแยง้ ประกอบดว้ยเนื้อหา 1 บท ไดแ้ก่ บทที ่1 ความขดัแยง้: ปกตวิถิี
ของมนุษย ์  
  3.2  ความรนุแรง ประกอบดว้ยเนื้อหา 3 บท ไดแ้ก่ บทที ่2 ความรุนแรงทางตรง  บท
ที ่3 ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง  และบทที ่4 ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
  3.3  สนัตภิาพ  ประกอบดว้ยเนื้อหา 3 บท ไดแ้ก่ บทที ่5 สนัตภิาพเชงิลบ: สนัตภิาพ
ทีป่ราศจากความรุนแรงทางตรง  บทที ่6 สนัตภิาพเชงิบวก: สนัตภิาพทีป่ราศจากความรุนแรงเชงิ
โครงสรา้ง และบทที ่7 สนัตวิฒันธรรม 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   
 1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 
50 ขอ้ 
 จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เยาวด ี
วบิูลย์ศร.ี  2551, อรพนิทร์ ชูชม.  2545, อนันต์ ศรโีสภา.  2534) ผู้วจิยัได้ก าหนดขัน้ตอนการ
จดัท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดงันี้ 
  1.1  ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมซึง่แปลงจากผลการเรยีนรูโ้ดยระบุเป็นขอ้ๆ 
และใหว้ตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมเหล่านัน้สอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูท้ ัง้หมดทีจ่ะท าการทดสอบ 
  1.2  สรา้งผงัของแบบทดสอบทีแ่สดงถงึน ้าหนกัของสาระการเรยีนรูใ้นแต่ละส่วน 
  1.3  สรา้งขอ้ค าถามและตวัเลอืกจ านวน 50 ขอ้ ตามน ้าหนักของสาระการเรยีนรูท้ี่
ก าหนดไวใ้นผงัของแบบทดสอบ 
  1.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านความ
เทีย่งตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเป็นปรนัย (objectivity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน
พจิารณาและประเมนิความสอดคลอ้งของผลการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรูก้บัขอ้ค าถาม และค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง ผลการประเมนิพบว่าขอ้ค าถามของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมดีชันี
ความสอดคลอ้งสงูกว่า 0.6 ทุกขอ้ อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยัไดป้รบัขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ ใหก้ระชบั ไม่
ก ากวม และอ่านเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะ 
  1.5  หาค่าความยาก (item-difficulty) โดยน าไปใช้กบันักเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน น ามาหาค่าความยากจากสตูรดงัต่อไปนี้ 
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      P =   
 
    เมือ่  P  หมายถงึ  ดชันีความยากรายขอ้ 
      N  หมายถงึ  จ านวนคนทัง้หมด 
 
  1.6  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความเชื่อมัน่ 
(reliability) โดยน าไปใชก้บักลุ่มทีไ่ม่ใช่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมัน่ดว้ยวธิกีารของคูเดอร์-รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) สูตร KR-20 ซึ่งค านวณไดจ้ากสูตร
ต่อไปนี้ 

KR-20 = 
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 เมือ่ k  หมายถงึ จ านวนขอ้ของแบบวดั 
 pi, qi   หมายถงึ สดัส่วนของการตอบถูกและผดิของขอ้ I ตามล าดบั 

 
2

pS      หมายถงึ   ความแปรปรวนของคะแนนรวมหรอืความแปรปรวนระหว่างผูต้อบ 
 
  ผลจากการน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปทดลองใชก้บันักเรยีนทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งพบว่าค่า KR-20 เท่ากบั 0.857 
 
  ผลจากการน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปทดลองใชก้บันักเรยีนทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งพบว่าค่าความยากของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในช่วง 0.53-0.77 ซึง่
เป็นค่าความยากที่เหมาะสมดงัที่ บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2537: 106) และ วรรณี แกมเกตุ 
(2549: 218) อธบิายว่าค่าความยากทีใ่ชไ้ดค้วรมคี่าอยูร่ะหว่าง 0.20-0.80  
 
 2.  แบบวดัเจตคติต่อหลกัสตูรสนัติศึกษา  
 แบบวัดเจตคติต่อหลักสูตรสันติศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดบั แบบลเิคริท์ (Likert) จ านวน 24 ขอ้ โดยใชว้ธิกีารใหผู้เ้รยีนรายงานตนเอง (self-
report) 
 จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการสรา้งแบบวดัเจตคต ิ(ธรีวุฒ ิเอกะกุล.  2549, วรรณ์ด ี
แสงประทปีทอง.  2544, จริะวฒัน์ วงศ์สวสัดวิฒัน์.  2538) ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัท าแบบ
วดัเจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษาดงันี้ 
  2.1  ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของเจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา 

จ านวนคนทีต่อบรายขอ้ถูก 
N 



 98 

  2.2  ก าหนดจ านวนขอ้ค าถามทีจ่ะวดัในแต่ละองคป์ระกอบ 
  2.3  สรา้งขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบตามจ านวนทีก่ าหนด 
  2.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษาดา้นความเทีย่งตรง
ตามเนื้อหา (content validity) และความเป็นปรนัย (objectivity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คนพจิารณา
และประเมนิความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถาม และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   ผลการ
ประเมนิพบว่าขอ้ค าถามของแบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษามดีชันีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.6 
ทุกขอ้ อย่างไรกต็าม มขีอ้ค าถามของแบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษาจ านวน 2 ขอ้ทีม่คี าถาม
ใกล้เคยีงกนัซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ตดัออก 1 ขอ้ และผู้วจิยัได้ปรบัขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ให้
กระชบั ไมก่ ากวม และอ่านเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะ 
  2.5)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิึกษาดา้นความเชื่อมัน่ 
(reliability) โดยน าไปใชก้บักลุ่มทีไ่ม่ใช่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมัน่แบบแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s coefficient alpha) ซึง่ค านวณไดจ้ากสตูรต่อไปนี้ 
 

 (Alpha)   =  
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   เมือ่ k  = จ านวนขอ้ของแบบวดั 

    2

iS = ค่าความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้ 
    2

pS = ค่าความแปรปรวนของคะแนนของเครือ่งมอืวดัทัง้ฉบบั 
  ผลจากการน าแบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิึกษาไปทดลองใช้กบันักเรยีนที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งพบว่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั มคี่า .79 
 
 3.  แบบวดัจิตแห่งความเคารพ  
 แบบวดัจติแห่งความเคารพมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
แบบลเิคริท์ (Likert) จ านวน 23 ขอ้ โดยใชว้ธิกีารใหผู้เ้รยีนรายงานตนเอง 
 จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการสรา้งแบบวดัค่านิยม (อรพนิทร ์ชูชม. 2545, ลว้น สายยศ; 
และองัคณา สายยศ. 2543) ผูว้จิยัได้ก าหนดขัน้ตอนการจดัท าแบบวดัค่านิยมจติแห่งความเคารพ
ดงันี้ 
  3.1  ก าหนดโครงสรา้งและขอบขา่ยลกัษณะของค่านิยมจติแห่งความเคารพ 
  3.2  ก าหนดรปูแบบการเขยีนขอ้ความวดัค่านิยม  
  3.3  ก าหนดจ านวนขอ้ค าถามทีจ่ะวดัในแต่ละขอบข่ายลกัษณะ 
  3.4  สรา้งขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมแต่ละขอบขา่ยลกัษณะตามจ านวนทีก่ าหนด 



 99 

  3.5  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัจติแห่งความเคารพดา้นความเทีย่งตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และความเป็นปรนัย (objectivity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คนพจิารณาและประเมนิ
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถาม และหาค่าดชันีความสอดคล้อง  ผลการประเมนิ
พบว่าขอ้ค าถามของแบบวดัจติแห่งความเคารพมดีชันีความสอดคล้องสูงกว่า 0.6 ทุกขอ้ อย่างไรก็
ตาม ผู้เชีย่วชาญเสนอใหใ้ชค้ าแทนตนเองของนักเรยีนใหค้งทีแ่ละผูว้จิยัไดป้รบัขอ้ค าถามจ านวน 3 
ขอ้ ใหก้ระชบั ไมก่ ากวม และอ่านเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะ 
  3.6  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัจติแห่งความเคารพดา้นความเชื่อมัน่ (reliability) 
โดยน าไปใชก้บักลุ่มที่ไม่ใช่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่แบบ
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั  ผลจากการน าแบบวดัจติแห่งความเคารพไปทดลองใชก้บันักเรยีน
ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งพบว่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั มคี่า .81 
 
 4.  แบบส ารวจการท างานเป็นทีม  
 แบบส ารวจการท างานเป็นทมีมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดบั จ านวน 26 ขอ้ โดยใชว้ธิกีารใหผู้เ้รยีนรายงานตนเอง 
 จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการท างานเป็นทมี  การสรา้งแบบส ารวจการท างานเป็นทมี 
(Cestone; Levine; & Lane. 2008, สุวมิล ว่องวาณิช. 2546)  และแบบส ารวจการท างานเป็นทมี
ส าหรบัการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี (Meeuwsen; & King.  2004) ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัท าแบบ
ส ารวจการท างานเป็นทมีดงันี้  
  4.1  ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบการท างานเป็นทมี ครอบคลุม 7 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  การมคีวามเขา้ใจในเป้าหมายการท างานของทมี  การใชค้วามรูค้วามสามารถของตนในการ
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  การมสี่วนร่วมและรบัผดิชอบในการท างาน  การมปีฏสิมัพนัธ์และ
ตดิต่อสื่อสารกนัอย่างเปิดเผย  การตดัสนิใจร่วมกนั  การแก้ไขความคดิเหน็ทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัดว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสม  การท างานภายใต้สิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิต่อการท างานและมบีรรยากาศที่ไม่เป็น
ทางการ 
  4.2  ก าหนดจ านวนขอ้ค าถามทีจ่ะวดัในแต่ละองคป์ระกอบ 
  4.3  สรา้งขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบตามจ านวนทีก่ าหนด 
  4.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบส ารวจการท างานเป็นทมีด้านความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (content validity) และความเป็นปรนัย (objectivity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คนพจิารณาและ
ประเมนิความสอดคล้องของวตัถุประสงค์กบัขอ้ค าถาม และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   ผลการ
ประเมนิพบว่าขอ้ค าถามของแบบส ารวจการท างานเป็นทมีมดีชันีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.8 ทุกขอ้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ปรบัแก้ข้อค าถามที่เป็นนิเสธซ้อนนิเสธ และผู้วจิยัได้ปรบัข้อ
ค าถามบางขอ้ใหก้ระชบั ไมก่ ากวม และอ่านเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะ 
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  4.5  ตรวจสอบคุณภาพของแบบส ารวจการท างานเป็นทมีด้านความเชื่อมัน่ 
(reliability) โดยน าไปใชก้บักลุ่มทีไ่ม่ใช่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมัน่แบบสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั  ผลจากการน าแบบส ารวจการท างานเป็นทมีไปทดลอง
ใชก้บันกัเรยีนทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งพบว่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั มคี่า .79 
 
 5.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนสนัติศึกษา 
 แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษามลีกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั แบบลเิคริท์ (Likert) จ านวน 31 ขอ้ โดยใชว้ธิกีารใหผู้เ้รยีน
รายงานตนเอง ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัท าแบบส ารวจการท างานเป็นทมีดงันี้  
  5.1)  ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัติ
ศกึษา ครอบคลุม 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  การจดัแบ่งเนื้อหา  กระบวนการเรยีนการสอน  การใหผ้ล
ยอ้นกลบั  สื่อการเรยีนการสอน  และการประเมนิผล 
  5.2  ก าหนดจ านวนขอ้ค าถามทีจ่ะวดัในแต่ละองคป์ระกอบ 
  5.3  สรา้งขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบตามจ านวนทีก่ าหนด 
  5.4  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัติ
ศกึษาดา้นความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (content validity) และความเป็นปรนัย (objectivity) โดยให้
ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คนพจิารณาและประเมนิความสอดคล้องของวตัถุประสงค์กบัขอ้ค าถาม และหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง  ผลการประเมนิพบว่าขอ้ค าถามของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มต่ีอการ
เรยีนการสอนสนัตศิกึษามดีชันีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.6 ทุกขอ้ นอกจากนี้ผูว้จิยัไดป้รบัขอ้ค าถาม
บางขอ้ใหก้ระชบั ไมก่ ากวม และอ่านเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะ 
  5.5  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัติ
ศกึษาดา้นความเชื่อมัน่ (reliability) โดยน าไปใชก้บักลุ่มทีไ่มใ่ช่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน จากนัน้น ามา
หาสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่แบบสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั  ผลจากการน าแบบสอบถามความ
พงึพอใจที่มต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไปทดลองใช้กบันักเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างพบว่าค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั มคี่า .83 
   
การเกบ็ข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถงึ 20 
กนัยายน พ.ศ.2553 ณ โรงเรยีนสริริตันาธร โดยแบ่ง 2 ช่วงดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 1.   ช่วงก่อนการน าหลกัสูตรไปใช้  ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
แบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  แบบวดัจติแห่งความเคารพ  และแบบส ารวจการท างานเป็น
ทมีไปเกบ็ขอ้มลูกบันกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 



 101 

 2.   ช่วงหลงัการน าหลกัสูตรไปใช้  ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
แบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  แบบวดัจติแห่งความเคารพ  แบบส ารวจการท างานเป็นทมี
ไปเก็บขอ้มลูกบันักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ส่วนแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
เรยีนการสอนสนัตศิกึษาเกบ็ขอ้มลูกบันกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผู้วจิยัวเิคราะห์ข้อมูลจากการน าหลกัสูตรสนัติศึกษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทีม
ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไปใชด้งันี้ 
 1.  ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าความถี่ (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage)  
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติศกึษา  จติแห่งความเคารพ  การท างานเป็นทมี  และความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษา 
 ส่วนเครื่องมอืทีเ่ป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ไดแ้ก่ แบบวดัเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  
แบบวดัจติแห่งความเคารพ  แบบส ารวจการท างานเป็นทมี  และแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
การเรยีนการสอนสนัตศิกึษา ก าหนดน ้าหนกัคะแนนดงันี้ 
  มากทีสุ่ด หมายถงึ ค่าระดบั  5 

   มาก  หมายถงึ ค่าระดบั  4      
   ปานกลาง หมายถงึ   ค่าระดบั  3    
   น้อย  หมายถงึ ค่าระดบั  2      
   น้อยทีสุ่ด หมายถงึ ค่าระดบั  1      

  โดยน ้าหนักคะแนนเหล่านี้มกีารแปลความหมายระดบัค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ประคอง กรรณสูต, 
2538: 77) ดงันี้ 

   ค่าเฉลีย่เลขคณติระหว่าง   4.50 – 5.00   หมายถงึ   มากทีสุ่ด 
   ค่าเฉลีย่เลขคณติระหว่าง   3.50 – 4.49   หมายถงึ   มาก 
   ค่าเฉลีย่เลขคณติระหว่าง   2.50 – 3.49   หมายถงึ   ปานกลาง 
   ค่าเฉลีย่เลขคณติระหว่าง   1.50 – 2.49   หมายถงึ   น้อย 
   ค่าเฉลีย่เลขคณติระหว่าง   1.00 – 1.49   หมายถงึ   น้อยทีสุ่ด 

 2.  สถิติเชิงสรุปอ้างอิง  สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแปรปรวนหลายตวัแปร ได้แก่  
Wilks’lambda (Λ) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัเรือ่ง “การพฒันาหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรู้
โดยเน้นทมีส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ตามล าดบัขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร  4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 ตอนที ่1 ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  
 ตอนที ่2 ผลการจดัท ารายละเอยีดหลกัสตูร 
 ตอนที ่3 ผลการน าหลกัสตูรไปใช้ 
 ตอนที ่4 ผลการประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 เพื่อความสะดวกและความเขา้ใจในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยัได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้ 
  N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่ม 
  M  แทน ค่าเฉลีย่ 
  SD  แทน ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  df  แทน ระดบัของความเป็นอสิระ  
  SS  แทน ผลรวมของก าลงัสอง 
  MS  แทน ค่าเฉลีย่ของก าลงัสอง 
  F   แทน ค่าสถติ ิMultivariate F Test  
  Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 
  T  แทน การวดั แบ่งเป็น ก่อนเรยีน (T1)  และหลงัเรยีน (T2) 
 
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสตูร  
 จากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1.   การศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  
  1.1  สนัตศิกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และเป็นสาระการเรยีนรู้เพิม่เติมที่ควรบรรจุอยู่ในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  1.2  มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ระบุถงึสาระการเรยีนรูแ้ละมโนทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตศิกึษาค่อนขา้งจ ากดั  
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  1.3  สนัตศิกึษาเป็นสาขาวชิาทีเ่พิง่ก่อตวัขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที ่20 และยงั
เป็นสาขาวชิาทีใ่หมส่ าหรบันกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 2.   การศกึษาเป้าหมายและเน้ือหาของรายวชิาสนัตศิกึษาจากเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อน ามาก าหนดโครงรา่งเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสตูรสนัตศิกึษา 
  2.1  เป้าหมาย  สนัตศิกึษามเีป้าหมายในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
สนัตภิาพ  ความรุนแรง  ความขดัแยง้  สงคราม  ทกัษะการแก้ปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง  และ
ค่านิยมเกีย่วกบัสนัตภิาพ ทัง้ในมติปิจัเจกบุคคล  ชุมชน สงัคม ประเทศ และโลก 
  2.2  เนื้อหา  สนัตศิกึษามขีอบข่ายเนื้อหาที่กว้างขวาง ครอบคลุมมโนทศัน์ต่างๆ 
โดยเฉพาะ สนัตภิาพเชงิบวก  สนัตภิาพเชงิลบ ความรุนแรง  สงคราม ความขดัแยง้ โดยศกึษาทัง้
ในบรบิทปจัเจกบุคคล  ชุมชน  สงัคม  ประเทศ  และโลก ผ่านมิติมุมมองของสาขาวิชาต่างๆ 
โดยเฉพาะรฐัศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ นิตศิาสตร ์ ปรชัญาและศาสนา  จติวทิยา  นิเทศศาสตร์  และ
ศกึษาศาสตร ์
 
 3.   การสมัภาษณ์นักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาเกี่ยวกบัเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตร
สนัตศิกึษา  
 ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์นักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาจ านวน 3 คน เกี่ยวกบัเป้าหมายและเน้ือหา
ของหลกัสตูรมรีายละเอยีดดงันี้ 
  3.1  เป้าหมาย นกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษานกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษาเสนอว่าหลกัสูตร
สนัตศิกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายควรมเีป้าหมายดงัน้ี 
   1)  รูแ้ละเขา้ใจโครงสรา้งสงัคม โครงสรา้งโลก การจดัระบบ ความแตกต่าง 
บทบาท อทิธพิล และความสมัพนัธข์องประเทศต่างๆ  
   2)  รู ้เขา้ใจ และยอมรบัความแตกต่างหลากหลายของมนุษยว์่าเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า 
   3)  รูก้ระบวนการทีจ่ะอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น ซึง่มทีัง้การต่อรอง  ผสมผสาน  ขดัแยง้  
และยอมรบั 
   4)  รูส้ทิธมินุษยชน  เคารพและใหคุ้ณค่ากบัตนเองและผูอ้ื่น 
   5)  รูแ้ละเขา้ใจเจตคตแิละค่านิยมทีจ่ะอยูร่ว่มกนั  

   6)  รูแ้ละเขา้ใจความขดัแยง้  สนัตภิาพ  และความรุนแรง 
   7)  เหน็คุณค่าและสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี
   8)  รูแ้ละเขา้ใจสาเหตุหรอืปจัจยัทีส่่งเสรมิสนัตภิาพและความรุนแรง 
   9)  เคารพตนเอง  ผูอ้ื่น  และสิง่แวดลอ้ม 
  3.2  เนื้อหา  นักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาเสนอว่าหลกัสูตรสนัตศิกึษาส าหรบันักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายควรประกอบไปดว้ยเนื้อหา เจตคต ิค่านิยม และทกัษะดงันี้ 
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   1)  เนื้อหา ประกอบดว้ย   
    1.1)  ความขดัแยง้ ไดแ้ก่ ปจัจยัทีก่่อให้เกดิความขดัแยง้  ระดบัของความ
ขดัแยง้ (บุคคล สงัคม โลก) และแนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้   
    1.2)  สนัตภิาพ ไดแ้ก่ ประเภทของสนัตภิาพ  ปจัจยัทีส่่งเสรมิหรอืก่อใหเ้กดิ
สนัตภิาพ  กระบวนสรา้งสนัตภิาพ  สนัตวิฒันธรรม  สทิธมินุษยชน  กระบวนการทีจ่ะอยูร่ว่มกนั   
    1.3)  ความรุนแรง ได้แก่ ประเภทของความรุนแรง  ปจัจยัที่ส่งเสรมิหรอื
ก่อใหเ้กดิความรนุแรง)  การมสี่วนรว่มทางการเมอืงและสงัคม 
    1.4)  อื่นๆ ไดแ้ก่ ความแตกต่างหลากหลายของมนุษยอ์นัเน่ืองมาจากปจัจยั
ต่างๆ  ระบบโลก  ระบบสงัคม  โครงสรา้งสงัคม  การพฒันาสงัคมทีม่ทีีม่าแตกต่างกนั 
   2)  เจตคตแิละค่านิยม ประกอบดว้ย  เจตคตแิละค่านิยมว่ามนุษยเ์ป็นผูท้ีม่เีหตุผล
สามารถสื่อสารท าความเขา้ใจกนัได้  มนุษยม์คีวามสามารถในการท าสิง่ต่างๆใหด้ขีึน้ ปรบัใหด้ขีึน้ 
แก้ไขใหด้ขีึน้ได ้ และมเีจตคตเิชงิบวกต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  ใหคุ้ณค่ากบัการไม่ใชค้วามรุนแรง  
เขา้ใจตนเอง  เคารพตนเอง  เจตคตทิี่ว่าความขดัแยง้เป็นเรื่องธรรมดา แต่จะต้องไม่น าไปสู่ความ
รนุแรง  คดิบวก  ต่อตา้น/ไมย่อมใหเ้กดิความรนุแรง  นิยมสนัตวิธิ ี
   3)  ทกัษะ  ประกอบดว้ย  ทกัษะการวเิคราะหว์จิารณ์  ทกัษะการสื่อสาร  ทกัษะ
การเจรจาต่อรอง  มคีวามสามารถในการควบคุมดูแลตนเอง (รบัรู้ตนเองและควบคุมความรู้สึก
ตนเอง)  แกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี สุนทรยีสนทนา  สื่อสารอย่างสนัต ิ กระบวนการไกล่เกลีย่  
และคนกลาง 
 
 4.   การสมัภาษณ์ครแูละนักเรยีนเพื่อศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นจติแห่งความ
เคารพและการท างานเป็นทมีของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 ผู้วจิยัได้สมัภาษณ์ครูที่สอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 3 คน และนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 4 คน เกี่ยวกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านจติแห่งความ
เคารพและการท างานเป็นทมีของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มรีายละเอยีดดงันี้ 
  4.1  จติแห่งความเคารพ 
   1)  ครทูีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมคีวามคดิเหน็ว่าคุณลกัษณะจติแห่ง
ความเคารพมคีวามส าคญัมากต่อนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย นกัเรยีนส่วนใหญ่มจีติแห่ง
ความเคารพอยู่บ้างแล้ว แต่ควรได้รบัการพฒันาและส่งเสรมิให้มากขึน้เพื่อช่วยลดพฤติกรรมบาง
ประการทีไ่มพ่งึประสงค ์เช่น การเลอืกปฏบิตั ิ การไมใ่หเ้กยีรตเิพื่อนและบุคคลอื่น  การไม่เปิดใจรบั
ฟงัผูอ้ื่น  การไมย่อมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง   
   2)  นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมคีวามคดิเหน็ว่าคุณลกัษณะจติแห่ง
ความเคารพมคีวามส าคญัมาก อยา่งไรกต็ามยงัมปีญัหาขาดการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  4.2  การท างานเป็นทมี 
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   1)  ครทูีส่อนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมคีวามคดิเหน็ว่าการท างานเป็นทมี
เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นมากต่อนักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย นักเรยีนส่วนใหญ่มปีระสบการณ์
การท างานเป็นทมี แต่กย็งัควรไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิใหเ้หน็คุณค่าและสามารถท างานเป็นทมี
ได้โดยเฉพาะในด้านการสื่อสาร  การแก้ปญัหา  การท างาน/วางแผนอย่างเป็นระบบ  คุณธรรม/
จรยิธรรมในการท างานเป็นทีม  ความรบัผิดชอบ  การแบ่งหน้าที่/งาน  การท างานกับบุคคลที่
แตกต่างกนั  บทบาทของผูน้ า/ผูต้าม และความเป็นประชาธปิไตย  
   2)  นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมคีวามคดิเหน็ว่าการท างานเป็นทมีเป็น
ทกัษะทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นมาก  นักเรยีนส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การท างานเป็นทมีอย่างไรก็
ตามกม็กัเผชญิปญัหาดา้นการขาดความรบัผดิชอบ  ขาดการแบ่งงาน  ขาดการมสี่วนร่วมและแสดง
ความคดิเหน็ 
 
ตอนท่ี 2  ผลการจดัท ารายละเอียดหลกัสตูร 
 จากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชพ้ฒันาหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรู้
โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในตอนที่ 1 ผูว้จิยัน าผลการศกึษามาจดัท า
รายละเอยีดหลกัสตูรโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1.   ผลการร่างรายละเอยีดหลกัสูตรสนัตศิกึษา ผูว้จิยัก าหนดผลการเรยีนรู ้ สาระการ
เรยีนรู ้ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ทกัษะ  ค าอธบิายสาระการเรยีนรู ้ และหน่วยการเรยีนรูข้อง
หลกัสูตรสนัตศิกึษา โดยก าหนดเป็นสาระเพิม่เตมิสนัตศิึกษา จ านวน 1 หน่วยกติ (40 ชัว่โมง) ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมตอนปลาย  
 
 2.   ผลการน าโครงร่างเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตรสนัตศิกึษาไปตรวจสอบความ
เหมาะสมและสอดคล้องโดยให้นักวิชาการด้านสนัติศึกษา 3 คน พิจารณาและประเมนิความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสตูรสนัตศิกึษา  
 ผู้วจิยัได้น าแบบประเมนิความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิึกษา
ส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไปให้นักวชิาการด้านสนัติศึกษาประเมนิ ได้ผลการ
ประเมนิคอื  นักวชิาการด้านสนัติศึกษาประเมนิความเหมาะสมและสอดคล้องของหลกัสูตรสนัติ
ศกึษาส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัในทุกขอ้ทุกประเดน็ 
โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00   
 
 3.  ผลการตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีรอบที่ 
2 
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 ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแก้ไขโครงร่างหลกัสูตรตามทีน่ักวชิาการสนัตศิกึษาใหข้อ้เสนอแนะ และ
สร้างหลกัสูตรสนัติศึกษาโดยอิงแนวคิดการเรยีนรู้โดยเน้นทีม โดยก าหนดหลกัการ  เป้าหมาย  
จุดหมาย  ผลการเรยีนรู้  สาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรู้  กิจกรรมการเรยีนการสอน  สื่ อการ
เรยีนการสอน  เครื่องมอืและวธิกีารวดัและประเมนิผล  จากนัน้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร  เอกสารประกอบหลกัสูตร  และ
แผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร  เอกสาร
ประกอบหลกัสูตร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษา มคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัในทุกขอ้ทุก
ประเดน็ โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00   
 
 4.  ผลการน าโครงรา่งหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปทดลองใช ้
 ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุแกไ้ขโครงรา่งหลกัสตูรตามทีผู่เ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะ และน าโครงร่าง
หลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปทดลองใช ้(tryout) จ านวน 40 ชัว่โมง กบั
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนสริริตันาธรทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน มขีอ้
คน้พบดงัต่อไปนี้ 
  4.1  ผูส้อนสามารถใชร้ปูแบบการการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีในแต่ละหน่วย
การเรยีนรูไ้ดค้รบทัง้ 8 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน  การ
ทดสอบเป็นรายบุคคล  การทดสอบเป็นทมี  การเขยีนอุทธรณ์  การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็น
กลุ่มเพื่อแก้ไขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดต่างๆโดยผูส้อน  การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ 
โดยใหผู้เ้รยีนประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาไปใช้  การประเมนิโดยเพื่อน  และการบนัทึก
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 
  4.2  นักเรยีนบางคนมกัจะท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลไม่เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด 
ผูว้จิยัแก้ไขด้วยการเปลี่ยนจากการใชแ้บบทดสอบเป็นรายบุคคลทีเ่ป็นกระดาษมาเป็นการน าเสนอ
แบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยใช้สไลด์โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ที่ตัง้เวลาท าในแต่ละข้อ ผลคอื
นักเรยีนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด และช่วยเพิม่ความสนใจในการ
เรยีนมากขึน้ 
  4.3  ทมีมกัจะท างานการประยุกต์ใชม้โนทศัน์ที่เรยีนในรายวชิาไม่เสรจ็ตามเวลาที่
ก าหนด  ผูว้จิยัแก้ไขดว้ยการบอกเวลาทีเ่หลอืในการท างานแก่ผูเ้รยีนเป็นระยะ และก าหนดงานให้
เหมาะสมกบัเวลา ผลคอื ทมีท างานการประยุกต์ใชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาเสรจ็ตามก าหนดเวลา
มากขึน้  
  4.4  นักเรยีนบางคนไม่เขยีนบนัทกึเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในทมี 
ผูว้จิยัแกไ้ขดว้ยการเรยีกตรวจบนัทกึของนกัเรยีนทุกคนเมือ่เริม่ต้นเรยีนหน่วยการเรยีนรูใ้หม่ ผลคอื 
นกัเรยีนเขยีนบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมีอยา่งสม ่าเสมอมากขึน้ 
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ตอนท่ี 3  ผลการน าหลกัสตูรไปใช้ 
 จากการน าหลกัสูตรสนัตศิึกษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายไปใช้กบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสริริตันาธร จ านวน 2 
กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน มขีอ้คน้พบดงันี้ 
 
 1.  ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพื้นฐาน 
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนนี้น าเสนอโดยใช้ค่าสถติิพื้นฐาน คอื ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และ
การท างานเป็นทมีของกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี และกลุ่มควบคุมซึ่งเป็น
กลุ่มทีใ่ชก้ารเรยีนการสอนแบบปกตทิีไ่ดจ้ากการวดัก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ

ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีจ าแนกตามประเภทของกลุ่ม และการวดั 
 

ตวัแปร 
กลุ่มทดลอง (N = 40) กลุ่มควบคมุ (N = 40) 
T1 T2 T1 T2 

M SD M SD M SD M SD 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   13.40 1.93 34.92 2.90 13.30 2.26 32.85 2.45 
เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา 89.68 5.62 103.65 3.93 89.78 4.57 98.23 4.49 
จติแห่งความเคารพ   76.58 4.71 101.78 6.72 77.43 4.93 93.05 7.00 
การท างานเป็นทมี 99.75 3.31 110.73 3.16 99.78 3.62 102.05 3.94 

 
 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีที่ได้จากการวดัก่อนเรยีนของกลุ่มทดลองมคี่า
เท่ากบั 13.40, 89.68, 76.58, 99.75 ตามล าดบั  และการวดัหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองมคี่าเท่ากบั 
34.92, 103.65, 101.78, 110.73 ตามล าดบั  ส่วนการวดัก่อนเรยีนของกลุ่มควบคุมมคี่าเท่ากบั 
13.30, 89.78, 77.43, 99.78 ตามล าดบั  และการวดัหลงัเรยีนของกลุ่มควบคุมมคี่าเท่ากบั 32.85, 
98.23, 93.05, 102.05 ตามล าดบั 
 จากขอ้มูลขา้งต้นเมื่อน าคะแนนที่ได้จากการวดัก่อนเรยีนกบัวดัหลงัเรยีนมาเปรยีบเทยีบ
กนัพบว่า คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  
และการท างานเป็นทมีของกลุ่มทดลองมคี่าเพิม่ขึน้เท่ากบั 21.52, 13.97, 25.20, 10.98 ตามล าดบั   
ส่วนกลุ่มควบคุมมคี่าเพิม่ขึน้เท่ากบั 19.55, 8.45, 15.62, 2.27 ตามล าดบั ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อ
น าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ว นักเรียนทัง้สองกลุ่มมคีะแนนเฉลี่ยของ
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็น
ทมีสงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคะแนนทีว่ดัก่อนเรยีน 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการ
ท างานเป็นทมีเพิม่ขึน้สูงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากบั 1.97, 5.52, 9.58, 8.71 ตามล าดบั ขอ้มลูขา้งต้น
แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มทีใ่ช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน  เจตคติต่อหลกัสูตรสันติศึกษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทีม เพิ่มสูงขึ้น
มากกว่ากลุ่มควบคุมซึง่เป็นกลุ่มทีใ่ชก้ารเรยีนการสอนแบบปกต ิ
 แมว้่าคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่ง
ความเคารพ  และการท างานเป็นทมีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะเพิม่สูงขึน้ แต่กไ็ม่อาจทราบ
ได้ว่าคะแนนที่เพิม่ขึน้นี้เป็นการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัหรอืไม่ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องท าการทดสอบ
ความมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 เพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัจ านวน 2 ขอ้ ด้วยสถติิ
ทดสอบความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดยีวโดยมกีารวดัซ ้า (One-Way MANOVA; Repeated 
Measures) ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนถดัไป 
 
 2.  ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ใชก้ารวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ของตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการ
ท างานเป็นทมีของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนต่างกนั  และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของ
ตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคติต่อหลกัสูตรสนัติศึกษา  จติแห่งความเคารพ  และการ
ท างานเป็นทมีของนกัเรยีนทีว่ดัก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนในกลุ่มทดลองโดยมสีมมตฐิานในการทดสอบ
จ านวน 2 สมมตฐิานดงันี้ 
 
 สมมติฐานท่ี 1 นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
เจตคติต่อหลกัสตูรสนัติศึกษา  จิตแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทีม สูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคมุ 
 ก่อนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ผู้วจิยัท าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น 
ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุนามแบบทางเดยีวโดยมกีารวดัซ ้า ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
  2.1  ทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของเมตรกิซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม 
(Homogeneity of Variance-Covariance Matrices) ของตวัแปรโดยใช ้Box’s M Test พบว่า 
เมตรกิซ์ความแปรปรวน–แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .00 ซึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้น  อย่างไรก็ตาม ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยันี้มขีนาดเท่ากนัซึง่ตามกฎหวัแม่โป้งทัว่ไปถ้าขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากนั
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แลว้จะไมส่นใจการทดสอบ Box’s M Test เพราะจะมคีวามไม่คงทีสู่ง (ฉัตรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ.์ 2548: 
22-23)  และจากการตรวจสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวนของตวัแปรแต่ละตวักบักลุ่ม
ดว้ยการทดสอบ Levene’s Test พบว่าตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่แสดงว่า
ตวัแปรทัง้ 4 มคีวามแปรปรวนของกลุ่มประชากรเท่ากนั ซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
  2.2   ตรวจสอบคุณสมบตัขิอง Sphericity ของเมตรกิซค์วามแปรปรวน – แปรปรวน
ร่วม พบว่าไดค้่า Epsilon ของตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติ
แห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีเท่ากบั 1.00 ทุกตวัแปร  ซึง่ถ้าพบว่าค่า Epsilon ซึง่เป็น
ดชันีสะทอ้นความเบีย่งเบนออกจากเงื่อนไขของ Sphericity มคี่าเป็น 1.0 หรอืเขา้ใกล ้1.0 ถอืว่า
ขอ้มูลเป็นไปตามเงื่อนไข (ผจงจติ อนิทสุวรรณ. 2545: 157) ดงันัน้จงึถอืได้ว่าขอ้มูลเป็นไปตาม
เงือ่นไขของ Sphericity  
  2.3  ทดสอบการแจกแจงปกตหิลายตวัแปร (Multivariate Normality) โดยพจิารณาค่า
ความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยเฉพาะค่าความโด่งนัน้มผีลกระทบต่ออ านาจ
ในการทดสอบ (Power of Test) ทัง้ในกรณีหนึ่งตวัแปรและหลายตวัแปร (ผจงจติ อนิทสุวรรณ. 
2545: 44 – 45) พบว่าตวัแปรตามส่วนใหญ่เบ้บวกเลก็น้อย และความโด่ง (Kurtosis) พบว่าส่วน
ใหญ่มลีกัษณะโด่งเพยีงเลก็น้อย เมือ่ท าการวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิShapiro–Wilk พบว่าตวัแปรทุกตวัไม่
มนียัส าคญัทางสถติ ิ จงึถอืไดว้่าการแจกแจงของตวัแปรในแต่ละกลุ่มมกีารแจกแจงแบบปกต ิ
  จากทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าขอ้มลูทัง้หมดเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งต้นของ
การใชส้ถติ ิMANOVA  ส าหรบัรายละเอยีดผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
 
ตาราง 8  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนตวัแปรพหุนามแบบวดัซ ้าของคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี 
จ าแนกตามกลุ่ม (การสอน) 

 

แหล่งความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda) F Sig. 
Intercept .000 51028.450 .000** 

Instruction .519      17.385 .000** 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 จากตาราง 8 พบว่า มคี่าสถติ ิWilks’ Lambda เท่ากบั .519 และแปลงมาเป็นค่าสถติ ิF มี
ค่าเท่ากบั 17.385 แสดงใหเ้หน็ว่าคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศึกษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่1  
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 จากนัน้ผู้วจิยัได้ท าการวิเคราะห์ต่อไปว่าตวัแปรอิสระส่งผลต่อตวัแปรตามหรอืคะแนน
เฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคติต่อหลกัสูตรสนัติศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการ
ท างานเป็นทมีอยา่งไร โดยท าการทดสอบ Univariate F test ซึง่น าเสนอไวใ้นตาราง 9 
 
ตาราง 9  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา  

จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 

กลุ่ม 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   47.306   1 47.306 4.457 .038* 
จติแห่งความเคารพ  620.156   1 620.156 9.408 .003** 
การท างานเป็นทมี 748.225 1 748.225 33.106 .000** 
เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา   283.556   1 283.556 7.192 .009** 

ความคลาด
เคลื่อน  
(กลุ่ม) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   827.938 78 10.615 – – 
จติแห่งความเคารพ  5141.537 78 65.917 – – 
การท างานเป็นทมี 1762.875 78 22.601 – – 
เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา   3075.388 78 39.428 – – 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 9 เมื่อท าการทดสอบดว้ย Univariate Test  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็น
ทมีระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลีย่ของเจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติ
แห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .01 ส่วนตวัแปรผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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 สมมติฐานท่ี 2 นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
เจตคติต่อหลกัสูตรสนัติศึกษา  จิตแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทีม หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 ในการทดสอบสมมตฐิานที ่2 ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุนามแบบทางเดยีว
โดยมกีารวดัซ ้า (One-Way MANOVA; repeated measures) ในกรณีทีม่กีลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่มเป็น
สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ การวเิคราะหไ์ดผ้ลดงัตาราง 10 
 
ตาราง 10  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหุนามแบบวดัซ ้าของคะแนนเฉลี่ยของ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างาน
เป็นทมี จ าแนกตามการวดั (ก่อนเรยีน-หลงัเรยีน) ของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง 

 
แหล่งความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda) F Sig. 

Intercept .000 39536.373 .000** 

Test .004   2200.604 .000** 

 
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 10 พบว่า มคี่าสถติ ิWilks’ Lambda เท่ากบั .004 และแปลงมาเป็นค่าสถติ ิF มี
ค่าเท่ากบั 2200.604 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ 2  และเมื่อท าการวเิคราะหต่์อไปว่าตวัแปรการวดั 
(ก่อนเรยีน – หลงัเรยีน) ในกลุ่มทดลองส่งผลต่อตวัแปรตามหรอืคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมีอย่างไร โดยท า
การทดสอบ Univariate F test ไดด้งัตาราง 11 
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ตาราง 11  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนกลุ่ม
ทดลอง 

 
แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
ตวัแปรตาม SS df MS F Sig. 

การวดั 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   7644.050 1 7644.050 8781.088 .000** 
จติแห่งความเคารพ  4882.813 1 4882.813 1122.238 .000** 
การท างานเป็นทมี 103.513 1 103.513 66.194 .000** 
เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา   1428.050 1 1428.050 412.701 .000** 

ความคลาด
เคลื่อน  
(การวดั) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   33.950 39 .871   
จติแห่งความเคารพ  169.688 39 4.351   
การท างานเป็นทมี 60.988 39 1.564   
เจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษา   134.950 39 3.460   

 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 11 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัติ
ศกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ในทุกตวัแปร  
 
 3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนสนัติศึกษา 
  3.1  ผลการวเิคราะหค์ะแนนความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาของ
นกัเรยีนกลุ่มทดลองในช่วงหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูร 
 
ตาราง 12  การวเิคราะหค์ะแนนความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาของนักเรยีนกลุ่ม

ทดลองในช่วงหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูร 
 

ข้อ ข้อความ M s ระดบัความ
พึงพอใจ 

 ด้านการจดัแบ่งเน้ือหา    
1 การจดัแบ่งเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 4.33 0.66 มาก 
2 ปรมิาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 4.33 0.53 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อความ M s ระดบัความ
พึงพอใจ     

3 การวางล าดบัของหน่วยการเรยีนรูม้คีวามต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกนั 4.18 0.71 

 
มาก 

 รวม 4.28 0.63 มาก 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน    
4 กจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเนื้อหาสนัตศิกึษา 4.48 0.55 มาก 
5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ 4.40 0.74 มาก 
6 การเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ 4.35 0.70 มาก 
7 การเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนช่วยเหลอืกนัและกนั 4.43 0.55 มาก 
8 การเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนท างานรว่มกนัเป็น

กลุ่ม 4.40 0.63 
 

มาก 
9 นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้จากการอธบิายของ

เพื่อนในทมี 4.50 0.60 
 

มาก 
10 การอ่านเอกสารของรายวชิาก่อนเขา้ชัน้เรยีนช่วยใหน้กัเรยีน

ท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลและทมีไดด้ขีึน้ 4.43 0.59 
 

มาก 
11 การอ่านเอกสารของรายวชิาก่อนเขา้ชัน้เรยีนช่วยใหน้ักเรยีน

เขา้ใจเนื้อหาไดด้ขีึน้ 4.23 0.70 
 

มาก 
12 การท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลกระตุน้ใหน้กัเรยีนอ่าน

หนงัสอืก่อนเขา้เรยีน 4.33 0.80 
 

มาก 
13 การท าแบบทดสอบเป็นทมีกระตุน้ใหน้กัเรยีนทุ่มเทความรู้

ความสามารถใหแ้ก่ทมี 4.25 0.74 
 

มาก 
14 การเขยีนอุทธรณ์ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทบทวนความรู ้ 4.00 0.99 มาก 
15 งานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช้ช่วยใหน้กัเรยีน

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีน 4.18 0.81 
 

มาก 
16 งานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช้ช่วยใหน้กัเรยีน

สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นต่างบรบิท 4.38 0.67 
 

มาก 
17 การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมีช่วย

ใหน้กัเรยีนเขา้ใจการท างานเป็นทมี 
 

4.33 
 

0.76 
 

มาก 
18 การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมีช่วย

ใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าการท างานเป็นทมี 4.25 0.74 
 

มาก 
 รวม 4.33 0.70 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อความ M s ระดบัความ
พึงพอใจ     

 ด้านการให้ผลย้อนกลบั    
19 การทราบคะแนนแบบทดสอบเป็นรายบุคคลช่วยกระตุน้ให้

นกัเรยีนอ่านหนงัสอืก่อนเขา้เรยีน 
 

4.35 
 

0.66 
 

มาก 
20 การทราบคะแนนแบบทดสอบเป็นทมีช่วยกระตุ้นใหน้กัเรยีน

อ่านหนงัสอืก่อนเขา้เรยีน 4.18 1.01 
 

มาก 
21 การทราบคะแนนแบบทดสอบเป็นทมีช่วยกระตุ้นใหน้กัเรยีน

ใชค้วามรูค้วามสามารถในการท าแบบทดสอบเป็นทมี 4.25 0.81 
 

มาก 
22 ผูส้อนใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทางวาจาแก่นกัเรยีนบ่อยครัง้ 4.38 0.67 มาก 
23 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูส้อนช่วยใหน้กัเรยีนมคีวาม

เขา้ใจมากขึน้ 4.23 0.95 
 

มาก 
 รวม 4.28 0.82 มาก 
 ด้านส่ือการเรียนการสอน    

24 สื่อการเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ 4.40 0.67 มาก 
25 สื่อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 4.48 0.64 มาก 
26 สื่อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนื้อหาไดง้า่ย 4.43 0.75 มาก 

 รวม 4.43 0.69 มาก 
 ด้านการประเมินผล    

27 การประเมนิผลนกัเรยีนมคีวามหลากหลาย 4.30 0.72 มาก 
28 คะแนนการประเมนิโดยเพื่อนช่วยใหน้กัเรยีนแกไ้ขใน

ประเดน็ทีบ่กพรอ่ง 4.05 0.71 
 

มาก 
29 คะแนนจากการประเมนิโดยเพื่อนสรา้งความแตกต่าง

ระหว่างนกัเรยีนทีท่ าและไม่ท าประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่ม 4.25 0.71 
 

มาก 
30 คะแนนจากแบบทดสอบเป็นรายบุคคลของผูเ้รยีนสะทอ้นให้

เหน็ถงึการอ่านหนงัสอืก่อนเขา้ชัน้เรยีน 4.18 0.81 
 

มาก 
31 คะแนนจากแบบทดสอบเป็นทมีของผูเ้รยีนสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ความพยายามในการใชค้วามรูค้วามสามารถในการท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ทมี 

 
 

4.13 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
 รวม 4.18 0.75 มาก 
 รวมทุกด้าน 4.30 0.72 มาก 
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 จากตาราง 12 สรปุไดว้่านกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัติ
ศกึษาในระดบัมาก (M = 4.30) เมื่อพจิารณาจ าแนกตามองค์ประกอบพบว่า นักเรยีนมีความพงึ
พอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาในแต่ละองคป์ระกอบในระดบัมาก  โดยนักเรยีนมคีวามพงึ
พอใจในดา้นสื่อการเรยีนการสอนสงูสุด (M = 4.43) ล าดบัถดัไป คอื ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
(M = 4.33) และดา้นการจดัแบ่งเนื้อหา (M = 4.28) 
 
ตอนท่ี 4  ผลการประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 จากการน าหลกัสตูรหลกัสูตรสนัตศิึกษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีน
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปให้นักวิชาการด้านสนัติศึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสม ตลอดจนการน าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจ ัยได้น าข้อค้นพบมาพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดเพื่อใหท้ราบถงึประสทิธผิลของหลกัสตูร ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 1.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  ดงันัน้หลกัสตูรจงึมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

 2.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคติต่อหลกัสูตรสนัติศกึษาหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงันัน้หลกัสตูรจงึมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

 3.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมจีติแห่งความเคารพหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมีจติแห่งความเคารพหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงันัน้หลกัสตูรจงึมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

 4.  นักเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงันัน้หลกัสตูรจงึมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 

 5.  นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไมน้่อยกว่า
ระดบัมาก 
 ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษา
ในระดบัมาก  ดงันัน้หลกัสตูรจงึมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 



 116 

 
ตาราง 13 ผลการประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี

ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์ 
 

เกณฑป์ระสิทธิผลของหลกัสตูร ผา่น ไม่ผ่าน 
1. นกัเรยีนกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  

2. นกัเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  

3. นกัเรยีนกลุ่มทดลองมจีติแห่งความเคารพหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  

4. นกัเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  

5. นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไม่
น้อยกว่าระดบัมาก 

  

 
 จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรสนัตศิึกษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบั
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทัง้ 5 เกณฑ์ แสดงว่าหลักสูตรที่
พฒันาขึน้นี้มปีระสทิธผิล สามารถน าไปใช้เป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  ในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายได ้
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บทท่ี 5 
สรปุผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันาหลกัสูตรสนัติศึกษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายมสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.   เพื่อพฒันาหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 2.   เพื่อประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การพฒันาหลกัสูตรสนัติศึกษาตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายมขีัน้ตอนการด าเนินการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
 1.  การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  เป็นการศกึษาเอกสาร
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง  และสมัภาษณ์นักวชิาการด้านสนัตศิกึษา ครู และนักเรยีน  เพื่อให้ได้สภาพ
ปญัหา  ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร  เป้าหมาย และเนื้อหาของหลกัสูตรสนัตศิกึษา
ตามแนวคดิการเรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตลอดจนสภาพ
ปญัหาและความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาจติแห่งความเคารพและการท างานเป็นทมีของนกัเรยีน 
 2.   การจดัท ารายละเอยีดหลกัสูตร  เป็นการก าหนดร่างหลกัสูตรจากผลการศกึษาขอ้มลู
พืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  ประเมนิร่างหลกัสูตรโดยนักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ  ตลอดจนน าหลกัสูตรไปทดลองใช้เพื่อให้ได้ร่างหลกัสูตรสนัติศกึษาตามแนวคดิการ
เรยีนรู้โดยเน้นทมีส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการประเมนิจากนักวชิาการ
ดา้นสนัตศิกึษาและผูเ้ชีย่วชาญและพรอ้มน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 3.   การน าหลกัสูตรไปใช้  เป็นการน าหลกัสูตรไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 คน เป็น
ระยะเวลา 40 สปัดาห ์(20 สปัดาห)์ เพื่อใหข้อ้มลูการน าหลกัสตูรไปใช ้
 4.   การประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรและปรบัปรุงหลกัสูตร เป็นการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างผลการน าหลกัสูตรไปใชก้บัเกณฑพ์จิารณาประสทิธผิลของหลกัสูตร  เพื่อใช้ในการยนืยนั
และปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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สรปุผลการวิจยั 
 1.  ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  
  1.1  จากการศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
พบว่า สนัตศิกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และเป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิทีค่วรบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
  1.2  จากการศึกษาเป้าหมายและเน้ือหาของรายวชิาสนัติศกึษาจากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่า สนัตศิกึษามเีป้าหมายในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสนัตภิาพ  
ความรุนแรง  ความขดัแย้ง  สงคราม  ทักษะการแก้ปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง และค่านิยม
เกี่ยวกบัสนัตภิาพ ทัง้ในมติปิจัเจกบุคคล  ชุมชน สงัคม ประเทศ และโลก โดยมขีอบข่ายเน้ือหาที่
กวา้งขวาง ครอบคลุมมโนทศัน์ต่างๆ โดยเฉพาะ สันตภิาพเชงิบวก  สนัตภิาพเชงิลบ ความรุนแรง  
สงคราม ความขดัแยง้ โดยศกึษาทัง้ในบรบิทปจัเจกบุคคล  ชุมชน  สงัคม  ประเทศ  และโลก ผ่าน
มติมิมุมองของสาขาวชิาต่างๆ 
  1.3  จากการสมัภาษณ์นกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษาพบว่า สนัตศิกึษามเีป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจมโนทศัน์เกี่ยวกบัความขดัแยง้ สนัตภิาพ และความรุนแรง เหน็คุณค่า
และมเีจตคติที่ดต่ีอการใช้สนัติวธิใีนการแก้ไขปญัหาความขดัแย้ง ตลอดจนสามารถแก้ไขความ
ขดัแย้งหรอืความรุนแรงได้โดยสนัติ  เนื้อหาของสนัติศึกษาครอบคลุมเรื่องความขดัแย้ง  ความ
รนุแรง  และสนัตภิาพ  
  1.4  จากการสมัภาษณ์ครแูละนักเรยีนพบว่า ครแูละนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายมคีวามคดิเหน็ว่าจติแห่งความเคารพและการท างานเป็นทมีเป็นคุณลกัษณะและทกัษะทีส่ าคญั
จ าเป็นส าหรบันักเรยีน นักเรยีนส่วนใหญ่มจีติแห่งความเคารพและการท างานเป็นทมีอยู่บ้างแต่ก็
ควรไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิใหม้ากขึน้ 
 2.  ผลการจดัท ารายละเอยีดหลกัสตูร 
  ผู้วิจยัน าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดโครงร่างเป้าหมายและเน้ือหาของ
หลกัสูตรสนัตศิกึษา จากนัน้น าไปใหน้ักวชิาการดา้นสนัตศิกึษา 3 คน พจิารณาและประเมนิความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตรสนัตศิกึษาพบว่า มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  จากนัน้ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแก้ไขโครงร่างหลกัสูตรตามทีน่ักวชิาการ
สนัตศิกึษาใหข้อ้เสนอแนะ และสรา้งหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี จากนัน้
ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร  
เอกสารประกอบหลกัสูตร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
พบว่า มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00   
 3.   ผลการน าหลกัสตูรไปใช ้
  จากการน าหลกัสตูรไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งพบว่า  
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  3.1  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอ
หลกัสตูรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี สูงกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05, .01, .01,และ .01 ตามล าดบั 
  3.2  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอ
หลกัสตูรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  และการท างานเป็นทมี หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  3.3  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาในระดบั
มากในทุกองคป์ระกอบ 
 4.   ผลการประเมนิประสทิธผิลของหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร 
 ผลการประเมนิประสทิธิผลของหลกัสูตรสนัติศึกษาตามแนวคิดการเรยีนรู้โดยเน้นทีม
ส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายพบว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทัง้ 5 เกณฑ์แสดงว่า
หลกัสูตรที่พฒันาขึน้นี้มปีระสทิธผิล สามารถน าไปใช้เป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551  
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายได ้
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสามารถอภปิรายผลการวจิยัจ าแนกตามความมุ่งหมายของการ
วจิยัดงันี้ 
 1.  การอภปิรายผลการวจิยัตามความมุ่งหมายของการวจิยัขอ้ที ่1 เพื่อพฒันาหลกัสูตร
สนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
  1.1  ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูร 
  จากปญัหาความขดัแยง้และความรุนแรงในสงัคมไทยปจัจุบนั  ถวลิด ีบุรกุีล (2552) 
กล่าวว่า การก าหนดหลกัสูตรสนัตศิกึษาใหผู้้เรยีนได้ศกึษานัน้จะช่วยพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละ
ความสามารถในการแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ดว้ยสนัต ิ  Harris; Rank; & Fish (1997) อธบิายว่า 
“สนัติศึกษาเป็นสาขาวชิาที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลงัของศตวรรษที่ 20 และมกีารศึกษากนัอย่าง
กวา้งขวางในระดบัอุดมศกึษาของทุกภูมภิาค” แต่ในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานนัน้กลบัยงัไม่เป็นที่
แพรห่ลายเท่าทีค่วร  อยา่งไรกต็ามการจะก าหนดเนื้อหาสนัตศิกึษาใหเ้ป็นเนื้อหาทีน่ักเรยีนในระดบั
การศกึษาขัน้พื้นฐานได้เรยีนนัน้จะต้องค านึงว่าเนื้อหาดงักล่าวควรจะถูกบรรจุไว้ในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูใ้ด  จากการศกึษาเป้าหมายและเน้ือหาของสนัตศิกึษาจากเอกสารต่างๆ พบว่า สนัตศิกึษามี
เป้าหมายในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสนัตภิาพ  ความรุนแรง  ความขดัแยง้  สงคราม  
ทกัษะการแก้ปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง และค่านิยมเกี่ยวกับสนัติภาพ ทัง้ในมติิปจัเจกบุคคล  
ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก โดยมีขอบข่ายเนื้อหาที่กว้างขวาง ครอบคลุมมโนทัศน์ต่างๆ 



 120 

โดยเฉพาะ สนัตภิาพเชงิบวก  สนัติภาพเชงิลบ ความรุนแรง  สงคราม ความขดัแยง้ โดยศกึษาทัง้
ในบรบิทปจัเจกบุคคล  ชุมชน  สงัคม  ประเทศ  และโลก ผ่านมติิมุมมองของสาขาวิชาต่างๆ” 
(Barash; & Webel.  2009, Evangelista.  2005, ศรเีพญ็ ศุภพทิยากุล.  2546, ไชยนัต์  รชัชกูล. 
2545, สาขาวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2545, ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์.  2529) 
จากเป้าหมายและเน้ือหาของสนัตศิกึษาทีก่ล่าวไปขา้งตน้สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองสาขาวชิาสงัคม
ศกึษาซึ่งเป็นหนึ่งในแปดกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีห่ลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 
ก าหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้ โดย National Council for the Social Studies (1994) อธบิายว่า “สงัคม
ศกึษาเป็นสาขาวชิาที่บูรณาการสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตรเ์ขา้ด้วยกนั เพื่อส่งเสรมิความเป็น
พลเมอืงด ี โดยเป็นโปรแกรมในระดบัโรงเรยีนทีม่คีวามสอดคลอ้งเกี่ยวเนื่องและเป็นการศกึษาอย่าง
เป็นระบบบนสาขาวิชามานุษยวิทยา โบราณคดี  เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร ์ 
กฎหมาย  ปรชัญา  รฐัศาสตร์  จิตวิทยา  ศาสนา  และสงัคมวิทยา” ดังนัน้โดยธรรมชาติของ
สาขาวชิาสงัคมศกึษาจงึสามารถรองรบัองคค์วามรูใ้นทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรท์ี่ขยายตวั
เพิม่ขึน้ไดเ้ป็นอยา่งดรีวมถงึสาขาวชิาสนัตศิกึษาดว้ย 
  นอกจากความจ าเป็นในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนัตศิกึษาแลว้ นักเรยีน
ยงัจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาทกัษะและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์อีกด้วย โดยทกัษะการท างาน
เป็นทมีเป็นทกัษะที่ส าคญัจ าเป็นที่ต้องได้รบัการพฒันา เพราะจากการประเมนิคุณภาพภายนอก
สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (รอบแรก พ.ศ.2544-2548) พบว่า มสีถานศกึษาที่ผูเ้รยีนมี
ทกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ
ในระดบัดพียีงรอ้ยละ 66.54 นอกจากนี้ จากการสมัภาษณ์ครูและนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย พบว่า นักเรยีนยงัเผชญิปญัหาเกี่ยวกบัการท างานเป็นทมี และยงัจ าเป็นต้องพฒันา/ส่งเสรมิ
นกัเรยีนในดา้นการท างานเป็นทมีเพิม่ขึน้  ส่วนคุณลกัษณะจติแห่งความเคารพกเ็ป็นคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคใ์นการท างานและการด าเนินชวีติในโลกยุคศตวรรษที ่21  คนทีข่าดจติแห่งความเคารพ 
จะเป็นคนที่ไม่ควรค่าต่อการได้รบัความเคารพจากคนอื่น  อีกทัง้ยงัเป็นภยัต่อที่ท างานและ
สาธารณชน ดงันัน้ จติแห่งความเคารพจงึเป็นคุณลักษณะส าคญัอย่างหนึ่งที่ควรส่งเสรมิให้แก่
นักเรยีนอนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน หรอืการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างสงบสุข (Gardner.  
2006: 18-19) สอดคลอ้งกบัผลจากการสมัภาษณ์ครแูละนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า 
นักเรยีนยงัขาดจติแห่งความเคารพและจ าเป็นต้องพัฒนา/ส่งเสรมินักเรยีนใหม้จีติแห่งความเคารพ
เพิม่ขึน้ 
  ขัน้ตอนถดัไปคอืการจดัท าโครงร่างของเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตร จากนัน้จงึ
น าไปใหน้ักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาตรวจสอบความเหมาะสมของเป้าหมายและเน้ือหาของหลกัสูตร 
พบว่า นักวชิาการด้านสนัติศึกษาประเมนิความเหมาะสมและสอดคล้องของหลกัสูตรสนัติศึกษา
ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัในทุกขอ้ทุกประเดน็ โดยมี
ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทัง้นี้เนื่องจากหลกัสูตรสนัตศิกึษาไดพ้ฒันาขึน้จาก
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การศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนัตศิกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ Barash; & Webel (2009), 
Galtung (1990; 2005), Evangelista (2005), ศรเีพญ็ ศุภพทิยากุล (2546), สาขาวชิาศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2545) และเอกสารอื่นๆ และจากการสมัภาษณ์นักวชิาการด้าน
สนัตศิกึษาท าใหเ้น้ือหาและเป้าหมายของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมมากขึน้ ซึง่กเ็ป็นไปตามขอ้เสนอ
ของนักวชิาการดา้นหลกัสูตร เช่น Taba (1962) เสนอว่า กระบวนการพฒันาหลกัสูตรนัน้จะต้องมี
การวินิจฉัยความต้องการทัง้ของสังคมและผู้เรียน โดยการเลือกเนื้อหาจะต้องเลือกเนื้อหาให้
สอดคล้องและเป็นไปตามที่ได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้   อีกทัง้เนื้อหานัน้จะต้องมคีวามเชื่อถือได ้ 
ส าคญัต่อการเรยีนรู ้ สอดคล้องกบัวยัวุฒแิละความสามารถของผู้เรยีน และยงัสมัพนัธ์กบัหลกัการ
ของไทเลอร ์(Tyler rationale) หลกัการที ่1 มจีุดมุ่งหมายทางการศกึษาอะไรบา้งทีส่ถานศกึษาควร
ใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุ และ 2 จะตอ้งมปีระสบการณ์ทางการศกึษาอะไรบา้งเพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย
ทางการศกึษา (Tyler. 2004) 
  ขัน้ตอนถดัไปคอืการสรา้งหลกัสูตรสนัตศิกึษาจากขอ้มลูพืน้ฐานและขอ้เสนอแนะของ
นักวชิาการด้านสนัตศิึกษา โดยก าหนดหลกัการ  เป้าหมาย  จุดหมาย  ผลการเรยีนรู้  สาระการ
เรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรู ้ กจิกรรมการเรยีนการสอน  สื่อการเรยีนการสอน  เครื่องมอืและวธิกีารวดั
และประเมนิผล  จากนัน้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงร่าง
หลกัสูตร  เอกสารประกอบหลกัสูตร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรู้
โดยเน้นทมี และหาค่าดชันีความสอดคล้อง พบว่า  ผู้เชี่ยวชาญประเมนิความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสตูร  เอกสารประกอบหลกัสตูร  และแผนการจดัการเรยีนรูส้นัติศกึษา มี
ความคดิเหน็สอดคล้องกนัในทุกขอ้ทุกประเดน็ โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
ทัง้นี้ เนื่ องจากหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายได้ถูกออกแบบตามขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา (2552) อีกทัง้ยงัมกีารศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาหลกัสูตรทัง้ใน
และต่างประเทศท าให้โครงร่างหลกัสูตรมคีวามเหมาะสม นอกจากนี้แผนการจดัการเรยีนรูย้งัไดร้บั
การออกแบบตามรูปแบบการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีซึง่เป็นรปูแบบการเรยีนการ
สอนทีม่คีวามเหมาะสมมากทีจ่ะน ามาใชส้อนเนื้อหาวชิาหรอืประเดน็ทีม่อ่ีอนไหว (Van Delinder; & 
Weinberger.  2005) 
 
 2.  การอภปิรายผลการวจิยัตามความมุ่งหมายของการวจิยัข้อที่   2  เพื่อประเมนิ
ประสิทธิผลของหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมส าหรับนักเรียนระ ดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
  2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และนักเรยีนกลุ่ม
ทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้นของนักเรยีนกลุ่มทดลองนัน้เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ที่ใช้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี กล่าวคอื การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีก าหนดให้ผู้เรยีนศึกษางานอ่าน
ของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีนท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเนื้อหาและมโนทศัน์ทีจ่ะเรยีนใน
หอ้งเรยีน และยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่นกัเรยีนก่อนการท าการทดสอบเป็นรายบุคคลและ
การทดสอบเป็นทมี ซึง่การทดสอบเป็นรายบุคคลนี้ช่วยใหผู้้เรยีนรบัผดิชอบโดยศกึษางานอ่านของ
รายวิชา ส่วนการทดสอบเป็นทีมก็ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรยีนมากยิง่ขึ้น
เนื่องจากการสอนโดยเพื่อนที่ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องอธิบายชี้แจงเหตุผลที่สนับสนุนค าตอบที่
นักเรยีนเลอืกใหเ้พื่อนร่วมทมีฟงั (Michaelsen; & Sweet. 2008: 12-24, Michaelsen.  2004: 35-
47, Fink. 2004)  และเมือ่พจิารณาการทดสอบเป็นทมีตามทฤษฎจีติวทิยาของพอีาเจต์ การทดสอบ
เป็นทมีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางปญัญาระหว่างสมาชกิเพื่อหาค าตอบที่เป็นฉันทามติของกลุ่ม 
ทัง้นี้ความรูจ้ะถูกสรา้งขึน้ตามมาหลงัจากการอภปิราย (Sweet; & Michaelsen.  2007: 44)  
นอกจากนี้ ยงัมขี้อค้นพบที่น่าสนใจในขณะน าหลกัสูตรไปใช้ กล่าวคือ ในหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 
นกัเรยีนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มคีะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคลและการทดสอบเป็นทมีต ่ากว่าครึง่
อนัเป็นผลมาจากการขาดความรบัผดิชอบในการศกึษางานอ่านของรายวชิานอกชัน้เรยีน อย่างไรก็
ตาม พอผูเ้รยีนทราบคะแนนการทดสอบเป็นรายบุคคลและคะแนนการทดสอบเป็นทมีของทมีตนเอง 
ท าให้นักเรยีนศกึษางานอ่านของรายวชิาก่อนเข้าชัน้เรยีนมากยิง่ขึน้เป็นผลให้คะแนนการทดสอบ
เป็นรายบุคคลและคะแนนการทดสอบเป็นทมีของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เป็นต้นมาได้เพิม่สูงขึน้อย่าง
ชดัเจน สอดคล้องกบัทฤษฎจีติวทิยาของพอีาเจต์ที่ว่า “การแจ้งผลการทดสอบเป็นรายบุคคลและ
การทดสอบเป็นทมีโดยทนัทชี่วยให้นักเรยีนสามารถพจิารณาว่าตนเองจะต้องปรบัปรุงตัวอย่างไร
เมื่อต้องอภปิรายค าถามถดัไป” (Sweet; & Michaelsen.  2007: 44) ดงันัน้ ผลจากการศกึษางาน
อ่านก่อนเขา้ชัน้เรยีนท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในหน่วยการเรยีนรูแ้ละเมื่อเขา้ชัน้เรยีนนักเรยีน
สามารถเรยีนรูม้โนทศัน์และเนื้อหาต่างๆได้ง่ายและรวดเรว็ขึน้  ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเนื้อหาของหน่วยการเรยีนรูน้ัน้ๆมากขึน้ 
  นอกจากนี้การเรยีนรู้โดยเน้นทีมยงัมขี ัน้ตอนที่ก าหนดให้ผู้สอนให้ผลย้อนกลบัแก่
ผูเ้รยีน  การให้ผลยอ้นกลบันี้ท าใหผู้้เรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาไดอ้ย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับทฤษฎีทางจิตวิทยาของแบนดูราที่ว่า “กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความสามารถและการรับรู้
ความสามารถของผู้เรียนทัง้ที่เป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม ” และทฤษฎีของพีอาเจต์ที่ว่า 
“กระบวนการนี้ช่วยแก้ไขความขดัแยง้ทางปญัญาและท าใหก้ลบัไปสู่ความสมดุลระหว่างการซมึซบั
และการปรบัโครงสรา้ง” (Sweet; & Michaelsen.  2007: 44) ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่าการใหผ้ล
ยอ้นกลบัแก่ผู้เรยีนนัน้ช่วยใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ นอกจากนี้การเรยีนรูโ้ดยเน้น
ทมียงัมขี ัน้ตอนที่ส าคญัอกี 1 ขัน้คอื การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ ขัน้ตอนนี้ช่วยให้
นกัเรยีนสามารถประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาในบรบิทต่างๆ ท าให้ นกัเรยีนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนมากยิง่ขึน้ 
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  ผลการวจิยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัต่างๆทีพ่บว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดย
เน้นทมีจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ (Latassy; et al.  2008, Haberyan.  2007, Lan.  2007, 
Haidet; & Fecile.  2006, McInerney; & Fink.  2003)  นอกจากนี้ การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีจะมี
ประสทิธผิลมากกบัผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนสูง (Van Delinder; & Weinberger.  2005)  
ส่วนผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนต ่ากจ็ะไดป้ระโยชน์จากการอภปิรายในชัน้เรยีนซึง่จะช่วย
เพิม่ความเขา้ใจด้านเนื้อหาสาระของผู้เรยีนกลุ่มนี้ได้มากขึน้ (Van Delinder; & Weinberger.  
2005, LeMond.  2005) 
  2.2  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคติ
ต่อหลกัสตูรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และนักเรยีน
กลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษาสูงกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01   การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้นของนักเรยีนกลุ่มทดลองนัน้เป็นผลมาจากการที่
นักเรยีนมปีระสบการณ์ในการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยการเรยีนรู้ ท าให้
นกัเรยีนเหน็ความส าคญัของสนัตศิกึษามากขึน้ กล่าวคอื หลงัจากการท างานทีมุ่่งการน ามโนทศัน์ใน
รายวชิาไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยการเรยีนรูเ้ร ือ่งความรนุแรงเชงิวฒันธรรม นักเรยีนกลุ่มหนึ่งมาคุยกบั
ผูว้จิยัว่า “เพิง่จะรูว้่ารอบตวัเรานัน้เตม็ไปดว้ยความรุนแรงแบบต่างๆทีเ่ราคดิไม่ถงึ ถ้าเราเขา้ใจมนั
อยา่งน้อยเรากจ็ะไมเ่ป็นคนทีท่ าใหเ้กดิความรนุแรง” ความคดิเหน็นี้แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนมเีจตคติ
ต่อสันติศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจยัสังเกตว่าขณะที่นักเรียนท างานที่มุ่งการน ามโนทศัน์ใน
รายวชิาไปประยุกต์ใช้นัน้บรรยากาศของทมีมกัสนุกสนาน นักเรยีนแต่ละคนต่างอภปิราย และให้
เหตุผลถงึค าตอบที่อาจเป็นไปได้ อกีทัง้งานที่มุ่งการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้นี้มกัเป็น
กรณี/เหตุการณ์ใกล้ตวัหรอืที่เกดิขึน้จรงิ ดงันัน้ จงึท าให้นักเรยีนเหน็ความส าคญัและมคีวามชอบ
มากขึน้ เป็นผลใหน้กัเรยีนกลุ่มทดลองมเีจตคตต่ิอหลกัสตูรสนัตศิกึษาหลงัเรยีนสงูขึน้   
  2.3  จติแห่งความเคารพ  นักเรยีนกลุ่มทดลองมจีติแห่งความเคารพหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และนักเรยีนกลุ่มทดลองมจีติแห่งความเคารพสูง
กว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01   การเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดขี ึน้
ของนักเรยีนกลุ่มทดลองนัน้เป็นผลมาจากประสบการณ์การท างานเป็นทมีของนักเรยีน กล่าวคอื 
การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่ักเรยีนต้องท างานร่วมกบัเพื่อนสมาชกิคนอื่นใน
ทมีไดแ้ก่ การทดสอบเป็นทมี  การเขยีนอุทธรณ์  การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช ้โดยให้
ผูเ้รยีนประยุกต์ใชม้โนทศัน์ทีเ่รยีนในรายวชิาไปใช้ กจิกรรมทีท่ าร่วมกนัเป็นทมีเหล่านี้จะไดค้ะแนน
สงูกต่็อเมือ่สมาชกิในทมีแต่ละคนใหเ้กยีรตแิละเคารพในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  เคารพและเขา้ใจถงึ
ความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม  เปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจาก
ความคดิของตนเอง ดงันัน้คะแนนทีต่ ่า-สงูของกจิกรรมทีท่ ารว่มกนัเป็นทมีเหล่านี้จะเป็นผลยอ้นกลบั
ที่ท าให้สมาชิกแต่ละคนในทีมปรบัปรุงตนเอง นอกจากนี้  ยงัมีข้อค้นพบที่น่าสนใจในขณะน า
หลักสูตรไปใช้ กล่าวคือ ในช่วงแรกของการท างานร่วมกันสมาชิกในทีมมกัจะเห็นคล้อยตาม
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ความเหน็ของนักเรยีนทีเ่ก่งทีสุ่ดในทมี อย่างไรก็ตาม เมื่อแจง้คะแนนการทดสอบเป็นทมีและงานที่
มุ่งการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้ใหแ้ต่ละกลุ่มทราบ ค าตอบบางขอ้ของนักเรยีนคนอื่นๆ
ในทมีกลบัถูกต้องมากกว่า แต่ทมีกลบัไม่ได้คะแนนเพราะสมาชกิในทมีคล้อยตามความเห็นของ
นักเรยีนที่เก่งที่สุดในทีมและเพกิเฉย ละเลยความเหน็ของนักเรยีนคนอื่นๆในทมี  อย่างไรก็ดเีมื่อ
เวลาผ่านไปนักเรยีนจะทราบว่าการให้เกียรตแิละเคารพในความคดิเหน็ของผู้อื่น  การเคารพและ
เขา้ใจถงึความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม  การเปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นที่
แตกต่างจากความคดิของตนเองช่วยใหท้มีของตนท าคะแนนไดด้ขีึน้ ขอ้คน้พบนี้สอดคลอ้งกบัความ
คดิเหน็ของ Michaelsen; & Sweet (2008) และ Michaelsen (2004) ทีอ่ธบิายว่า การเรยีนรูโ้ดย
เน้นทมีช่วยพฒันาการบัฟงัและเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
  2.4  การท างานเป็นทมี  นักเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และนักเรยีนกลุ่มทดลองมกีารท างานเป็นทมีสูงกว่า
นักเรยีนกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึน้ของ
นักเรยีนกลุ่มทดลองนัน้เป็นผลมาจากกระบวนการรบัประกนัความพรอ้มของการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ทีช่่วยส่งเสรมิการพฒันาทมี 4 ดา้น  ดา้นที ่1 ความรบัผดิชอบ เนื่องจากในชัว่โมงเรยีนแรกๆผูเ้รยีน
จะไดร้บัการใหผ้ลยอ้นกลบัทนัทหีลงัจากการทดสอบเป็นรายบุคคลและการทดสอบเป็นทมี  คะแนน
ทีผู่เ้รยีนไดร้บัจากการทดสอบนี้เป็นผลโดยตรงจากความรบัผดิชอบในการเตรยีมตวัโดยศกึษางาน
อ่านที่มอบหมายก่อนเขา้ชัน้เรยีน ดงันัน้คะแนนการทดสอบทีผู่้เรยีนไดร้บัจงึส่งผลให้สมาชกิแต่ละ
คนมคีวามรบัผดิชอบในการเตรยีมตวัก่อนเขา้ชัน้เรยีนมากยิง่ขึน้  ดา้นที ่2 ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงและ
ตวัต่อตวั เนื่องจากกจิกรรมการเรยีนการสอนก าหนดใหส้มาชกิของทมีท างานแบบหนัหน้าเขา้หากนั  
ผลของปฏสิมัพนัธ์จงึเป็นแบบโดยตรงและตวัต่อตวั   ดา้นที่ 3 การจูงใจ เนื่องจากผู้เรยีนให้
ความส าคญักบัคะแนนของกลุ่มเป็นอย่างมาก ดงันัน้จงึมแีรงจูงใจให้มกีารปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่าง
สมาชกิของทมีในระดบัสงูเพื่อความส าเรจ็ของทมี  ดา้นที ่4 ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของทมี กล่าวคอื 
เมื่อผูส้อนใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ทมีก็ยิง่เป็นหนึ่งเดยีวกนัมากยิง่ขึน้เพราะสิง่ทีผู่้สอนใหข้อ้คดิเหน็นัน้ก็
เกดิจากผลของแบบทดสอบวดัประเมนิความพรอ้มและมเีป้าหมายเพื่อใหผ้ลยอ้นกลบัทีม่คีุณค่าแก่
ทมี (Michaelsen; & Sweet. 2008: 12-24) นอกจากนี้ การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมียงัมกีจิกรรมทีท่ าให้
นักเรยีนสามารถเข้าใจการท างานเป็นทีมได้ดีขึ้นจากการให้นักเรยีนบันทึกเหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี  และการทบทวนเกี่ยวกบัคุณค่าของทมีจากบนัทกึเหตุการณ์และการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี ผลคอื ท าใหน้ักเรยีนเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของสมาชกิในทมีทีท่ าใหเ้กดิ
ปฏสิมัพนัธข์องทมีทีม่ปีระสทิธผิล และสามารถปรบัปรุงการท างานเป็นทมีของตนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้  ผลการวจิยันี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัต่างๆทีพ่บว่าการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีช่วยพฒันาทกัษะ
การท างานเป็นทมีแก่ผูเ้รยีน (Hettler.  2005, LeMond.  2005, Meeuwsen; & King.  2004) 
  2.5  ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษา  นักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวาม
พงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาไม่น้อยกว่าระดบัมาก  พบว่าผ่านเกณฑ ์ โดยนักเรยีน
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กลุ่มทดลองมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาในระดบัมาก  สามารถอภปิรายได้
ดงันี้  ด้านการจดัแบ่งเนื้อหา เนื้อหาถูกแบ่งและจดัล าดับตามหวัข้อและตามความคิดเห็นของ
นกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ ท าใหก้ารจดัแบ่งและล าดบัของเนื้อหามคีวามชดัเจน และ
ต่อเนื่อง   ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีซึง่เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนที่มี
ความเหมาะสมมากที่จะน ามาใช้สอนเนื้อหาวชิาหรอืประเด็นที่มอ่ีอนไหว (Van Delinder; & 
Weinberger.  2005) ดงันัน้จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชก้บัเนื้อหาสนัตศิกึษาทีม่เีนื้อหา/ประเดน็ที่
อ่อนไหว  นอกจากนี้การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมียงัมกีจิกรรมที่ช่วยเตรยีมความพรอ้มของนักเรยีนก่อน
เขา้ชัน้เรยีนโดยการให้นักเรยีนศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีนท าใหน้ักเรยีนมี
พื้นฐานความรูใ้นเนื้อหาที่จะเรยีน  และมกีระบวนการรบัประกนัความพรอ้มซึ่งเป็นกระบวนการที่
ส าคญัมากในการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีเพราะช่วยพฒันาผู้เรยีนทัง้ในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
การพฒันาทมีเนื่องจากกระบวนการรบัประกนัความพรอ้มช่วยสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ี่เต็มไป
ด้วยการให้ผลยอ้นกลบับ่อยครัง้และสม ่าเสมอ  อีกทัง้ช่วยให้มกีารสอนโดยเพื่อนซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรยีนช่วยเหลอืกนัในทมีและมโีอกาสเขา้ใจเนื้อหาที่เรยีนมากขึ้นจากการอธบิายของ
เพื่อนร่วมทมี มากไปกว่านัน้ การเรยีนรูโ้ดยเน้นทมียงัมกีจิกรรมการประยุกต์ใชม้โนทศัน์ที่เรยีนใน
รายวชิาซึ่งช่วยให้นักเรยีนมคีวามเข้าใจในมโนทศัน์ที่เรยีนอย่างลกึซึ้ง และเชื่อมโยงระหว่างสิง่ที่
เรยีนกบัเหตุการณ์หรอืกรณีต่างๆในชวีติจรงิมากยิง่ขึน้   ดา้นสื่อการเรยีนการสอน มกีารใชส้ื่อการ
สอนทีห่ลากหลาย เช่น ภาพยนตร ์ เอกสารประกอบการสอนสนัตศิกึษา  ภาพนิ่ง  การต์ูน ซึง่ช่วย
ให้นักเรยีนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะสื่อมคีวามน่าสนใจและสอดคล้องกับโลกแห่งความจรงิ   
ด้านการประเมนิผล มกีารใช้การประเมนิผลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย เช่น การทดสอบเป็น
รายบุคคล  การทดสอบเป็นทมี  การท างานการประยุกต์ใชม้โนทศัน์ที่เรยีนในรายวชิา  การเขยีน
บนัทกึ  การประเมนิโดยเพื่อน ซึง่คะแนนเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ชัน้
เรยีน  และการท าประโยชน์ใหแ้ก่ทมี   
  ผลการวจิยันี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัต่างๆที่พบว่าผู้เรยีนที่ได้รบัการเรยีนการสอน
แบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีมคีวามพงึพอใจมากหรอืมคีวามพงึพอใจมากกว่าการเรยีนการสอนแบบ
ปกต ิ(Haberyan.  2007: 143-152, Dana.  2007: 59-108, Hettler.  2005) 
 ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าจากผลการน าหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไปใช้  พบว่าหลกัสูตรดงักล่าวมปีระสิทธิผลในการ
ส่งเสรมิ/พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอหลกัสูตรสนัตศิกึษา  จติแห่งความเคารพ  การ
ท างานเป็นทมี  และความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1.  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูควรส่งเสรมิให้มกีารน าหลกัสูตรสนัตศิกึษาไปใช้กบันักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมโนทศัน์ต่างๆ เกี่ยวกบัสนัตศิกึษา  
สามารถแก้ไขความขดัแย้งได้อย่างสนัติ และเหน็คุณค่าของการแก้ไขความขดัแย้งด้วยการไม่ใช้
ความรนุแรง 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการน าหลกัสตูรไปใช ้
  2.1  ครสูงัคมศกึษาสามารถน าหลกัสูตรสนัตศิกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ไปเป็นสาระการเรยีนรู้เพิม่เตมิของกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปลายได ้
  2.2  ผูน้ าหลกัสตูรไปใชค้วรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนัตศิกึษา  รปูแบบการเรยีน
การสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  และน ารูปแบบการเรยีนการสอนไปใช้ตามขัน้ตอนที่ก าหนด
เพื่อใหส้ามารถน าหลกัสตูรไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 3.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
  3.1  ควรมกีารศกึษาการน าหลกัสูตรสนัติศกึษาตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี
ส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไปใช้กบับรบิทอื่น เช่น ในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชพี (ปวช.)  และในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ 
  3.2  ควรมกีารศกึษาและพจิารณาตวัแปรอื่นๆของนักเรยีน เช่น สถานภาพเศรษฐกจิ
สงัคมของนกัเรยีน  จติแห่งจรยิธรรม เป็นตน้ 
  3.3  ควรมกีารศกึษาการน ารปูแบบการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีไปใช้
กบักลุ่มสาระ  สาระการเรยีนรู ้ และระดบัชัน้อื่น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีน
การสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีเมือ่ถูกน าไปใชใ้นบรบิททีแ่ตกต่าง 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือนักวิชาการด้านสนัติศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ     
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือนักวิชาการด้านสนัติศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ    

 
รายช่ือนักวิชาการด้านสนัติศึกษา   
1.  ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์, Ph.D. (Higher Education) 
    รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรเีพญ็  ศุภพทิยากุล, Ed.D. (Adult Continuing Education) 
    ผูอ้ านวยการโครงการการศกึษาทัว่ไป  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปารชิาด  สุวรรณบุบผา, Ph.D. (Systematic Theology) 
    รองผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1.  ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์, Ph.D. (Higher Education) 
    รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรเีพญ็  ศุภพทิยากุล, Ed.D. (Adult Continuing Education) 
    ผูอ้ านวยการโครงการการศกึษาทัว่ไป  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปารชิาด  สุวรรณบุบผา, Ph.D. (Systematic Theology) 
    รองผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
4.  รองศาสตราจารย ์ดร.                                 , กศ.ด. (การทดสอบและวดัผลการศกึษา) 
    ขา้ราชการบ านาญคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
5.  ดร.วเิรขา  ปญัจมานนท,์ ค.ด. (การวดัและประเมนิผลทางการศกึษา) 
    ครโูรงเรยีนราษฎรร์ฐัพฒันา จงัหวดัน่าน 
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ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุาม 

แบบทางเดียวโดยมีการวดัซ า้ (Repeated Measures MANOVA) 
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ตาราง  14  ค่าความเบ ้(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และค่าสถติ ิShapiro – Wilk ของ   

ตวัแปร โดยจ าแนกตามประเภทของกลุ่มและการวดั 
 

ตวัแปร
ตาม 

กลุ่มทดลอง (N = 40) กลุ่มควบคุม (N = 40) 
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ผล 
สมัฤทธิ ์
ทางการ
เรยีนรู ้

-.357 -.396 .157 .072 -.412 .794 .608 .774 .193 .292 -.174 .686 

จติแห่ง
ความ
เคารพ 

.025 -.562 .246 .137 -1.154 .062 -.468 .782 .246 .120 -.841 .463 

การ
ท างาน
เป็นทมี 

.089 -.776 .330 -.195 -.636 .264 .693 1.472 .137 .006 -.223 .827 

เจตคตต่ิอ
หลกัสตูร
สนัติ
ศกึษา 

.462 -.761 .073 -.036 -1.097 .143 .285 .211 .357 .012 -.800 .212 
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ตาราง  15  ผลการทดสอบความเป็นเอกพนัธข์องเมตรกิซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนรว่มดว้ย

วธิ ีBox’s M Test 
 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices(a) 
 

Box's M 80.684 

F 1.996 

df1 36 

df2 20471.770 

Sig. .000 

 
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across 

groups. 
a  Design: Intercept+การสอน  Within Subjects Design: TEST 

 

 
ตาราง  16  ผลการทดสอบความเป็นเอกพนัธข์องเมตรกิซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนรว่มดว้ย

วธิ ีLevene’s Test 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

  F df1 df2 Sig. 
PREARCH .463 1 78 .498 

POSTARCH .815 1 78 .369 

PRERESP .060 1 78 .808 

POSTRESP .004 1 78 .947 

PRETEAM .034 1 78 .854 

POSTTEAM 1.287 1 78 .260 

PREATPE 3.465 1 78 .066 

POSTATPE .801 1 78 .374 

 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 

a  Design: Intercept+การสอน  Within Subjects Design: TEST 
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ตาราง  17  ผลการทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยวธิ ีBartlett’s M Test 
 
 Bartlett's Test of Sphericity(a) 
 

Effect 
Likelihood 

Ratio 
Approx. Chi-

Square df Sig. 
Between Subjects .000 335.519 9 .000 

Within Subjects TEST .000 53.470 9 .000 

 
Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix. 

a  Design: Intercept+การสอน  Within Subjects Design: TEST 
 

 
 
 

ตาราง  18  ผลการทดสอบดชันีสะทอ้นความเบีย่งเบนออกจากเงือ่นไข Sphericity 
 

Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 

Within 
Subjects 
Effect 
  

Measure 
  

Mauchly's W 
Approx. 

Chi-Square df Sig. Epsilon(a) 

        
Greenhous
e-Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

TEST ARCH 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

  RESP 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

  TEAM 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

  ATPE 1.000 .000 0 . 1.000 1.000 1.000 

 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 

variables is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 

displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept+การสอน  Within Subjects Design: TEST 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
   1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

2.  แบบวดัเจตคติต่อหลกัสตูรสนัติศึกษา 
3.  แบบวดัจิตแห่งความเคารพ 
4.  แบบส ารวจการท างานเป็นทีม 
5.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนสนัติศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
(ตวัอยา่ง) 

 
ค าช้ีแจง:  

1.  ขอ้สอบเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 50 ขอ้ แต่ละขอ้มคี าตอบทีถู่กตอ้งเพยีง 1 
ค าตอบ 
 2.  ใหน้กัเรยีนตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ 
 3.  ใชเ้วลาในการท าขอ้สอบจ านวน 1 ชัว่โมง 
 
1.  “ภาวะใดถา้เป็นภาวะทีม่คีวามสงบ ความสุข ไรค้วามขดัแยง้ กจ็ะมสีนัตภิาพ” ตวัเลอืกใดมทีศันะ
ต่อความขดัแยง้ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ความขา้งตน้มากทีสุ่ด 
 ก.  ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีส่ามารถขจดัใหห้มดสิน้ไปได้ 
 ข.  ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีเ่ป็นปญัหา 
 ค.  ความขดัแยง้นัน้พบไดท้ัว่ไปและกไ็มไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่ลวรา้ย 
 ง.  ความขดัแยง้ตรงขา้มกบัสนัตภิาพ 
2.  ขอ้ใดทีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่งความขดัแยง้ของนกัวชิาการส่วนใหญ่ในปจัจุบนั 
 ก.  ความขดัแยง้เป็นสิง่ทีม่นุษยไ์มอ่าจหลกีหนีได้ 
 ข.  ความขดัแยง้ตรงขา้มกบัสนัตภิาพ 
 ค.  ความขดัแยง้อาจน าไปสู่สนัตภิาพหรอืความรนุแรงได้ 
 ง.  ความขดัแยง้ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่ลวรา้ยหรอืเป็นปญัหาเสมอไป 
3.  การแกป้ญัหาความขดัแยง้ เช่น ปญัหาการก่อการรา้ยในสหรฐัอเมรกิาและการก่อการรา้ยใน
สเปน สามารถใชว้ธิกีารเดยีวกนัไดห้รอืไมอ่ย่างไร 
 ก.  ได ้เพราะเป็นปญัหาการก่อการรา้ยเช่นเดยีวกนั 
 ข.  ได ้เพราะมติขิองปญัหามคีวามใกลเ้คยีงกนั 
 ค.  ไมไ่ด ้เพราะสเปนและสหรฐัอเมรกิาเป็นคนละประเทศกนั 
 ง.  ไมไ่ด ้เพราะมติขิองปญัหามคีวามแตกต่างกนั 
4.  “คนจนรูส้กึว่าเวลาไปตดิต่อราชการมกัถูกขา้ราชการปฏบิตัอิยา่งไมสุ่ภาพและไม่เสมอภาคกบั
คนรวย” ขอ้ความดงักล่าวสมัพนัธก์บัระดบัของความขดัแยง้ในขอ้ใดมากทีสุ่ด 
 ก.  ความขดัแยง้ภายใน และความขดัแยง้ทีป่รากฏขึน้ 
 ข.  ความขดัแยง้ทางสงัคม และความขดัแยง้ทีป่รากฏขึน้ 
 ค.  ความขดัแยง้ภายใน และความขดัแยง้แอบแฝง 
 ง.  ความขดัแยง้ทางสงัคม และความขดัแยง้ชดัแจง้ 
 



149 
 

แบบวดัเจตคติต่อหลกัสตูรสนัติศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล ____________________________________ หอ้ง____________ เลขที_่______ 
 
ค าช้ีแจง:  

1.  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความ และท าเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
นักเรยีนมากทีสุ่ด  โดยระดบั 5 = เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  4 = เหน็ดว้ยมาก  3 = เหน็ดว้ยปานกลาง      
2 = เหน็ดว้ยน้อย  1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด   

2.  ค าตอบของนักเรยีนไม่มผีลใดๆ ต่อคะแนนในรายวชิา  แต่มคีวามส าคญัต่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ ดงันัน้ ขอให้นักเรยีนตอบค าถามใหต้รงกบัความรูส้กึของตน
ใหม้ากทีสุ่ด   
 
 รายการ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
 ความส าคญั      
1 วชิาสนัตศิกึษาเป็นวชิาทีม่คีวามส าคญัมากในปจัจุบนั      
2 วชิาสนัตศิกึษาช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจสงัคม      
3 วชิาสนัตศิกึษาช่วยใหน้กัเรยีนเป็นพลเมอืงดทีีม่คีวามรู้      
4 วชิาสนัตศิกึษาเป็นวชิาทีไ่ม่มปีระโยชน์ต่อนกัเรยีน      
5 วชิาสนัตศิกึษาช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเรือ่งความขดัแยง้ 

สนัตภิาพ และความรุนแรง 
     

6 วชิาสนัตศิกึษาช่วยใหน้กัเรยีนสามารถแกไ้ขความ
ขดัแยง้ไดอ้ย่างสนัต ิ

     

 ความชอบ      
7 สนัตศิกึษาเป็นวชิาทีไ่ม่น่าสนใจ      
8 นกัเรยีนรูส้กึชอบวชิาสนัตศิกึษามากกว่าวชิาอื่นๆ      
9 นกัเรยีนคดิว่าวชิาสนัตศิกึษาเป็นวชิาทีน่่าเบื่อ      
10 นกัเรยีนคดิว่าการเรยีนวชิาสนัตศิกึษาเป็นการเสยีเวลา      
11 นกัเรยีนเหน็ว่าหนงัสอืเกีย่วกบัความขดัแยง้ สนัตภิาพ 

และความรุนแรงเป็นหนงัสอืทีน่่าสนใจ 
     

12 นกัเรยีนคดิว่าวชิาสนัตศิกึษาเป็นวชิาทีส่นุกสนาน      
13 นกัเรยีนรูส้กึเสยีดายหากมกีารงดเรยีนวชิาสนัตศิกึษา      
14 นกัเรยีนคดิว่าไมค่วรใหม้กีารเรยีนวชิาสนัตศิกึษา      
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 รายการ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
 การน าไปใช้      
15 สนัตภิาพเป็นเรือ่งอุดมคตทิีไ่มส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ      
16 นกัเรยีนรูส้กึว่าตวัเองไมเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งสนัตภิาพ      
17 ความรูเ้กี่ยวกบัสนัตศิกึษาสามารถน ามาใชใ้น

ชวีติประจ าวนัได ้
     

18 นกัเรยีนคดิว่าตนเองสามารถแกไ้ขความขดัแยง้ไดอ้ย่าง
สนัต ิ

     

19 นกัเรยีนคดิว่าความรุนแรงเป็นสิง่ทีส่ามารถขจดัได้      
20 นกัเรยีนคดิว่าปญัหาบางอย่างจ าเป็นตอ้งใชค้วามรุนแรง

ในการแก้ปญัหา 
     

21 นกัเรยีนคดิว่าสนัตภิาพเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบั
มนุษย ์

     

22 นกัเรยีนคดิว่าเชือ้ชาต ิและศาสนาเกี่ยวขอ้งกบัความ
รนุแรง 

     

23 นกัเรยีนคดิว่าภาวะทีม่กีารกดขีท่างเพศคอืภาวะทีไ่มม่ี
สนัตภิาพ 

     

24 นกัเรยีนคดิว่าความยากจนไมเ่กีย่วขอ้งกบัความรุนแรง      
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แบบวดัจิตแห่งความเคารพ 
 
ชื่อ-นามสกุล ____________________________________ หอ้ง____________ เลขที_่______ 
 
ค าช้ีแจง:  

1.  ใหน้ักเรยีนพจิารณาขอ้ความ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความรูส้กึ “เหน็
ดว้ย” ของนักเรยีน โดยระดบั 5 = เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  4 = เหน็ดว้ยมาก  3 = เหน็ดว้ยปานกลาง    
2 = เหน็ดว้ยน้อย  1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด   

2.  ค าตอบของนักเรยีนไม่มผีลใดๆ ต่อคะแนนในรายวชิา  แต่มคีวามส าคญัต่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ ดงันัน้ ขอให้นักเรยีนตอบค าถามใหต้รงกบัความรูส้กึของตน
ใหม้ากทีสุ่ด   
 

ข้อค าถาม ระดบั 
5 4 3 2 1 

การอ่อนน้อมถ่อมตน      
1. การอ่อนน้อมกบัผูใ้หญ่เป็นสิง่ทีด่ ี      
2. เราไมจ่ าเป็นตอ้งอ่อนน้อมกบับุคคลทีม่อีายหุรอืต าแหน่งต ่า
กว่าเรา 

     

3. การถ่อมตนเป็นลกัษณะของคนทีไ่ม่มภีาวะผูน้ า      
4. ความส าเรจ็ในทุกดา้นของชวีติเรา ยอ่มเกดิจากตวัเราและคน
อื่นๆทีช่่วยส่งเสรมิและสนับสนุนเรา 

     

5. การถ่อมตนเป็นลกัษณะหนึ่งของคนทีจ่ะประสบความส าเรจ็      
6. คนทีอ่่อนน้อมถ่อมตนมกัเป็นคนทีไ่ม่มคีวามมัน่ใจในตนเอง      
การให้เกียรติและเคารพในความคิดเหน็ของผูอ่ื้น      
7. ความเหน็ของนกัเรยีนทีเ่ก่งทีสุ่ดในทมียอ่มเป็นความเหน็ที่
น่าเชื่อถอืมากกว่าความเหน็ของสมาชกิคนอื่นๆ ในทมี 

     

8. เรามกัรูส้กึว่าสิง่ทีเ่พื่อนสมาชกิในทมีน าเสนอมกัเป็นสิง่ทีไ่ร้
สาระ 

     

9. เพื่อนสมาชกิในทมีทีเ่รยีนไมเ่ก่งกส็ามารถใหเ้หตุผลทีด่ไีด้      
10. ผูท้ีเ่สนอความคดิเหน็ทีไ่มค่่อยเหมาะสมนัน้ควรถูกประณาม
จากเพื่อนในทมี 

     

11. ความเหน็ของเพื่อนในทมีเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า      
12. สิง่ทีเ่ราคดิและท ายอ่มดทีีสุ่ด      
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ข้อค าถาม ระดบั 
5 4 3 2 1 

การเคารพและเข้าใจถึงความแตกต่างทัง้ระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่ม 

     

13. พธิกีรรมของศาสนาอื่นมกัเป็นเรือ่งงมงาย และไรส้าระ      
14. คนสงูวยัมกัมทีศันะคร ่าครแึละลา้หลงั      
15. เรามกัไมเ่ขา้ใจว่าท าไมผูอ้ื่นถงึท าสิง่ต่างๆทีแ่ตกต่างไปจาก
เรา 

     

16. คนชนบทมกัเป็นคนไรส้าระและไม่มเีหตุมผีล      
17. ผูห้ญงิและผูช้ายต่างกเ็ป็นเพศทีใ่ชอ้ารมณ์และเหตุผล
พอๆกนั 

     

18. ความแตกต่างหลากหลายในทางความคดิเหน็ ภาษา 
ศาสนา และวฒันธรรมเป็นสิง่ทีส่วยงาม 

     

การเปิดใจรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจาก
ความคิดของตนเอง 

     

19. เรารูส้กึไมพ่อใจหากมเีพื่อนแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างไป
จากทีเ่ราคดิ 

     

20. คนทีม่คีวามเหน็ไมต่รงกบัเรา คนนัน้เป็นศตัรขูองเรา      
21. เราควรมคีวามอดทนในการฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน
สมาชกิในทมี 

     

22. หากความคดิเหน็ของเพื่อนไมต่รงกบัเรา เราตอ้งโตแ้ยง้ให้
ถงึทีสุ่ด 

     

23. ความคดิเหน็ของเพื่อนทีไ่มต่รงกบัเรากเ็ป็นสิง่ทีค่วรน ามา
คดิพจิารณา 
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แบบส ารวจการท างานเป็นทีม 
 
ชื่อ-นามสกุล ____________________________________ หอ้ง____________ เลขที_่______ 
 
ค าช้ีแจง:  

1.  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความ และท าเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัการปฏบิตัิ
และความคดิเหน็เกี่ยวกบัการท างานเป็นทมีของนกัเรยีน  

2.  ค าตอบของนักเรยีนไม่มผีลใดๆ ต่อคะแนนในรายวชิา  แต่มคีวามส าคญัต่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ ดงันัน้ ขอให้นักเรยีนตอบค าถามให้ตรงกบัความเป็นจรงิให้
มากทีสุ่ด   
 
 

รายการ มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

สมาชิกในทีมมีความเข้าใจในเป้าหมายการท างานของ
ทีม   

     

1. ฉนัมสี่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายของทมี      
2. ฉนัรูแ้ละเขา้ใจเป้าหมายของทมี      
3. ฉนัรูว้่าเป้าหมายของทมีเป็นสิง่ส าคญั      
สมาชิกใช้ความรู้ความสามารถของตนในการท างาน
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 

     

4. ฉนัรว่มอภปิราย ใหเ้หตุผล และโตแ้ยง้เพื่อแกป้ญัหาหรอื
ตอบค าถาม 

     

5. ฉนัใชค้วามรูค้วามสามารถในการท างานทีท่มีไดร้บั
มอบหมาย 

     

6. ฉนัรูส้กึว่าตวัเองไมส่ามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่ทมีได้      
7. ฉนัรูส้กึว่าตวัเองไม่มคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะอภปิรายกบัเพื่อน
สมาชกิในทมี 

     

สมาชิกมีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในการท างาน      
8. ฉนัเขา้เรยีนอย่างสม ่าเสมอเพื่อรว่มกจิกรรมและท างานในทมี      
9. ฉนัใหข้อ้มลูแก่เพื่อนในทมีบ่อยครัง้      
10. ฉนัศกึษาเอกสารในหวัขอ้ทีจ่ะเรยีนก่อนเขา้ชัน้เรยีน      
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รายการ มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

11. ฉนัพยายามท างานของทมีใหเ้สรจ็สิน้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

     

สมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์และติดต่อส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย      
12. ฉนัแสดงความคดิเหน็ในทมีไดอ้ยา่งเปิดเผย      
13. ฉนัสามารถพดูคุยกบัเพื่อนสมาชกิในทมีไดทุ้กคน      
14. ฉนัรูส้กึเกรงใจหากตอ้งพดูโตแ้ยง้ในสิง่ทีเ่พื่อนในทมี
น าเสนอ 

     

15. ฉนัรูส้กึเบื่อทีต่อ้งพดูอภปิรายและใหเ้หตุผลกบัเพื่อนใน
ทมี 

     

สมาชิกมีการตดัสินใจร่วมกนั        
16. ฉนัเหน็ว่าความคดิเหน็ของเพื่อนสมาชกิทุกคนในทมีเป็น
สิง่ทีม่คีุณค่า 

     

17. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของทมี      
18. ฉนัเหน็ว่าเพื่อนทีฉ่ลาดน้อยหรอืขีเ้กยีจไมค่วรมสี่วนรว่ม
ในการตดัสนิใจของทมี 

     

19. ฉนัเหน็ว่าเพื่อนทุกคนในทมีควรมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจของทมี 

     

สมาชิกแก้ไขความคิดเหน็ท่ีไม่สอดคล้องกนัด้วยวิธีการ
ท่ีเหมาะสม 

     

20. ฉนัจะขึน้เสยีงหากเพื่อนไมเ่หน็ดว้ยกบัความคดิเหน็ของ
ฉนั 

     

21. ฉนัจะเชื่อเหตุผลของเพื่อนสมาชกิทีเ่รยีนเก่งมากกว่า
เพื่อนสมาชกิทีเ่รยีนอ่อน 

     

22. ฉนัใชว้ธิกีารอภปิรายใหเ้หตุผลจนทุกคนในทมีมฉีันทา
มตริว่มกนั 

     

สมาชิกท างานภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อการ
ท างานและมีบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ 

     

23. ฉนัรูส้กึว่าสมาชกิในทมีมกีารส่งเสรมิ ช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนั 

     

24. ฉนัรูส้กึผ่อนคลายเมือ่ไดท้ างานรว่มกนัเป็นทมี      
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รายการ มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

25. ฉนัรูส้กึสนุกสนานเมือ่ไดท้ างานรว่มกนัเป็นทมี      
26. ฉนัคดิว่าความส าเรจ็ของทมีกเ็ป็นเหมอืนความส าเรจ็ของ
ฉนั 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนสนัติศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล ____________________________________ หอ้ง____________ เลขที_่______ 
 
ค าช้ีแจง:  

1.  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความ และท าเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ
นักเรยีนมากทีสุ่ด  โดยระดบั 5 = เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  4 = เหน็ดว้ยมาก  3 = เหน็ดว้ยปานกลาง      
2 = เหน็ดว้ยน้อย  1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด   

2.  ค าตอบของนักเรยีนไม่มผีลใดๆ ต่อคะแนนในรายวชิา  แต่มคีวามส าคญัต่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ ดงันัน้ ขอให้นักเรยีนตอบค าถามให้ตรงกบัความคดิเหน็ของ
ตนใหม้ากทีสุ่ด   
 
ข้อ ข้อความ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
 การจดัแบ่งเน้ือหา      
1 การจดัแบ่งเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้คีวาม

ชดัเจน 
     

2 ปรมิาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรยีนรูม้คีวาม
เหมาะสม 

     

3 การวางล าดบัของหน่วยการเรยีนรูม้คีวามต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกนั 

     

 กระบวนการเรียนการสอน      
4 กจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเนื้อหาสนัติ

ศกึษา 
     

5 กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ      
6 การเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแสดงความ

คดิเหน็ 
     

7 การเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนช่วยเหลอืกนั
และกนั 

     

8 การเรยีนการสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนท างานรว่มกนั
เป็นกลุ่ม 

     

9 นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้จากการอธบิาย
ของเพื่อนในทมี 
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ข้อ ข้อความ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
10 การอ่านเอกสารของรายวชิาก่อนเขา้ชัน้เรยีนช่วยให้

นกัเรยีนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลและทมีไดด้ขีึน้ 
     

11 การอ่านเอกสารของรายวชิาก่อนเขา้ชัน้เรยีนช่วยให้
นกัเรยีนเขา้ใจเนื้อหาไดด้ขีึน้ 

     

12 การท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคลกระตุน้ใหน้กัเรยีน
อ่านหนงัสอืก่อนเขา้เรยีน 

     

13 การท าแบบทดสอบเป็นทมีกระตุน้ใหน้กัเรยีนทุ่มเท
ความรูค้วามสามารถใหแ้ก่ทมี 

     

14 การเขยีนอุทธรณ์ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทบทวน
ความรู ้

     

15 งานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช้ช่วยให้
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีน 

     

16 งานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช้ช่วยให้
นกัเรยีนสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นต่างบรบิท 

     

17 การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
ทมีช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจการท างานเป็นทมี 

     

18 การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน
ทมีช่วยใหน้กัเรยีนเหน็คุณค่าการท างานเป็นทมี 

     

 การให้ผลย้อนกลบั      
19 การทราบคะแนนแบบทดสอบเป็นรายบุคคลช่วย

กระตุน้ใหน้กัเรยีนอ่านหนงัสอืก่อนเขา้เรยีน 
     

20 การทราบคะแนนแบบทดสอบเป็นทมีช่วยกระตุ้นให้
นกัเรยีนอ่านหนงัสอืก่อนเขา้เรยีน 

     

21 การทราบคะแนนแบบทดสอบเป็นทมีช่วยกระตุ้นให้
นกัเรยีนใชค้วามรูค้วามสามารถในการท าแบบทดสอบ
เป็นทมี 

     

22 ผูส้อนใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทางวาจาแก่นกัเรยีนบ่อยครัง้      
23 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัของผูส้อนช่วยใหน้กัเรยีนมคีวาม

เขา้ใจมากขึน้ 
     

 ส่ือการเรียนการสอน      
24 สื่อการเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ      
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ข้อ ข้อความ มาก

ท่ีสดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
25 สื่อการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย      
26 สื่อการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเนื้อหาไดง้า่ย      
 การประเมินผล      

27 การประเมนิผลนกัเรยีนมคีวามหลากหลาย      
28 คะแนนการประเมนิโดยเพื่อนช่วยใหน้กัเรยีนแกไ้ขใน

ประเดน็ทีบ่กพรอ่ง 
     

29 คะแนนจากการประเมนิโดยเพื่อนสรา้งความแตกต่าง
ระหว่างนกัเรยีนทีท่ าและไม่ท าประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่ม 

     

30 คะแนนจากแบบทดสอบเป็นรายบุคคลของผูเ้รยีน
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการอ่านหนงัสอืก่อนเขา้ชัน้เรยีน 

     

31 คะแนนจากแบบทดสอบเป็นทมีของผูเ้รยีนสะทอ้นให้
เหน็ถงึความพยายามในการใชค้วามรูค้วามสามารถใน
การท าประโยชน์ใหแ้ก่ทมี 
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ภาคผนวก ง 
หลกัสตูรสนัติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมส าหรบั 

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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หลกัสตูรสนัติศึกษา 
ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายกิตติศกัด์ิ  ลกัษณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
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ค าน า 
 

หลกัสตูรสนัตศิกึษาส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นหลกัสูตรทีถู่กออกแบบ
มาให้เป็นสาระการเรยีนรู้เพิม่เติมในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 

หลกัสูตรน้ีประกอบไปดว้ยหลกัการ  เป้าหมาย  จุดหมาย  ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ทกัษะ  ค าอธบิายสาระการเรยีนรู ้ โครงสรา้งหน่วยการเรยีนรู ้ กจิกรรม
การเรยีนการสอน  สื่อการเรยีนการสอน  การวดัและประเมนิผลอย่างครบถ้วนอนัจะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้ครูในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสามารถน าหลกัสูตรสนัติศึกษา 
(peace studies) ทีถู่กออกแบบตามแนวคดิการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี (team-based learning – TBL) 
ไปใชไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย 

หลกัสูตรนี้จะส าเรจ็ไม่ไดเ้ลยหากปราศจากการใหค้ าแนะน าจากคณาจารยด์งันี้ รศ.ดร.วชิยั 
วงษ์ใหญ่ ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ว่าที่รอ้ยตร ีดร.มนัส บุญประกอบ  และ รศ.ดร.
สมสรร วงษ์อยู่น้อย กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ตลอดจนการใหส้มัภาษณ์และให้ขอ้เสนอแนะ
จากนกัวชิาการดา้นสนัตศิกึษาและผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน  
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หลกัสตูรสนัติศึกษาส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

สภาพปัญหาและความต้องการ 
สงัคมไทยปจัจุบนัปรากฏความขดัแยง้จากหลากหลายแหล่งที่มา ได้แก่ ความขดัแยง้ด้าน

ขอ้มูล ความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์  ความขดัแย้งด้านค่านิยม  ความขดัแยง้ด้านความสมัพนัธ ์ 
และความขดัแยง้เชงิโครงสรา้ง (Morris.  2004: 20-22)  ความขดัแยง้เหล่านี้กล็ว้นเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในทุกสงัคมทีส่ามารถพบไดทุ้กหนทุกแห่ง (บาตชิ.  2540: 6) และความขดัแยง้กม็ใิช่สิง่ที่
เลวรา้ยเสมอไป  ดงันัน้สภาพทีม่คีวามขดัแยง้จงึเป็นเรื่องธรรมชาตทิีม่นุษยไ์ม่อาจหลกีเลีย่งได ้โดย 
ความขดัแย้งอาจน าไปสู่ภาวะที่มสีนัติภาพหรอืภาวะไร้สนัติภาพ กล่าวคอื หากความขดัแย้งนัน้
คลี่คลายโดยปราศจากความรุนแรงเมื่อนัน้ก็จะเป็นสภาวะที่มสี ันติภาพ  แต่หากความขดัแย้ง
คลี่คลายไปเป็นความรุนแรงก็จะท าให้เกิดภาวะที่ไรส้นัติภาพ  อย่างไรก็ตาม สิง่ที่น่าปรวิติกก็คอื
ความขดัแยง้เหล่านี้คลี่คลายกลายเป็นความรุนแรงที่สรา้งความแตกแยกอย่างรุนแรงในสงัคมไทย
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เช่น ความขดัแยง้ทางการเมอืงในสงัคมไทยระหว่างรฐับาล  คนเสื้อเหลอืง  คน
เสือ้แดง และกลุ่มการเมอืงอื่นๆ ทีส่่งผลใหม้คีนเสยีชวีติ  บาดเจบ็  สูญเสยีทรพัยส์ิน และมบีาดแผล
ในจติใจเป็นอย่างมาก ความสูญเสยีที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยจ านวนมากยงัไม่
สามารถแก้ไขความขดัแยง้ไดอ้ย่างเหมาะสมเพยีงพอ และขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการสรา้ง
สนัตภิาพ  ท าใหค้วามขดัแยง้ทีม่นีัน้ขยายตวับานปลายกลายเป็นความรนุแรงในทีสุ่ด 

นอกจากความรุนแรงทางสงัคมที่ขยายตวับานปลาย ปจัจุบนัเยาวชนไทยต้องเผชิญกับ
ปญัหาความรุนแรงที่หลากหลายทัง้ในฐานะที่เป็นผู้ก่อความรุนแรงและผู้ตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรง กล่าวคอื จากขอ้ค้นพบของงานวจิยัที่เกี่ยวกบัความรุนแรง พบว่า โรงเรยีนมธัยมศกึษาใน
เขตกรุงเทพมหานครฯและปรมิณฑลรอ้ยละ 81.1 มเีหตุการณ์รุนแรงเกดิขึน้ (ดุษณีย ์ทองเกลี้ยง. 
2546) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ สุวรรณา เรอืงกาญจนเศรษฐ ์และคณะ (2547) พบว่า ในรอบ 30 
วนัก่อนการส ารวจนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษารอ้ยละ 6.4 พกพาอาวุธไปโรงเรยีน  รอ้ยละ 8.5 พกพา
อาวุธไปสถานทีอ่ื่นนอกจากโรงเรยีน  และรอ้ยละ 7.1 รูส้กึไมป่ลอดภยัขณะ เดนิทาง  นอกจากนี้ ใน
รอบ 12 เดอืนก่อนการส ารวจกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 31.5 เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มกีารต่อสู้ท าร้าย
ร่างกายในสถานที่ทัว่ไป  รอ้ยละ 28.8 เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มกีารต่อสู้ท ารา้ยร่างกายในโรงเรียน  
รอ้ยละ 20.7 เคยถูกเพื่อนทุบตที ารา้ยรา่งกายโดยเจตนา  รอ้ยละ 17.1 เคยถูกลวนลาม (จ าแนกเป็น 
รอ้ยละ 13.4 ทางวาจา  ร้อยละ 3.1 ทางการกระท า และรอ้ยละ 3.6 ทัง้ทางวาจาและการกระท า) 
ร้อยละ 13.9 เคยถูกท าร้ายร่างกายด้วยอาวุธ  ร้อยละ 6.8 เคยอยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้และได้รบั
บาดเจบ็จนต้องเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาล และร้อยละ 2.4 เคยถูกข่มขนื สอดคล้องกบัข้อ
คน้พบของ อุมาพร ตรงัคสมบตั ิ(2549: 1) พบความชุกในช่วงชวีติที่ผ่านมาของนักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายรอ้ยละ 31.3 มกีารววิาทชกต่อย  รอ้ยละ 18.4 มกีารพกอาวุธ  และจากการ
ส ารวจของส านักวจิยัเอแบคโพลล ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ไดส้ ารวจนักเรยีนชายระดบัมธัยมศกึษา

4 
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ตอนปลายและอาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมาก่อนการส ารวจ 
วยัรุน่รอ้ยละ 46 เคยมปีระสบการณ์ทะเลาะววิาทกบับดิา มารดาและผูป้กครอง  วยัรุ่นรอ้ยละ 40 มี
ประสบการณ์ทะเลาะววิาทกบัครู อาจารย ์ รอ้ยละ 19.2 มปีระสบการณ์ทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วม
สถาบนั  รอ้ยละ 17.1 มปีระสบการณ์ทะเลาะววิาทกบันักเรยีนต่างสถาบนั  นอกจากนี้วยัรุ่นรอ้ยละ 
59.5 ยงัมคีวามคดิจะใชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา และวยัรุน่ถงึรอ้ยละ 39.5 คดิจะใชอ้าวุธปืนและ
มดีในการแก้ปญัหาทะเลาะววิาทอกีดว้ย  (อมรวชิช ์นาครทรรพ; และจริฐักาล พงศ์ภคัเธยีร. 2549: 
3)  ความรนุแรงดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคดิเหน็ต่อการใชค้วามรุนแรงซึง่ ระพพีฒัน์ ศรมีาลา 
(2547: 63-65) พบว่า นักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครฯมคีวามคดิเหน็ต่อการ
ใชค้วามรุนแรงว่าเป็นสิง่ทีเ่หมาะสม และเป็นสิง่ที่ไม่เหมาะสมแต่ต้องใช้เพราะถ้าไม่ใชค้วามรุนแรง
กบัผูอ้ื่นก่อน ผูอ้ื่นกจ็ะใชค้วามรนุแรงกบัตน  

ความรุนแรงนัน้เป็นสิง่ที่ตรงข้ามกบัความสนัติหรอืสนัติภาพ (Galtung.  2005) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทศันะของพระไพศาล วสิาโล (2550: 21) ทีก่ล่าวถงึสงัคมอนัสนัตวิ่ามไิดห้มายเพยีงแค่
สงัคมที่ไม่มกีารรบพุ่ง เข่นฆ่าท าลายกนัเท่านัน้  แต่เรายงันึกไปถงึสงัคมที่ทุกๆ คนอยู่เยน็เป็นสุข 
ไม่อตัคดัฝืดเคอืง  โดยที่สภาพแวดลอ้มทัง้ในทางธรรมชาตแิละทางสงัคมก็เกื้อกูลต่อคุณภาพชวีติ 
ไม่บีบคัน้จิตใจและร่างกาย  อย่างไรก็ตามจากข้อค้นพบเกี่ยวกับความรุนแรงของนักเรยีนที่มี
การศึกษากนัในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าคนในสงัคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัความรุนแรงทาง
ตรงทีน่กัเรยีนตอ้งเผชญิเท่านัน้ กล่าวคอื ความรนุแรงทางตรง หมายถงึ ความรนุแรงทีผู่ก้ระท าจงใจ
เพื่อท ารา้ยหรอืใหเ้กดิความเสยีหายต่อร่างกายและจติใจ (Galtung.  2005) เช่น  การชกต่อย  ท า
รา้ยรา่งกาย  การกกัขงัหน่วงเหนี่ยว  การขม่ขู ่เป็นต้น ความพยายามในการแก้ปญัหาหรอืยุตคิวาม
รุนแรงทางตรงจะน าไปสู่สนัตภิาพเชงิลบซึง่เป็นสภาพการณ์ที่ปราศจากความรุนแรงทางตรง  ส่วน
ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีม่าท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างศกัยภาพของมนุษยก์บั
สิง่ทีม่นุษยเ์ป็นอยู่จรงิ (Galtung.  2005) เช่น ความยากจน  ความอดอยาก  การเลอืกปฏบิตัทิาง
เพศ  อคติทางเชื้อชาติ  การละเมดิสทิธมินุษยชน เป็นต้น  ความพยามในการแก้ปญัหาหรอืยุติ
ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งจะน าไปสู่สนัตภิาพเชงิบวกซึ่งเป็นสภาพการณ์ที่ปราศจากความรุนแรง
เชงิโครงสรา้ง  และเพื่อทีจ่ะเขา้ใจความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้งอย่างลกึซึง้ถงึ
สาเหตุกจ็ าเป็นต้องเขา้ใจความรุนแรงเชงิวฒันธรรมทีร่องรบัและใหค้วามชอบธรรมแก่ความรุนแรง
ทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (Galtung.  1990)  อย่างไรกต็าม ประเดน็ความรุนแรงเชงิ
โครงสรา้งและความรุนแรงเชงิวฒันธรรมกลบัถูกละเลยไม่ใหค้วามส าคญัทัง้ทีเ่ป็นความรุนแรงทีพ่บ
เหน็ไดใ้นชวีติประจ าวนัและส่งผลรา้ยแรงต่อมนุษยไ์มแ่ตกต่างจากความรนุแรงทางตรง  

นอกจากปญัหาด้านความรุนแรงขา้งต้น ผู้เรยีนยงัมปีญัหาสมัฤทธผิลทางการเรยีนอยู่ใน
เกณฑต์ ่า และไมไ่ดม้าตรฐานเพื่อการประเมนิสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี้ 

1.  สมัฤทธิผลทางการเรยีนอยู่ในเกณฑ์ต ่า กล่าวคอื จากผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาต ิ(O-NET) ปีการศกึษา 2546 2547 2549 และ 2551 ผู้เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลีย่ในวชิาสงัคมศกึษาต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ส่วนผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 กม็คีะแนน
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เฉลีย่ในวชิาสงัคมศกึษาต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ในปีการศกึษา 2548-2551  (ส านักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา.  2551: 14) 

2.  คุณภาพของผูเ้รยีนไม่ไดม้าตรฐานตามผลการประเมนิสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กล่าวคอื จากการสงัเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (รอบแรก พ.ศ.2544-2548) จ านวน 30,010 แห่ง พบว่า สถานศกึษาจ านวนรอ้ยละ 65  
มผีู้เรยีนที่ไม่ได้มาตรฐานในด้านต่างๆ  (ส านักงานรบัรองคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา. 2549: 
24) ดงัต่อไปนี้   

 2.1  ความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ  มสีถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอก
ในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 11.76 

 2.2  ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  มสีถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอก
ในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 11.88 

 2.3  ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัการเรยีนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  มสีถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอกในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 24.41 

 2.4  ทกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ และมเีจตคตทิี่
ดต่ีออาชพีสุจรติ  มสีถานศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอกในระดบัดเีพยีงรอ้ยละ 66.54 

จากปญัหาด้านความรุนแรงและปญัหาสมัฤทธผิลทางการเรยีนข้างต้น จงึมคีวามจ าเป็น
อยา่งยิง่ในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวโดยก าหนดใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจสนัตภิาพอย่างกวา้งขวางทีสุ่ด
ผ่านการศกึษาสนัตภิาพอย่างเป็นระบบในลกัษณะทีเ่ป็นสาขาวชิาสนัตศิกึษา (peace studies) อนั
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของนักวชิาการหลายท่านที่เสนอว่าควรน าหลกัสูตรสนัติศกึษามาใช้ใน
โรงเรยีน (ถวิลวด ีบุรกุีล.  2552)  หลกัสูตรสนัติศึกษาซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุมมโนทศัน์สนัติภาพ  
ความรุนแรง  ความขดัแย้ง  สงคราม  ทกัษะการแก้ปญัหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงทัง้ในมติิปจัเจก
บุคคล  ชุมชน สงัคม ประเทศและโลก ในลกัษณะที่เป็นสาระการเรยีนรู้เพิม่เติมควบคู่กบัการใช้
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยเน้นทมีที่มปีระสทิธผิลและสอดคล้องกบัเนื้อหาสาระ
สนัตศิกึษา  
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หลกัการ 
 หลักสูตรสันติศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักการที่ส าคัญ
ดงัต่อไปนี้ 
 1.  เป็นหลกัสูตรสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 

2.  เป็นหลกัสูตรที่มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรู้  ความคดิ  และความเขา้ใจในมโนทศัน์  
ทกัษะ กระบวนการ และเจตคตเิกีย่วกบัสนัตศิกึษา 
 3.  เป็นหลกัสูตรที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบการ
เรยีนการสอนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี  
 
 
เป้าหมาย 

หลกัสูตรสนัติศกึษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมเีป้าหมายในการพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ ความคดิ  และความเขา้ใจในมโนทศัน์  ทกัษะ กระบวนการ และเจตคตเิกี่ยวกบั
สนัตศิกึษา 
 
 
จดุหมาย 
 หลกัสตูรสนัตศิกึษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมจีุดหมายทีต่้องการใหเ้กดิ
กบัผูเ้รยีนเมือ่เรยีนจบหลกัสตูรสนัตศิกึษา ดงันี้  

1.  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมโนทศัน์สนัตศิกึษา ครอบคลุมความขดัแยง้  ความ
รนุแรงทางตรง  ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง  ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม  สนัตภิาพเชงิลบ  สนัตภิาพ
เชงิบวก  และสนัตวิฒันธรรม 

2.  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถในการสื่อสาร  การวเิคราะห ์ การตดัสนิใจ  การแก้ปญัหา  
การท างานเป็นทมี  และการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี

3.  ผู้เรยีนมจีติแห่งความเคารพ และเหน็คุณค่าของการแก้ไขความขดัแยง้ด้วยการไม่ใช้
ความรนุแรง 
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เน้ือหา 
 เนื้อหาของหลกัสตูรสนัตศิกึษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายประกอบไปดว้ย
ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และทกัษะดงันี้ 

ผลการเรยีนรู ้ 
1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย ความส าคญั ระดบั ประเภท แหล่งทีม่า  และผลของความขดัแยง้ 
2.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย ความส าคญั และประเภทของสนัตภิาพ 
3.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย ประเภท และผลของความรุนแรง 
4.  วเิคราะหป์จัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมที่ก่อให้เกดิ

ความรนุแรง 
5.  วเิคราะหป์จัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมทีส่่งเสรมิให้

เกดิสนัตภิาพ 
6.  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางการพฒันาสนัตภิาพ 
 

สาระการเรยีนรู ้ 
1.  ความหมาย ระดบั ประเภท  และแหล่งทีม่าของความขดัแยง้ความส าคญั  
2.  ความส าคญั  และผลของความขดัแยง้ 
3.  ความหมาย ประเภท  และผลของความรุนแรง 
4.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความ

รนุแรง 
5.  ความรุนแรงทางตรง 
6.  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
7.  ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม 
8.  ความหมาย ความส าคญั  และประเภทของสนัตภิาพ 
9.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้กดิสนัตภิาพ 
10.  แนวทางการพฒันาสนัตภิาพเชงิลบ 
11.  แนวทางการพฒันาสนัตภิาพเชงิบวก 
12.  สนัตวิฒันธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
1.  จติแห่งความเคารพ  
2.  เหน็คุณค่าของการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยการไมใ่ชค้วามรุนแรง 
 

ทกัษะ 
1.  การแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยการไมใ่ชค้วามรุนแรง   
2.  การแกป้ญัหา   
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3.  การท างานเป็นทมี   
4.  การวเิคราะห ์  
5.  การตดัสนิใจ 

 
 

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ 
หลกัสตูรสาระการเรยีนรูส้นัตศิกึษาเป็นสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม

ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 1 หน่วยกติ หรอื 
40 ชัว่โมง ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
ค าอธิบายสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ส30224 สนัติศึกษา 

สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ                                                             ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม                         (40 ชัว่โมง / 1 หน่วยกติ) 
         
          ศึกษาความหมาย ความส าคญั ระดบั ประเภท  แหล่งที่มา และผลของความขดัแย้ง  
สนัตภิาพ และความรนุแรง  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
เกดิสนัตภิาพและความรุนแรง  และแนวทางการพฒันาสนัตภิาพเชงิลบ สนัตภิาพเชงิบวก และสนัติ
วฒันธรรม โดยใชก้ระบวนการการแกป้ญัหา  การท างานเป็นทมี  การวเิคราะห ์ การตดัสนิใจ เพื่อให้
มคีวามสามารถในการแก้ไขความขดัแยง้ด้วยการไม่ใชค้วามรุนแรง  มจีติแห่งความเคารพ และเหน็
คุณค่าของการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยการไมใ่ชค้วามรนุแรง 
 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ 

สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิสนัตศิกึษาประกอบไปดว้ย 7 หน่วยการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความขดัแยง้: 
ปกติวถิีของมนุษย ์ ความรุนแรงทางตรง  ความรุนแรงเชงิโครงสร้าง  ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม  
สนัติภาพเชงิลบ: สนัติภาพที่ปราศจากความรุนแรงทางตรง  สนัติภาพเชงิบวก : สนัติภาพที่
ปราศจากความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง และสนัตวิฒันธรรม 
 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
จ านวน
ชัว่โมง 

ความขดัแย้ง: 
ปกติวิถีของ

มนุษย ์

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ความส าคญั ระดบั ประเภท 
แหล่งทีม่า  และผลของความ
ขดัแยง้ 

1.  ความหมายของความขดัแยง้ 
2.  ความส าคญั และผลของความขดัแยง้ 
3.  ระดบั และประเภทของความขดัแยง้ 

4 
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ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

จ านวน
ชัว่โมง 

ความรนุแรง
ทางตรง  

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ประเภท  และผลของความ
รนุแรง 
2.  วเิคราะหป์จัจยัทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิความรุนแรง 
 

1.  ความหมายและผลของความรุนแรง
ทางตรง 
2.  ความรุนแรงทางตรง 
    2.1  การท ารา้ยรา่งกาย 
    2.2  สงคราม 
    2.3  การก่อการรา้ย 
3.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
เกดิความรุนแรงทางตรง 
 

6 

ความรนุแรง
เชิงโครงสร้าง  

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ประเภท  และผลของความ
รนุแรง 
2.  วเิคราะหป์จัจยัทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิความรุนแรง 
 

1.  ความหมายและผลของความรุนแรง
เชงิโครงสรา้ง 
2.  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
    2.1  การละเมดิสทิธมินุษยชน 
    2.2  การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิาง
เพศ  เชือ้ชาต ิ และศาสนา 
    2.3  ความยากจน 
    2.4  นโยบายการพฒันาทีไ่มเ่ป็น
ธรรม 
3.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
เกดิความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
 

6 

ความรนุแรง
เชิงวฒันธรรม  

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ประเภท  และผลของความ
รนุแรง 
2.  วเิคราะหป์จัจยัทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิความรุนแรง 
 

1.  ความหมายและผลของความรุนแรง
เชงิวฒันธรรม 
2.  ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม 
    2.1  แนวคดิชายเป็นใหญ่   
    2.2  ชาตนิิยม   
    2.3  ชาตพินัธุน์ิยม 
    2.4  ลทัธกิารเมอืง และเศรษฐกจิ 
    2.5  ศาสนา 

6 
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ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

จ านวน
ชัว่โมง 

สนัติภาพเชิง
ลบ: สนัติภาพ
ท่ีปราศจาก
ความรนุแรง
ทางตรง 

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ความส าคญั และประเภทของ
สนัตภิาพ 
2.  วเิคราะหป์จัจยัทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิสนัตภิาพ 
3.  วเิคราะหแ์ละเสนอแนว
ทางการพฒันาสนัตภิาพ 

1.  ความหมายและความส าคญัของ
สนัตภิาพเชงิลบ 
2.  แนวทางการพฒันาสนัตภิาพเชงิลบ 
    2.1  การสื่อสารอย่างสนัต ิ
    2.2  การเจรจา และการไกล่เกลีย่ 
    2.3  การควบคุมและลดอาวุธ 
3.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
เกดิสนัตภิาพ 
 

6 

สนัติภาพเชิง
บวก: สนัติภาพ
ท่ีปราศจาก
ความรนุแรง
เชิงโครงสร้าง 

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ความส าคญัและประเภทของ
สนัตภิาพ 
2.  วเิคราะหป์จัจยัทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิสนัตภิาพ 
3.  วเิคราะหแ์ละเสนอแนว
ทางการพฒันาสนัตภิาพ 

1.  ความหมายและความส าคญัของ
สนัตภิาพเชงิบวก 
2.  แนวทางการพฒันาสนัตภิาพเชงิบวก 
    2.1  สุนทรยีสนทนา 
    2.2  การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชน 
    2.3  การไมใ่ชค้วามรนุแรง 
3.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
เกดิสนัตภิาพ 
 

6 

สนัติ
วฒันธรรม 

1.  รูแ้ละเขา้ใจความหมาย 
ความส าคญั และประเภทของ
สนัตภิาพ 
2.  วเิคราะหป์จัจยัทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิสนัตภิาพ 

1.  ความหมายและความส าคญัของสนัติ
วฒันธรรม 
2. สนัตวิฒันธรรม 
   2.1  ขนัตธิรรม 
   2.2  พหุนิยม 
   2.3  ประชาธปิไตย 
   2.4  มมุมองเพื่อสนัตวิฒันธรรม 
 

6 
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แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูรสนัตศิกึษาส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย มุง่เน้นในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนเป็นส าคญัโดยใชก้จิกรรมการเรยีน
การสอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชก้ารเรยีนรูโ้ดยเน้นทมี (team-based learning หรอื 
TBL) (Michaelsen; & Sweet. 2008, Cestone; Levine; & Lane.  2008, Michaelsen; & Knight. 
2004, Michaelsen. 2004, Fink. 2004, Birmingham; & McCord.  2004) ซึง่มลี าดบักจิกรรมการ
เรยีนการสอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน     
 ขัน้ตอนที ่2 การทดสอบเป็นรายบุคคล   
 ขัน้ตอนที ่3 การทดสอบเป็นทมี   
 ขัน้ตอนที ่4 การเขยีนอุทธรณ์   
 ขัน้ตอนที ่5 การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดต่างๆ 
โดยผูส้อน 
 ขัน้ตอนที ่6 การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้โดยใหผู้เ้รยีนประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ที่
เรยีนในรายวชิาไปใช ้
 ขัน้ตอนที ่7 การประเมนิโดยเพื่อน 
 ขัน้ตอนที ่8 การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 
 ขัน้ตอนที ่9 การทบทวนมโนทศัน์ทัง้หมดในรายวชิา (เป็นรายบุคคล) 
 ขัน้ตอนที ่10 การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อปรบัแกม้โนทศัน์ทีผ่ดิพลาด
ของผูเ้รยีน 
 ขัน้ตอนที ่11 การทบทวนการประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ 
 ขัน้ตอนที ่12 การทบทวนเกี่ยวกบัคุณค่าของทมี จากบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ในทมี 
 ขัน้ตอนที ่13 การทบทวนตนเอง จากผลการวดัประเมนิโดยเพื่อนว่าตนเองมปีระโยชน์ต่อ
ทมีอย่างไรและเพยีงใด 

โดยกระบวนการที ่1-8 จะท าซ ้าในทุกหน่วยการเรยีนการสอนหลกัของรายวชิา ส่วนขัน้ตอน
ที่ 9-13 จะท าหลงัจากที่ผู้เรยีนได้เรยีนครบทุกหน่วยการเรยีนการสอน ซึ่งกระบวนการทัง้ 13 
ขัน้ตอนนี้จะส่งเสรมิให้กลุ่มที่จดัตัง้ขึน้ใหม่เปลี่ยนไปสู่ทมีซึ่งจะสามารถจดัการกบัภารกจิที่ท้าทาย
และซบัซอ้นได ้
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ส่ือการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล  การเลอืกสื่อการเรยีนการสอนนัน้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรยีนการสอน เวลา และผู้เรยีน สื่อการเรยีนการสอนที่ใช้ใน
หลกัสูตรสนัติศึกษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย เอกสารสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติมสันติศึกษา  วีดิทัศน์  ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง  และบทความสถานการณ์หรอืกรณี
ตวัอยา่ง  
 
แนวทางการวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมนิผลในหลกัสูตรสนัตศิกึษาส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ประกอบไปดว้ยการวดัและประเมนิใน 3 ช่วงดงันี้ 
  1.  การวดัและประเมนิก่อนเรยีน คอื  การวดัและประเมนิด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางกาเรยีนรู ้ แบบวดัจติแห่งความเคารพ และแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทมี 
 2.  การวดัและประเมนิระหว่างเรยีน คอื การวดัและประเมนิดว้ยการทดสอบเป็นรายบุคคล 
(iRAT) การทดสอบเป็นทมี (gRAT) งานทีมุ่ง่เน้นการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช ้ และการ
ประเมนิโดยเพื่อน (peer assessment) 
 3.  การวดัและประเมนิหลงัเรยีน คอื การวดัและประเมนิดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์าง
กาเรยีนรู ้ แบบวดัเจตคตทิางการเรยีนการสอนสนัตศิกึษาของผูเ้รยีน  แบบวดัจติแห่งความเคารพ 
และแบบวดัทกัษะการท างานเป็นทมี 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารประกอบหลกัสตูร 

 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
2.   เอกสารสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมสนัติศึกษา 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  ความรนุแรงเชิงโครงสร้าง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

สาระส าคญั 
 ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งเป็นกระบวนต่างๆ ทีม่าท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างศกัยภาพของ
มนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่จริง ความรุนแรงแบบนี้มีล ักษณะที่ไม่เห็นเป็นรูปธรรมทัง้ในด้าน
ผูก้ระท า ผู้ถูกกระท า และการกระท า  แต่เป็นการฆ่าคนทางอ้อมโดยท าใหค้นบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ
อยา่งชา้ๆ และต่อเนื่อง คนในสงัคมจงึมกัไม่ตระหนักว่าเป็นความรุนแรงและมกัไม่ใหค้วามสนใจกบั
ความรนุแรงประเภทนี้ 
 ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งทัง้การละเมดิสทิธมินุษยชน  การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ   
เชือ้ชาต ิ และศาสนา  ความยากจน  และนโยบายการพฒันาทีไ่ม่เป็นธรรม ส่งผลทัง้ในเชงิกายภาพ 
เชงิจติวทิยา และเชงิสงัคม 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  บอกความหมาย และผลของความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
 2.  ยกตวัอยา่งความรนุแรงเชงิโครงสรา้งในสงัคมได้ 
 3.  วเิคราะหค์วามรนุแรงเชงิโครงสรา้งตามมติขิองความรุนแรง 
 4.  วเิคราะหป์จัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
เกดิความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความหมายและผลของความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 

2.  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
2.1  การละเมดิสทิธมินุษยชน 
2.2  การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ  เชือ้ชาต ิ และศาสนา 
2.3  ความยากจน 
2.4  นโยบายการพฒันาทีไ่มเ่ป็นธรรม 

3.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
การศกึษางานอ่านของรายวชิาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

1.  ในตอนทา้ยของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ความรุนแรงทางตรง ครมูอบหมายใหน้ักเรยีนอ่าน
เอกสารประกอบการสอนสนัตศิกึษาในบทที ่3 ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง ก่อนเขา้ชัน้เรยีน 
การทดสอบเป็นรายบุคคล 
 2.  ครใูหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล (iRAT) ในเรือ่ง “ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง” 
ใชเ้วลา 10 นาท ี
การทดสอบเป็นทมี 
 3.  ใหน้ักเรยีนเขา้สู่ทมีที่นักเรยีนสงักดั จากนัน้ให้นักเรยีนท าแบบทดสอบเป็นทมี (gRAT) 
ในเรื่อง “ความรุนแรงเชงิโครงสร้าง” โดยนักเรยีนในทีมจะต้องร่วมกนัอภิปราย ให้เหตุผล และ
ตดัสนิใจเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดใชเ้วลา 25 นาท ี
 4.  ครใูห้ทมีแต่ละทมีเวยีนกนัเฉลยแบบทดสอบเป็นทมีพรอ้มให้เหตุผลที่ทมีเลอืกตอบขอ้
นัน้ๆ โดยครูช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ผดิพลาดของผู้เรยีนและอธบิายเพิม่เติม  จากนัน้ครูประกาศ
คะแนนทีแ่ต่ละทมีท าได ้
การเขยีนอุทธรณ์ 
 5.  นักเรยีนเขยีนอุทธรณ์ (appeals) ในขอ้ค าถามทีท่มีตนไม่ไดค้ะแนน หากคดิว่าทมีตอบ
ขอ้ค าถามนัน้ถูกตอ้ง 
การใหผ้ลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพือ่แก้ไขความเขา้ใจทีผ่ดิพลาด 
 6.  ครอูธบิายและยกตวัอย่างเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความหมายและลกัษณะของความรุนแรงเชงิ
โครงสรา้ง  
การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้  
 7.  ครูอธบิายความหมาย ประเภท และผลของการละเมดิสทิธมินุษยชน จากนัน้ครูให้
นักเรยีนอ่านตวัอย่างกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกิดขึ้นจรงิในรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมดิสทิธมินุษยชน ปี 2550 แลว้ใหน้กัเรยีนน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใชโ้ดยวเิคราะหก์าร
ละเมดิสทิธมินุษยชนใน “ใบงานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช:้ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง 
“ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง” ตอนที ่1 

8.  ครอูธบิายความหมาย ประเภท ผล และยกตวัอย่างการกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ   
เชือ้ชาต ิ และศาสนา  

9.  ครใูหน้ักเรยีนชมภาพยนตร ์เรื่อง “If These Walls Could Talk” ซึง่เป็นภาพยนตรท์ี่
น าเสนอการกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ  และอ่านกรณีตวัอย่างการกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้
ชาต ิ และศาสนา จากนัน้กต็อบค าถามใน “ใบงานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้: หน่วย
การเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง “ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง” ตอนที ่2 
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10. ครูอธบิายความหมาย ประเภท และผลของความยากจนขน้แค้น จากนัน้ให้นักเรยีนด ู 
วีดิทัศน์เรื่องความยากจนข้นแค้นแล้วตอบค าถามใน “ใบงานการน ามโนทัศน์ในรายวิชาไป
ประยกุตใ์ช:้ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง “ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง” ตอนที ่3 

11.  ครอูธบิายเกี่ยวกบันโยบายการพฒันาทีไ่ม่เป็นธรรม จากนัน้ใหน้ักเรยีนดูวดีทิศัน์เรื่อง
เมือ่คนหาปลาเป็นขบถแลว้ตอบค าถามใน “ใบงานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกต์ใช้: หน่วย
การเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง “ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง” ตอนที ่4 
การประเมนิโดยเพือ่น 
 12.  นกัเรยีนแต่ละคนประเมนิเพื่อนในทมี โดยใชแ้บบประเมนิเพื่อน  
การบนัทกึเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 

13.  นกัเรยีนจดบนัทกึเหตุการณ์/การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทมี 
 14. สรุปบทเรยีนโดยครูสุ่มเรยีกนักเรยีนจากใบรายชื่อ   แล้วให้นักเรยีนแต่ละคนอธบิาย
มโนทศัน์ และยกตวัอยา่ง ดงันี้ 
  -   การละเมดิสทิธมินุษยชน 
  -   การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ   

-  การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ  
-  การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางศาสนา 

  -   ความยากจนขน้แคน้ 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอนสนัตศิกึษา 
 2.  กรณกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ปี 
2550 
 3.  กรณตีวัอยา่งการกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ  เชือ้ชาต ิ และศาสนา 
 4.  วดีทิศัน์เรือ่งความยากจนขน้แคน้ 
 5.  ภาพยนตร ์เรือ่ง “If These Walls Could Talk” 
 6.  ภาพยนตร ์เรือ่ง “เมือ่คนหาปลาเป็นขบถ” 
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การวดัและประเมินผล 
ส่ิงท่ีประเมิน วิธีการ เครื่องมือ 

1. ความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัความรนุแรง
เชงิโครงสรา้ง 

1. ทดสอบ 
 
 
2. ทดสอบ 
 
 
3. ประเมนิผลงานทีน่ า
มโนทศัน์ในรายวชิาไป
ประยกุตใ์ช ้

1. แบบทดสอบเป็นรายบุคคลเรือ่ง “ความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้ง” 
 
2. แบบทดสอบเป็นทมีเรือ่ง “ความรนุแรง
เชงิโครงสรา้ง” 
 
3. ใบงานการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไป
ประยกุตใ์ช ้

2. การท างานเป็นทมี 1. ประเมนิโดยเพื่อน 
2. ตรวจบนัทกึ 

1. แบบประเมนิเพื่อน 
2. บนัทกึเหตุการณ์/การเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในทมี 
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แบบทดสอบเป็นรายบคุคล/ทีม หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง “ความรนุแรงเชิงโครงสร้าง” 
 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรยีน/ทมีอ่านขอ้ค าถามและเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดโดยท าเครือ่งหมาย  ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 

1.  หากเปรยีบเทยีบปรมิณฑลของความรุนแรงเป็นต้นไม ้ขอ้ใดไมใ่ช่ล าตน้ของตน้ไม ้
 ก.  นโยบายการพฒันาทีไ่ม่เป็นธรรม  ข.  กฎหมายทีม่คีวามล าเอยีงทางเพศ   
 ค.  ความยากจน    ง.  หลกัธรรมศาสนาทีท่ าใหเ้กดิการแบ่งชนชัน้ 
2.  ขอ้ใดกล่าวถงึลกัษณะของความรุนแรงเชงิโครงสรา้งถูกตอ้งทีสุ่ด 
 ก.  เหตุการณ์    ข.  กระบวนการ   
 ค.  แนวคดิ     ง.  อุดมการณ์ 
3.  ขอ้ใดไมใ่ช่ลกัษณะของความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
 ก.  ท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างศกัยภาพของมนุษยก์บัสิง่ทีม่นุษยเ์ป็นอยูจ่รงิ 
 ข.  ส่งผลต่อสวสัดภิาพอยา่งต่อเนื่องและยาวนาน 
 ค.  สามารถสงัเกตผูก้ระท าและถูกกระท าไดง้า่ย 
 ง.  เป็นการเอาเปรยีบทางสงัคมอนัส่งผลใหค้นกลุ่มหนึ่งมอี านาจเหนือกว่าคนอกีกลุ่มหนึ่ง 
4.  ขอ้ใดไมใ่ช่ความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง 
 ก.  ในปีค.ศ.1918 คนจ านวนมากเสยีชวีติดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ 
 ข.  ทหารในกองทพันโปเลยีนจ านวนมากเสยีชวีติดว้ยความหนาวเยน็ 
 ค.  คนทีพ่กิารและเสยีชวีติจากโรคโปลโิอหลงัปีค.ศ.2000 
 ง.  คนทีเ่สยีชวีติจากคลื่นสนึามใินปจัจบุนั 
5.  “ความอดอยากหวิโหยจนท าใหเ้สยีชวีติ” เป็นผลของความรุนแรงเชงิโครงสรา้งแบบใดมากทีสุ่ด 
 ก.  ผลในเชงิขดัขวางการท างานของรา่งกาย ข.  ผลในเชงิจติวทิยา 
 ค.  ผลในเชงิสงัคม    ง.  ผลในเชงิท าลายร่างกาย 
6.  การใหอ้อกจากงานเพราะลกูจา้งหญงิตัง้ครรภเ์ป็นผลของความรุนแรงแบบใดมากทีสุ่ด 
 ก.  ผลในเชงิขดัขวางการท างานของรา่งกาย ข.  ผลในเชงิจติวทิยา 
 ค.  ผลในเชงิสงัคม    ง.  ผลในเชงิท าลายร่างกาย 
7.  ตวัชีว้ดัทีบ่่งชีค้วามรนุแรงเชงิโครงสรา้งในสงัคมทีนิ่ยมใชก้นัในปจัจุบนั 
 ก.  อตัราการเพิม่-ลดของประชากร   
 ข.  อายขุยัเฉลีย่ของเดก็เมื่อแรกเกดิ 
 ค.  อตัราการเสยีชวีติของมารดา   
 ง.  อตัราการตายของประชากร 
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8.  ขอ้ใดกล่าวถงึการละเมดิสทิธชิุมชนฐานทรพัยากรไม่ถูกตอ้ง 
 ก.  ส่วนใหญ่เป็นปญัหาความเดอืดรอ้นรว่มกนัของชุมชน  
 ข.  เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นทีด่นิและป่ามากทีสุ่ด 
 ค.  ปญัหาส่วนใหญ่เกีย่วกบักฎหมาย กฎระเบยีบทีย่งัลา้หลงั ทศิทางการพฒันา/นโยบายของรฐั 
 ง.  คนทีร่อ้งเรยีนส่วนใหญ่เป็นพนกังานหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
9.  ขอ้ใดกล่าวถงึการละเมดิสทิธทิางสงัคม สทิธแิรงงาน และอื่นๆ ไมถู่กตอ้ง 
 ก.  ส่วนใหญ่เป็นการละเมดิโดยโดยเอกชน 
 ข.  เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นสทิธแิรงงานมากทีสุ่ด 
 ค.  การละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นสทิธแิรงงานส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัสหภาพแรงงาน 
 ง.  ปจัจบุนัไมม่กีารละเมดิสทิธเิดก็และผูห้ญงิอยา่งชดัเจน 
10.  ขอ้ใดกล่าวถงึแนวโน้มเปลีย่นแปลงในดา้นเลอืกปฏบิตัทิางเพศไมถู่กตอ้ง 
 ก.  สามแีละภรรยาสามารถฟ้องหยา่ไดด้ว้ยเหตุผลเดยีวกนั 
 ข.  ขา้ราชการ เจา้หน้าที ่ลกูจา้งของรฐัผูห้ญงิสามารถลาไปถอืศลีปฏบิตัธิรรมไดไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
 ค.  การเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลทีเ่ป็นเพศทางเลอืกนัน้มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้มาก 
 ง.  สามารถคงค าน าหน้านามและนามสกุลไดท้ัง้ช่วงสมรสและเมือ่สิน้สุดการสมรส 
11.  ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งในขอ้ใดทีใ่หผ้ลแตกต่างจากขอ้อื่น 
 ก.  ผูท้ีแ่ปลงเพศหรอืเสรมิหน้าอกถูกระบุในเอกสาร สด.43 ว่าเป็น “โรคจติถาวร”  
 ข.  เจา้หน้าทีเ่ทศกจิจบักุมบุคคลทีเ่ป็นเพศทางเลอืกดว้ยวธิกีารใชก้ าลงัรนุแรง 
 ค.  สถานศกึษาไมอ่นุญาตใหน้กัศกึษาทีเ่ป็นเพศทางเลอืกเขา้เรยีน 
 ง.  สถานประกอบการเลกิจา้งลกูจา้งเมือ่ทราบว่าลกูจา้งเป็นเพศทางเลอืก  
12.  ขอ้ใดทีเ่ป็นสาเหตุจากปจัจยัภายนอกของความยากจน 
 ก.  นโยบายการพฒันาทีไ่ม่สมดุลของภาครฐั  
 ข.  มปีญัหาสุขภาพ 
 ค.  มทีรพัยส์นิและทีด่นิในการท ากนิน้อย  
 ง.  ความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพีต ่า 
13.  ขอ้ใดกล่าวถงึความยากจนไมถู่กตอ้ง 
 ก.  ความยากจนนัน้เป็นทัง้สาเหตุและผลของความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 
 ข.  ความยากจนในเชงิเศรษฐกจิพจิารณาทีร่ะดบัรายได้ 
 ค.  แนวคดิเกีย่วกบัความยากจนในปจัจบุนัครอบคลุมมติอิื่นๆทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิ 
 ง.  ความยากจนเชงิสมับูรณ์เน้นทีก่ารวดัความไมเ่ท่าเทยีมกนัของรายได้ 
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14.  ขอ้ใดกล่าวถงึการกระจายรายไดข้องไทยไมถู่กตอ้ง 
 ก.  ความรวยกระจกุ ความจนกระจาย 
 ข.  ช่องว่างรายไดข้องคนจนและคนรวยเริม่แคบลงนบัแต่ปี 2550 
 ค.  รายไดเ้กนิกว่าครึง่หนึ่งของประเทศไทยตกอยูใ่นมอืของกลุ่มคนเพยีง 20% 
 ง.  ปญัหาการกระจายรายไดข้องไทยอาจก่อใหเ้กดิความรุนแรงอย่างอื่นตามมา 
15.  ขอ้ใดกล่าวถงึนโยบายทีไ่มย่ ัง่ยนืไมถู่กตอ้ง 
 ก.  เป็นนโยบายทีใ่หค้วามส าคญักบัภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม 
 ข.  เป็นนโยบายทีข่าดการวางแผนในระยะยาว 
 ค.  เป็นนโยบายทีก่่อใหเ้กดิความเสื่อมโทรมต่อทรพัยากรธรรมชาติ 
 ง.  เป็นสรา้งนิสยั "การรอรบัความช่วยเหลอื" จากภาครฐั 
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ใบงานการประยกุตใ์ช้มโนทศัน์ท่ีเรียนในรายวิชา  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง “ความรนุแรงเชิงโครงสร้าง” 

  
ค าช้ีแจง: ใหส้มาชกิในทมีอ่านรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน และดวูดีทิศัน์ที่
ก าหนด จากนัน้จงึรว่มกนัพจิารณา และตอบค าถามในใบงานลงในกระดาษค าตอบใหค้รบถว้น 
 
ตอนท่ี 1   
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 1.  เรือ่งราวในรายงานตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนแสดงใหเ้หน็ถงึประเภทความ
รนุแรงเชงิโครงสรา้งแบบใด อธบิายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  วเิคราะหเ์รือ่งราวจากกรณขีา้งตน้ตามมติขิองความรุนแรงทัง้ 5 มติ ิ(ระบุลกัษณะของ
มติขิองความรนุแรงในเรือ่งพรอ้มยกตวัอยา่งความรนุแรง) 
  มติทิี ่1 ความรนุแรงทางกายภาพและความรนุแรงทางจติวทิยา 
  มติทิี ่2 มผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็และไมม่ผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็ 

มติทิี ่3 มผีูก้ระท าความรนุแรงและไม่มผีูก้ระท าความรนุแรง 
มติทิี ่4 ความรนุแรงทีเ่กดิจากความตัง้ใจและความรนุแรงทีเ่กดิจากความไมต่ัง้ใจ 
มติทิี ่5 ความรนุแรงทีแ่จง้ชดัและความรุนแรงทีแ่อบแฝง 

 3.  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งในกรณขีา้งตน้ส่งผลอยา่งไรบา้งต่อเหยือ่ของความรุนแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่ง 
 4.   เหยือ่ของความรนุแรงใชว้ธิกีารใดในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้/ความรนุแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่ง 
 
ตอนท่ี 2 
วีดิทศัน์เร่ือง If These Walls Could Talk ตอนท่ี 1  
 1.  เรือ่งราวในภาพยนตรแ์สดงใหเ้หน็ถงึประเภทความรนุแรงเชงิโครงสร้างแบบใด อธบิาย
พรอ้มยกตวัอยา่ง 
 2.  วเิคราะหเ์รือ่งราวจากภาพยนตรต์ามมติขิองความรนุแรงทัง้ 5 มติ ิ(ระบุลกัษณะของมติิ
ของความรุนแรงในเรือ่งพรอ้มยกตวัอยา่งความรุนแรงในภาพยนตร)์ 
 3.   ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งในภาพยนตรส์่งผลอย่างไรบา้งต่อเหยือ่ของความรุนแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่งในภาพยนตร ์
 4.   เหยือ่ของความรนุแรงใชว้ธิกีารใดในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้/ความรนุแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่งในภาพยนตร ์
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ตอนท่ี 3 
วีดิทศัน์เร่ือง ความยากจนข้นแค้น 

1.  เรือ่งราวในภาพยนตรแ์สดงใหเ้หน็ถงึประเภทความรนุแรงเชงิโครงสรา้งแบบใด อธบิาย
พรอ้มยกตวัอยา่ง 

2.  วเิคราะหเ์รือ่งราวในกรณทีี ่1 ตามมติขิองความรนุแรงทัง้ 5 มติ ิ(ระบุลกัษณะของมติิ
ของวามรุนแรงในเรือ่งพรอ้มยกตวัอยา่งความรุนแรงในภาพยนตร์ 

3.  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งในภาพยนตรส์่งผลอย่างไรบา้งต่อเหยือ่ของความรุนแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่งในภาพยนตร ์

4.  เหยือ่ของความรุนแรงใชว้ธิกีารใดในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้/ความรุนแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่งในภาพยนตร ์
 
ตอนท่ี 4 
วีดิทศัน์เร่ือง เม่ือคนหาปลาเป็นขบถ 

1.  เรือ่งราวในภาพยนตรแ์สดงใหเ้หน็ถงึประเภทความรนุแรงเชงิโครงสรา้งแบบใด อธบิาย
พรอ้มยกตวัอยา่ง 

2.  วเิคราะหเ์รือ่งราวในกรณทีี ่1 ตามมติขิองความรนุแรงทัง้ 5 มติ ิ(ระบุลกัษณะของมติิ
ของวามรุนแรงในเรือ่งพรอ้มยกตวัอยา่งความรุนแรงในภาพยนตร์ 

3.  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งในภาพยนตรส์่งผลอย่างไรบา้งต่อเหยือ่ของความรุนแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่งในภาพยนตร ์

4.  เหยือ่ของความรุนแรงใชว้ธิกีารใดในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้/ความรุนแรง จง
อธบิายและยกตวัอยา่งในภาพยนตร ์
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การอทุธรณ์ 
ค าช้ีแจง: ใหท้มีระบุขอ้ค าถาม ค าตอบของทมีทีไ่ม่ไดค้ะแนน และเหตุผลทีท่มีควรจะไดร้บัคะแนน
ในขอ้นัน้อยา่งละเอยีดและสมเหตุสมผล 
 
1.  ทมีที.่...................  หอ้ง ม.5/……. 
2.  แบบทดสอบเป็นทมี เรื่อง……………………………………………………………….. 
3.  ขอ้ทีไ่มไ่ดค้ะแนนและประสงคจ์ะเขยีนอุทธรณ์ 
        -  ขอ้ที…่……………………………… 
        -  เหตุผลทีท่มีควรจะไดร้บัคะแนน………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผูส้อน   อนุมตั ิ   ไมอ่นุมตั ิ
 

        -  ขอ้ที…่……………………………… 
        -  เหตุผลทีท่มีควรจะไดร้บัคะแนน………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ผูส้อน   อนุมตั ิ   ไมอ่นุมตั ิ
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ชื่อ-นามสกุล____________________________________ หอ้ง__________ เลขที_่________ 
 

บนัทึกเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทีม 
 
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนเขยีนอธบิายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในทมี ในประเดน็ต่างๆ คอื การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการเขา้ชัน้เรยีน  การมสี่วนรว่มในการอภปิราย  วธิกีารทีใ่ชใ้นการตอบค าถาม  ปญัหา
และอุปสรรคในทมี  พฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ในการท างานของทมี 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ความรนุแรงเชิงโครงสร้าง 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินเพ่ือน (peer assessment) 
 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรยีนเขยีนระบุขอ้มลูทัว่ไปและประเมนิเพื่อนในทมีโดยระบุตวัเลข 1-5 ลงใน  ที่
ตรงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอระดบัการปฏบิตัขิองเพื่อนสมาชกิในทมี 
 5  หมายถงึ  สมาชกิในทมีคนทีถู่กประเมนิมรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัมากทีสุ่ด 
 4  หมายถงึ  สมาชกิในทมีคนทีถู่กประเมนิมรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัมาก 
 3  หมายถงึ  สมาชกิในทมีคนทีถู่กประเมนิมรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัปานกลาง 
 2  หมายถงึ  สมาชกิในทมีคนทีถู่กประเมนิมรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัน้อย 
 1  หมายถงึ  สมาชกิในทมีคนทีถู่กประเมนิมรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประเมิน 
หน่วยการเรยีนรูท้ี.่........................................... 
ชื่อ-นามสกุล..............................................................หอ้ง................ทมีที.่...............เลขที.่............. 

 
การปฏิบติัของสมาชิกในทีม 

ล าดบัสมาชิกในทีม 
1 2 3 4 5 6 

1.  มสีว่นรว่มในการอภปิราย ใหเ้หตุผล และโตแ้ยง้เพือ่ตอบ
ค าถามในแบบทดสอบเป็นทมี 

      

2.  ใหข้อ้มลูบ่อยครัง้ในการตอบค าถามแบบทดสอบเป็นทมี       
3.  ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการตอบค าถามใน
แบบทดสอบเป็นทมี 

      

4.  เขา้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่รว่มกจิกรรมการตอบค าถามใน
แบบทดสอบเป็นทมี 

      

5.  มสีว่นรว่มในการอภปิราย ใหเ้หตุผล และโตแ้ยง้เพื่อตอบ
ค าถามงานทีมุ่ง่เน้นการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้

      

6.  ใหข้อ้มลูบ่อยครัง้ในการตอบค าถามงานทีมุ่ง่เน้นการน ามโน
ทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้

      

7.  ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการตอบค าถามในงาน
ทีมุ่ง่เน้นการน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยุกตใ์ช ้

      

8.  เสยีสละเวลานอกชัน้เรยีนในการท างานทีมุ่ง่เน้นการน ามโน
ทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้หรอืเขยีนอทุธรณ์ 

      

9.  เขา้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่การตอบค าถามในงานทีมุ่ง่เน้น
การน ามโนทศัน์ในรายวชิาไปประยกุตใ์ช ้

      

10.  มสีว่นรว่มในการท างานดา้นอื่นๆ เชน่ การเขยีน  การพมิพ์
งาน  การคน้ควา้ขอ้มลู เป็นตน้  

      

รวมคะแนน       
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(ตวัอย่าง) 

สนัติศึกษา 

เอกสารสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ส30224 สนัตศิกึษา  
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 

กติตศิกัดิ ์ ลกัษณา 
 
 
 
 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โรงเรยีนสริริตันาธร 

2553 
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สารบญั 

 
ความขดัแย้ง 1 
ความรนุแรง 16 
     ความรุนแรงทางตรง 21 
     ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 38 
     ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม 55 
สนัติภาพ 68 
     สนัตภิาพเชงิลบ: สนัตภิาพทีป่ราศจากความรุนแรงทางตรง 71 
     สนัตภิาพเชงิบวก: สนัตภิาพทีป่ราศจากความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง 94 
     สนัตวิฒันธรรม 117 
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ส่วนท่ี 2  

ความรนุแรง 
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ความรนุแรง 
ความรนุแรงเป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัสนัตภิาพ ดว้ยเหตุทีว่่าความขดัแยง้นัน้เป็นปกตวิถิหีรอื

เป็นสิง่ธรรมดาที่พบเหน็ไดท้ัว่ไป สภาพทีม่คีวามขดัแยง้จงึเป็นเรื่องธรรมชาต ิอย่างไรก็ตามหากมี
ความรนุแรงเกดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นการท ารา้ยร่างกาย  สงคราม  และการก่อการรา้ย เหตุการณ์เหล่านี้
ผูค้นต่างยอมรบัโดยดุษณวี่าเป็นความรนุแรงซึง่หากเกดิขึน้แลว้ยอ่มท าใหส้นัตภิาพถูกท าลายไป   

ส่วนสงัคมทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน  การเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคล กลุ่ม และสงัคมดว้ยปจัจยั
ทางเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา  ฐานะ  จะถูกนบัรวมเป็นความรนุแรงหรอืไม่  หากพิจารณาว่าการตกงาน
เพราะเหตุปจัจยัด้านสผิวิหรอืเพศ  การท างานต ่าระดบัเพราะปจัจยัทางเชื้อชาตหิรอืศาสนา  การ
ไม่ไดร้บัการรกัษาพยาบาลเพราะความยากจน  ความยากจนเพราะนโยบายการพฒันาของรฐัทีไ่ม่
เท่าเทยีม สิง่เหล่านี้ย่อมชี้ชดัว่าเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งถงึแมว้่าจะไม่ท าให้เกดิการบาดเจบ็ล้ม
ตายไปในทันทีทนัใด แต่ก็ส่งผลถึงศักยภาพที่บุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านี้ที่ถูกท าลายลงไปด้วย
โครงสรา้งของสงัคม 

ดงันัน้ความรุนแรงจงึเป็นสิง่ที่มคีวามหมายกว้างขวางมาก ดงัรายงานระดบัโลกว่าด้วย
ความรุนแรงกบัสุขภาพ (World report on violence and health) ขององคก์ารอนามยัโลกทีใ่ห้
ความหมายของความรนุแรง หมายถงึ การใชก้ าลงัหรอือ านาจทีบุ่คคลจงใจกระท าต่อตวัเอง ต่อผูอ้ื่น 
หรอืต่อกลุ่มคนหรอืชุมชน และการกระท าเช่นนัน้ได้ก่อให้เกิด หรอืน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ร่างกาย ชวีติ จติใจ หรอืท าให้เกดิการพฒันาที่ผดิเพีย้น หรอืเป็นการลดิรอนสทิธอินัพงึมขีอง
ผูถู้กกระท าการใชก้ าลงันี้ ไมว่่าจะลงมอืท าจรงิๆ หรอืเพยีงแค่ขู่ กถ็อืเป็นความรุนแรง  (สถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม.  2552: 85) 

อาจกล่าวไดว้่าความรุนแรงนัน้มปีรมิณฑลทีค่รอบคลุมกวา้งขวางมาก สามารถพจิารณาได้
จากประเภท และมติขิองความรนุแรงซึง่จะไดก้ล่าวถงึต่อไป 

 
ประเภทของความรนุแรง  

ความรุนแรงนัน้มหีลายประเภทขึ้นอยู่กบัเกณฑท์ี่ใช้ในการจ าแนก ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม.  2552: 87)  

1.  ความรนุแรงทีจ่ าแนกตามประเภทของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.1  ความรนุแรงทีบุ่คคลท าต่อตนเอง เช่น การฆา่ตวัตาย และการท ารา้ยตวัเอง   
1.2  ความรนุแรงระหว่างบุคคลหรอืทีเ่กดิจากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เช่น การ

ทะเลาะววิาท การข่มขนื ความรุนแรงในครอบครวั ความรุนแรงในชุมชน และความรุนแรงใน
สถาบนัการศกึษา  

1.3  ความรุนแรงทีเ่กี่ยวกบักลุ่มคน เช่น วยัรุ่นยกพวกตกีนั การต่อสูร้ะหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ หรอืระหว่างกลุ่มชนทีม่อุีดมคตทิางการเมอืง ศาสนาและวฒันธรรมต่างกนั รวมถงึการ
ต่อสูด้ว้ยอาวุธของชนกลุ่มน้อยและกระบวนการก่อการรา้ยกบัรฐั   
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2.  ความรนุแรงทีจ่ าแนกตามการกระท ารนุแรง  
2.1  ความรุนแรงทางร่างกาย ไดแ้ก่ การท ารา้ยตนเองหรอืผูอ้ื่นใหไ้ดร้บับาดเจบ็

ทางรา่งกายหรอืเสยีชวีติ ไมว่่าจะตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม 
2.2  ความรนุแรงทางเพศ หมายถงึ การพูด หรอืการกระท าทีม่จีุดมุ่งหมายทางเพศ 

เช่น พูดจาลวนลาม ตามตื้อ การมเีพศสมัพนัธโ์ดยทีอ่กีฝ่ายหน่ึงไม่ยนิยอม รวมถงึการคา้ประเวณี 
ความไมเ่ท่าเทยีมทางเพศ และการกดขีท่างเพศ เป็นตน้ 

2.3  ความรุนแรงทางจติใจ ได้แก่ การพูดหรือท าให้ผู้อื่นได้รบัความ
กระทบกระเทอืนทางจติใจ วติกกงัวล เครยีด หรอืซมึเศรา้ 

2.4  การลดิรอนสทิธ ิ ดว้ยการเลอืกปฏบิตัิ หรอืปิดกัน้บุคคลจากการมหีรอืการใช้
สทิธอินัพงึมพีงึไดข้องเขา 
 3.  ความรนุแรงทีจ่ าแนกตามมติขิองความรนุแรง 

การจ าแนกประเภทความรุนแรงตามแนวคดิของกลัตุงนี้เป็นที่นิยมและเผยแพร่มากที่สุด 
กล่าวคอื ความรนุแรงสามารถจ าแนกไดต้ามมติขิองความรุนแรงออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนั 
ดงันี้ 

3.1  ความรนุแรงทางตรง (direct violence) คอื ความรุนแรงทีผู่ก้ระท าจงใจเพื่อท า
รา้ยหรอืใหเ้กดิความเสยีหายต่อรา่งกายและจติใจ (รายละเอยีดดใูนบทที ่2 ความรนุแรงทางตรง)  

3.2  ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (structural violence) คอื สิง่ต่างๆ ทีม่าท าใหเ้กดิ
ช่องว่างระหว่างศกัยภาพของมนุษยก์บัสิง่ทีม่นุษยเ์ป็นอยู่จรงิ (รายละเอยีดดูในบทที ่3 ความรุนแรง
เชงิโครงสรา้ง) 

3.3  ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม (cultural violence) คอื ความรู ้ความเชื่อทีร่องรบั
และใหค้วามชอบธรรมแก่ความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (รายละเอยีดดูในบทที ่
4 ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม) 

ความรุนแรงตามแนวคดิของกัลตุงนัน้มคีวามซบัซ้อนเป็นอย่างมาก การจะเข้าใจความ
รุนแรงทัง้ 3 ประเภทได้นัน้จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องเข้าใจมิติต่างๆ ของความรุนแรง  กัลตุง 
(Galtung.  2005: 24-28) ไดก้ล่าวว่าความรนุแรงนัน้มมีติต่ิางๆ ทีแ่ตกต่างกนั 5 มติดิงันี้ 

มติทิี ่1 ความรนุแรงทางกายภาพและความรุนแรงทางจติวทิยา (physical or psychological 
violence)  

ความรนุแรงนัน้ส่งผลต่อเหยือ่ผูถู้กกระท าความรนุแรงใน 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก คอื ความ
รุนแรงทางกายภาพซึ่งเป็นความรุนแรงทีท่ าใหร้่างกายเสยีหายหรอืท าหน้าที่ไม่ได้  ส่วนลกัษณะที่
สอง คอื ความรนุแรงทางจติวทิยานัน้เป็นความรนุแรงส่งผลจติใจ 

มติทิี ่2 มผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็และไม่มผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็ (whether or not there is an 
object that is hurt) 
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ความรุนแรงนัน้ส่งผลต่อเหยื่อผู้ถูกกระท าความรุนแรงใน 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก คอื มี
ผู้ถูกกระท าที่บาดเจ็บชดัเจน เช่น ทหารที่เสียชีวิตในสนามรบคือผู้ที่ถูกกระท าให้บาดเจ็บและ
เสยีชวีติ ส่วนลกัษณะทีส่อง คอื ไม่มผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็ชดัเจน เช่น พลเรอืนในภาวะสงครามนัน้
อาจไม่ได้รบับาดเจบ็จากการสูร้บ แต่ก็ต้องเผชญิกบัความหวิโหยและล าเคญ็ ซึ่งสิง่เหล่านี้คอืความ
รนุแรงทีไ่มม่ผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็อยา่งชดัเจน 

มติทิี ่3 มผีูก้ระท าความรุนแรงและไม่มผีูก้ระท าความรุนแรง (whether or not there is a 
subject who acts) 

ความรุนแรงนัน้อาจมีผู้กระท าหรือไม่มีผู้กระท าความรุนแรงที่ชัดเจนก็ได้ เช่น การ
ฆาตกรรมนัน้มผีูก้ระท าความรนุแรงทีช่ดัเจน  แต่ตรงกนัขา้ม คอื สถานภาพสตรใีนซาอุดอิาระเบยีที่
ต ่ากว่าผูช้ายมาก เช่น ขบัรถเองไมไ่ดน้ัน้เป็นความรนุแรงทีไ่มอ่าจระบุเป็นตวัตนหรอืบุคคลทีเ่ป็นคน
ท าความรนุแรงนัน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

มติทิี ่4 ความรนุแรงทีเ่กดิจากความตัง้ใจและความรนุแรงทีเ่กดิจากความไม่ตัง้ใจ (intended 
or unintended) 

ความรุนแรงนัน้อาจเป็นผลมาจากความตัง้ใจหรอืมเีจตนาให้เกดิความรุนแรง เช่น การก่อ
สงคราม  การขบัรถถังไล่บี้ประชาชนที่มาเรียกรองประชาธิปไตย  การก่อวินาศกรรมโดยขบั
เครือ่งบนิชนตกึ เหล่านี้ลว้นเป็นความรนุแรงทีผู่ก้ระท าความรนุแรงทีเ่กดิจากความตัง้ใจทัง้สิน้  ส่วน
ความรุนแรงที่เกดิจากความไม่ตัง้ใจ เช่น ความรุนแรงที่เกดิจากอุบตัิเหตุบนท้องถนน  ความอด
อยากหวิโหย  สุขภาพเสื่อมโทรม เหล่านี้เป็นความรนุแรงทีเ่กดิจากความไม่ตัง้ใจ หรอืไม่มเีจตนาให้
เกดิความรนุแรงนัน้ขึน้ 

มติทิี ่5 ความรนุแรงทีแ่จง้ชดัและความรนุแรงทีแ่อบแฝง (manifest or latent violence) 
ความรุนแรงนัน้อาจสงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจนหรอืไม่กไ็ด้ ลกัษณะแรก คอื ความรุนแรงที่

แจง้ชดั คอื ความรุนแรงที่สามารถรบัรูไ้ด้อย่างชดัเจนว่าเกดิสภาพการณ์ความรุนแรงเกดิขึน้ เช่น 
สงคราม  การฆาตกรรม  การด่าทอ  การวนิาศกรรมก่อการรา้ย เป็นต้น  ลกัษณะทีส่อง คอื ความ
รนุแรงทีแ่อบแฝง คอื ความรนุแรงทีม่ลีกัษณะสงัเกตเหน็ไดย้ากและไมช่ดัเจน  

 
สรุปได้ว่า ความรุนแรงนัน้มีหลากหลายมิติ ทัง้มิติในด้านผล ได้แก่ ความรุนแรงทาง

กายภาพและความรุนแรงทางจติวทิยา   มติใินด้านผู้ถูกกระท า ได้แก่ มผีู้ถูกกระท าที่บาดเจบ็และ
ไมม่ผีูถู้กกระท าทีบ่าดเจบ็   มติใินดา้นผูก้ระท า ไดแ้ก่ มผีูก้ระท าความรุนแรงและไม่มผีูก้ระท าความ
รุนแรง   มติใินดา้นเจตนา ไดแ้ก่ ความรุนแรงทีเ่กดิจากความตัง้ใจและความรุนแรงทีเ่กดิจากความ
ไม่ตัง้ใจ  และ มติใินด้านระดบัความชดัเจนของความรุนแรง ไดแ้ก่ ความรุนแรงทีแ่จง้ชดัและความ
รนุแรงทีแ่อบแฝง มติขิองความรนุแรงสามารถแสดงไดด้งัภาพ 1  
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ตัง้ใจ    แจง้ชดั 
ความรนุแรง 

ไม่ตัง้ใจ      แอบแฝง 
ทางกายภาพ     ทางกายภาพ 

บุคคล        โครงสรา้ง 
ทางจติวทิยา     ทางจติวทิยา 

 

                                      มผีูก้ระท า  ไมม่ผีูก้ระท า  มผีูก้ระท า  ไมม่ผีูก้ระท า 
 

 
 

หากเปรยีบปรมิณฑลของความรุนแรงเป็นเหมอืนกบัต้นไม ้ ความรุนแรงทางตรงทีป่รากฏ
ใหเ้ราเหน็อยู่ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางกาย ทางจติใจ และทางเพศ กเ็ปรยีบไดก้บัส่วนที่
เป็นกิง่กา้นและใบของตน้ไมซ้ึง่เป็นปลายทางของความรนุแรง  ความรุนแรงในส่วนนี้จะงอกงามมาก
น้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัความสมบูรณ์แขง็แรงของล าต้นซึ่งเปรยีบได้กบัโครงสร้างสงัคม  ถ้า
โครงสรา้งสงัคมมคีวามรุนแรงเชงิโครงสรา้งมากเพยีงใด ไม่ว่าจะเป็นความยากจน  การละเมดิสทิธิ
มนุษยชน  การกดขีแ่ละเลอืกปฏบิตัทิางเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ความรุนแรงทางตรงกย็่อมจะงอกงาม
ตามไปด้วย  แต่ล าต้นตลอดจนกิง่ก้านและใบของต้นไมจ้ะงอกงามไม่ได้ถ้าไม่มรีากที่ดีคอยดูดเอา
สารอาหารและน ้าไปหล่อเลีย้งทุกส่วนอย่างเพยีงพอ ความรุนแรงกเ็ช่นกนั ทีง่อกงามและแพร่หลาย
อยู่ไดก้็เพราะมปีจัจยัทางวฒันธรรมหรอืความรุนแรงเชงิวฒันธรรมรองรบัอยู่ เช่น แนวคดิชายเป็น
ใหญ่  ชาตินิยม  ชาติพนัธุ์นิยม  ลทัธเิศรษฐกิจการเมอืง และศาสนา ซึ่ง ในระดบัฐานรากความ
รุนแรงเชงิวฒันธรรมนัน้มองเหน็ได้ยาก ในหลายกรณีเรามองไม่เหน็ หรอืไม่คดิว่ามนัเป็นความ
รุนแรงดว้ยซ ้า เฉกเช่นกบัทีเ่รามองไม่เหน็รากของต้นไม้ ฉันใดกฉ็ันนัน้ (สถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม.  2552: 89) 
 
สรปุ 

ความรุนแรงเป็นการกระท าหรอืการไม่กระท าสิ่งใดสิง่หนึ่ง ผลของความรุนแรงนัน้มต่ีอ
ร่างกาย จติใจ ความรุนแรงนัน้ม ี5 มติ ิได้แก่ มติใินด้านผล ไดแ้ก่ ความรุนแรงทางกายภาพและ
ความรุนแรงทางจิตวิทยา   มิติในด้านผู้ถูกกระท า ได้แก่ มีผู้ถูกกระท าที่บาดเจ็บและไม่มี
ผู้ถูกกระท าที่บาดเจบ็   มติใินด้านผู้กระท า ได้แก่ มผีู้กระท าความรุนแรงและไม่มผีู้กระท าความ
รุนแรง   มติใินดา้นเจตนา ไดแ้ก่ ความรุนแรงทีเ่กดิจากความตัง้ใจและความรุนแรงทีเ่กดิจากความ
ไม่ตัง้ใจ  และ มติใินด้านระดบัความชดัเจนของความรุนแรง ไดแ้ก่ ความรุนแรงทีแ่จง้ชดัและความ
รนุแรงทีแ่อบแฝง 

 
 

 ภาพ 1  มติขิองความรุนแรง (Galtung.  2005: 28) 
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บทท่ี 2  
ความรนุแรงทางตรง 

 
ผลการเรียนรู้ 

รู้และเข้าใจความหมาย ประเภท  ผลของความรุนแรง  และสามารถวิเคราะห์ปจัจยัทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง โดยใช้
กระบวนการการแก้ปญัหา  การท างานเป็นทมี  การวเิคราะห ์ และการตดัสนิใจ เพื่อให้มจีติแห่ง
ความเคารพ และเหน็คุณค่าของการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  ความหมายและผลของความรุนแรงทางตรง 
2.  ความรุนแรงทางตรง 

      2.1  การท ารา้ยร่างกาย 
     2.2  สงคราม 
      2.3  การก่อการรา้ย 

3.  ปจัจยัทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความ
รนุแรงทางตรง 

 
เน้ือหา 
 
ความหมายของความรนุแรงทางตรง 
 นักวชิาการดา้นสนัตศิกึษาไดใ้ห้นิยามของความรุนแรงทางตรง หรอืความรุนแรงต่อบุคคล 
ไวด้งันี้ 

ความรนุแรงทางตรง (direct violence) หรอื ความรุนแรงต่อบุคคล (personal violence) คอื 
ความรุนแรงที่ผู้กระท าจงใจเพื่อท าร้ายหรอืให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและจติใจ (Galtung.  
2005) 
 ชยัวฒัน์  สถาอานันท ์(2546: 32) อธบิายว่า ความรุนแรงทางตรง เป็นความรุนแรงทีม่ผีล
ในเชงิการท ารา้ยร่างกาย และมผีูก้ระท าเป็นทีม่าของความรุนแรง บางครัง้จงึเรยีกความรุนแรงนี้ว่า
เป็นความรนุแรงส่วนบุคคล 

ลกัษณะของความรุนแรงทางตรง คอื ความรุนแรงที่เกดิขึน้โดยเปิดเผย โจ่งแจง้ เหน็ไดช้ดั 
ส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรงที่เกดิขึน้ต่อตวับุคคล  ความรุนแรงเหล่านี้มกัจะพบเหน็อยู่ทัว่ไปและ
ทราบไดโ้ดยทนัทวี่าคอืความรนุแรง (พฤทธสิาณ ชุมพล.  2546: 45) 
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ครสิต;ี วากเนอร;์ และ วนิเทอร ์(Christie; Wagner; & Winter.  2001: 9) ไดอ้ธบิาย
ลกัษณะของความรนุแรงทางตรงว่ามลีกัษณะเป็นความรุนแรงทางกายภาพทีส่่งผลใหบุ้คคลบาดเจบ็
หรอืเสยีชวีติอย่างรวดเรว็  ส่งผลต่อสวสัดภิาพอย่างรุนแรง  เป็นความรุนแรงทีไ่ม่ต่อเนื่องกล่าวคอื
เกดิขึน้แลว้สิน้สุดลงทนัท ี สามารถสงัเกตผูก้ระท าและผูถู้กกระท าไดโ้ดยง่าย  เป็นความรุนแรงทีค่น
ใหค้วามตระหนกั ใหค้วามสนใจ ความรนุแรงทางตรงน้ีสามารถป้องกนัได ้
 องคป์ระกอบของความรุนแรงทางตรงนัน้ประกอบดว้ย 1. ทีม่าของความรุนแรงทางตรง  2. 
เป้าของความรนุแรงทางตรง  3. เหยือ่ของความรุนแรงทางตรง และ 4. ผลของความรุนแรงทางตรง 
(ชยัวฒัน์ สถาอานนัท.์  2546: 62) 
 
ท่ีมาของความรนุแรงทางตรง   

ทีม่าของความรนุแรงทางตรงนัน้อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื อุดมการณ์ทีร่องรบัความ
รนุแรงทางตรง และความรนุแรงทางตรงแบบต่างๆ 

 

1.  อุดมการณ์ทีร่องรบัความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงทางตรงนัน้เป็นสภาพการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาแต่

สามารถสงัเกตเหน็ได้ชดัเจน ดงันัน้การใช้ความรุนแรงทางตรงจงึต้องมอุีดมการณ์บางอย่างเพื่อ
รองรบัการกระท าความรุนแรงนัน้ให้มีความชอบธรรม อุดมการณ์ที่รองรบัความรุนแรงทางตรง
สามารถจ าแนกได ้4 ประเภทใหญ่ๆ (ชยัวฒัน์ สถาอานนัท.์  2546: 65-66) ดงันี้ 

1.1  การใชค้วามรุนแรงเพื่อพทิกัษ์รกัษาระเบยีบทางสงัคมชนิดหนึ่งทีผู่ใ้ชเ้หน็ว่าเป็นสิง่ที่
ชอบธรรมอยู่แล้ว หรอืเพื่อท าลายระเบียบทางสงัคมที่เขาเห็นว่าไม่ชอบธรรม เช่น ในการต่อสู้
ระหว่างทหารทีท่ าหน้าทีเ่ป็นฝา่ยพทิกัษ์รกัษาระเบยีบทางสงัคม (ประชาธปิไตย  เสรนีิยม) กบัพรรค
คอมมวินิสต์ซึ่งเป็นฝ่ายผู้ก่อการปฏวิตัิที่ท าหน้ามุ่งท าลายระเบยีบทางสงัคมที่เขาเห็นว่าไม่ชอบ
ธรรม (มองว่าระเบยีบทางสงัคมในขณะนัน้ไม่ชอบธรรม เอารดัเอาเปรยีบ กดขี ่ขดูรดีผูอ้ื่น ) ทัง้ฝ่าย
ทหารและพรรคคอมมวินิสต์ต่างก็อ้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงทางตรงในการพทิกัษ์
รกัษาระเบยีบทางสงัคมหรอืท าลายระเบยีบทางสงัคม 

1.2  การใชค้วามรุนแรงเพื่อขยายระเบยีบทางสงัคมชนิดหนึ่งออกไปครอบง าระเบยีบทาง
สงัคมอย่างอื่น  ด้วยเหน็ว่าระเบยีบทางสงัคมของตนนัน้เป็นสิง่ที่ดกีว่าหรอืเหนือกว่าระเบยีบทาง
สงัคมชนิดอื่นของผู้อื่น เช่น ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่2 นาซเียอรมนัเชื่อว่าเผ่าพนัธุอ์ารยนัเป็นผูน้ า
และรกัษาอารยธรรมโลก อกีทัง้ชาวอารยนักม็คีวามเหนือกว่าผูอ้ื่นโดยธรรมชาต ิดงันัน้ ชาวอารยนั
จงึมคีวามชอบธรรมในการใชค้วามรุนแรงรุกรานประเทศต่างๆ ในโลก ส่งผลใหเ้กดิสงครามโลกครัง้
ที ่2 ในภายหลงั  อุดมการณ์เพื่อขยายระเบยีบทางสงัคมแบบน้ีสรา้งความสูญเสยีอย่างใหญ่หลวงต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิ 
 1.3  การใชค้วามรุนแรงเพื่อต่อสู้พทิกัษ์สทิธขิองผูค้นกลุ่มต่างๆ เพื่อระเบยีบทางสงัคมของ
ตนเอง เช่น ชนกลุ่มน้อยซึ่งต้องการปกครองตนเองแต่ไม่ได้รบัสทิธนิัน้ ย่อมใช้ความรุนแรงเพื่อ
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พทิกัษ์สทิธขิองตนเพื่อระเบยีบทางสงัคมของตนเอง  เป้าหมายของอุดมการณ์น้ีกเ็พื่อแสดงใหเ้หน็
ว่าเพราะเหตุใดคนกลุ่มต่างๆ ทีแ่ตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่จงึควรเป็นอสิระจากการครอบง าของคนอกี
กลุ่มหนึ่ง 
 การใช้ความรุนแรงเพื่อต่อสู้พิทกัษ์สิทธิของผู้คนกลุ่มต่างๆ เพื่อระเบียบทางสงัคมของ
ตนเอง เช่น ชนกลุ่มน้อยน้ีปรากฏให้เหน็ในดนิแดนต่างๆ ทัว่โลก เช่น กรณีชาวเคริด์ในตุรก ีอริกั 
และอหิรา่น  ชาวทมฬิในศรลีงักา  ชาวมสุลมิทางตอนใตข้องฟิลปิปินส์ 
 1.4  การใชค้วามรนุแรงในฐานะทีเ่ป็นสิง่ทีม่คีุณค่าในตวัมนัเอง เพราะเกื้อหนุนต่อผูใ้ชค้วาม
รุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรอืเพื่อพฒันาคุณภาพของโครงสรา้งทางสงัคม เช่น นักปฏวิตับิาง
พวกจะอธบิายใหฝ้งูชนทีถู่กกดขีใ่หใ้ชค้วามรนุแรงต่อชนชัน้ผูป้กครองเพราะในกระบวนการใชค้วาม
รนุแรงนี้ ความกลวัหรอืความรูส้กึดอ้ยกว่าของผูถู้กกดขีจ่ะถูกท าลายสิ้นไป 
 อุดมการณ์ที่รองรบัหรอืให้ความชอบธรรมกบัการใช้ความรุนแรงทางตรงเหล่านี้คอื “ความ
รนุแรงเชงิวฒันธรรม” (cultural violence) นัน้เองซึง่จะกล่าวถงึในบทที ่4 อกีครัง้หนึ่ง 
 นักทฤษฎีที่กล่าวว่า ประโยชน์ของการใช้ความรุนแรงได้แก่ ฟรานซ์ ฟานอน (Franz 
Fanon) นักจติวเิคราะห์และนักต่อสู้ลทัธจิกัรวรรดนิิยม  โดยเขากล่าวว่าการใช้ความรุนแรงนัน้
เปรยีบเสมอืนการปลดปล่อย เพราะจะท าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึเป็นอสิระจากโซ่ตรวนทีพ่นัธนาการพวกเขาอยู ่
เช่น  ชาวอาณานิคมผวิด าที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของคนผวิขาวมาเป็นระยะเวลายาวนานจะลุกขึน้
ต่อสูด้ว้ยความรนุแรง อนัจะเป็นพลงัขบัไล่จติส านึกแห่งความเป็นทาสใหส้ิน้ไปและรูส้กึว่าตนเองเป็น
ไทแก่ตวัเพราะในกระบวนการก าจดัศตัรูหรอืเจา้อาณานิคมนัน้ ชาวผวิด าผู้มวีญิญาณอสิระจะถือ
ก าเนิดขึ้นพร้อมๆ กัน  นอกจากนี้  ในมุมมองของทาสผิวด า การใช้ความรุนแรงดังกล่าวยงัมี
ความชอบธรรมเพราะฝา่ยเจา้อาณานิคมไดก้ระท าต่อชาวผวิด าก่อนดว้ยการกดขีแ่ละใชค้วามรุนแรง
รูปแบบต่างๆ อีกทัง้ยงัท าให้ชาวผวิด าตกเป็นทาสและยงัสูบเอาทรพัยากรของพวกชาวผวิด าไป
สรา้งความมัง่คัง่ร ่ารวยใหก้บัตวัเจา้อาณานิคม แนวคดิของฟานอนนี้นอกจากจะเป็นทีย่อมรบัในหมู่
ทาสแอฟรกินัเป็นจ านวนมากแลว้ ยงัมอีทิธพิลต่อนักคดิและนักปฏวิตัคินส าคญัในยุคปฏวิตัอิ านาจ
ของพระเจา้ชารแ์ห่งอหิรา่นอกีดว้ย 
 

2.  ความรนุแรงทางตรงแบบต่างๆ  
 ความรุนแรงทางตรงนัน้ปรากฏได้ในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงทางตรง
หลกัๆ ทีจ่ าเป็นต้องกล่าวถงึม ี3 แบบ ไดแ้ก่ การท ารา้ยร่างกาย  สงคราม  และการก่อการรา้ย ซึง่
รายละเอยีดจะไดก้ล่าวต่อไป 
 
เป้าของความรนุแรงทางตรง  และเหย่ือของความรนุแรงทางตรง  
 เป้าของความรุนแรงทางตรง คอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ผู้กระท าความรุนแรงทางตรงมุ่ง
ประสงคจ์ะท าใหบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติ  ส่วนเหยื่อของความรุนแรงทางตรงนัน้คอื บุคคลหรอืกลุ่มคน
ทีไ่ดร้บับาดเจบ็และเสยีชวีติจากการใชค้วามรนุแรงทางตรงนัน้ๆ  
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เป้าและเหยื่อของความรุนแรงทางตรงนัน้มคีวามแตกต่างกนับางประการ กล่าวคอื เหยื่อที่
รบัผลจากความรุนแรงทางตรงนัน้อาจมใิช่เป้าหมายที่แท้จรงิ เช่น ในสงครามประเทศคู่กรณีย่อม
พยายามท าลายกองทพัของอีกฝ่ายหน่ึง ทหารที่เสยีชวีติจงึเป็นเป้าของสงคราม ส่วนเหยื่อของ
สงครามนัน้ครอบคลุมทหารและพลเรอืนทีเ่สยีชวีติในสงคราม 
 
ผลของความรนุแรงทางตรง 

ผลของความรนุแรงทางตรงนัน้อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ผลในเชงิกายภาพ และผล
ในเชงิจติวทิยา ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ (Galtung.  2005: 30-31, ชยัวฒัน์ สถาอานันท์.  2546: 62-
64) 

1.  ผลในเชงิกายภาพ  เป็นผลของความรุนแรงทีม่ต่ีอร่างกาย ซึง่สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 
ประเภทย่อยๆ คอื  ผลในเชงิท าลายร่างกาย และผลในเชงิขดัขวางการท างานของร่างกายหาก
เปรยีบเทยีบรา่งกายมนุษยว์่าเป็นเหมอืนเครือ่งจกัรกลไก เช่น นาฬกิา ผลในเชงิท าลายร่างกายกค็อื
การกระท าต่างทีจ่ะท าใหน้าฬกิานัน้สิน้สภาพหรอืเสยีหาย เช่น จุดไฟเผา  เอาคอ้นทุบ เป็นต้น  ผล
ที่ได้ก็คือนาฬิกาที่สิ้นสภาพ เสียหาย ส่วนผลในเชิงขดัขวางการท างานของร่างกายก็คือ ระงบั
พลงังานทีท่ าใหน้าฬกิานัน้ท างาน (เช่น ถอดแบตเตอรกีรณีทีเ่ป็นนาฬกิาทีใ่ชแ้บตเตอรี) จะส่งผลให้
นาฬกิาไมส่ามารถท างานหรอืเดนิได ้อนัเป็นผลในเชงิขดัขวางการท างานนัน้เอง 

1.1  ผลในเชงิท าลายร่างกาย (anatomically หรอื structurally) เป็นการท าลาย
รา่งกายใหเ้จบ็ปวด เสยีหาย โดยใชว้ธิกีารต่างๆ 6 แบบ ไดแ้ก่  

การบดขยี้ (crushing)  เป็นการท าลายร่างกายโดยใช้อาวุธประเภทค้อนหรือ
เครือ่งมอืทุบท าลาย เช่น ขบัรถชน  ใชค้อ้นทุบ  

การฉีกกระชาก (tearing) เป็นการท าลายร่างกายโดยใชใ้ชด้าบฟนั  การใชเ้ชอืกดงึ
หรอืแขวนคอ 

การแทง (piercing) เป็นการท าลายร่างกายโดยใชม้ดี หอก  ของมคีมต่างๆ รวมถงึ
กระสุนปืนทะลุทะลวงรา่งกาย   

การเผาไหม ้(burning) เป็นการท าลายรา่งกายโดยใชไ้ฟ การวางเพลงิ  ระเบดิเพลงิ   
การถูกยาพิษ (poisoning) เป็นการท าลายร่างกายโดยใช้พิษซึ่งอาจแพร่ทางน ้า 

อากาศ หรอือาหารทีบ่รโิภคเขา้ไปยงัรา่งกาย เช่น แก๊ซพษิต่างๆ  
การระเหดิหายไป (evaporation) เป็นการท าลายร่างกายโดยใชอ้าวุธทีร่า้ยแรงมาก

ซึง่ส่งผลใหร้่างกายระเหดิอนัตรธานหายไป เช่น ในสงครามโลกครัง้ที ่2 สหรฐัอเมรกิาไดท้ิง้ระเบดิ
ปรมาณูที่เมอืงฮโิรชมิาและนางาซากิเป็นผลให้ร่างกายของมนุษย์ที่อยู่ในรศัมขีองระเบดิปรมาณู
ระเหดิหายไป 

1.2  ผลในเชงิขดัขวางการท างานของร่างกาย (physiologically หรอื functionally) 
เป็นการขดัขวางการท างานของรา่งกาย โดยสามารถจ าแนกอยา่งกวา้งๆ ไดเ้ป็น 5 แบบ ไดแ้ก่ 
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การไมใ่หม้อีากาศ (denial of air) เช่น การบบีคอ  รดัคอ  เอาหมอนอุดปากอุดจมกู 
การไม่ใหน้ ้า (denial of water) เช่น การงดใหน้ ้า หรอืให้สูญเสยีน ้าอย่างรวดเรว็ 

(ตากแดดจนรา่งกายสญูเสยีน ้า) 
การไม่ใหอ้าหาร (denial of food) เช่น การตดัทางล าเลยีงอาหารในสงครามจนคู่

ต่อสูอ้กีฝา่ยหน่ึงอดตาย 
การปฏเิสธการเคลื่อนไหว (denial of movement) เช่น การกกัขงัในทีค่บัแคบมาก

จนขยบัรา่งกายไมไ่ด ้ การใชโ้ซ่ล่าม 
การไม่ให้นอนหลบั (denial of sleep) เช่น การปลุกใหต้ื่นอยู่เสมอ  การใหอ้ยู่ใน

สถานการณ์ไมใ่หน้อนหลบัได ้
 หากพจิารณาผลในเชงิกายภาพทัง้ผลในเชงิท าลายรา่งกายและผลในเชงิขดัขวางการท างาน
ของรา่งกายจะเหน็ไดว่าผลในเชงิกายภาพทัง้ 2 ประเภทนี้อาจส่งผลรา้ยแรงไม่มากนัก เช่น นิ้วขาด
เพราะโดนมดีตดัขาด พกิารจากการถูกกกัขงัในพื้นที่คบัแคบมาก  เรื่อยไปจนถึงผลร้ายแรงมาก
จนถงึขัน้ทีม่นุษยส์ญูเสยีชวีติได ้เช่น การโดนระเบดิปรมาณู  การอดน ้าจนตาย 

2.  ผลในเชงิจติวทิยา   เป็นผลทางจติใจทีเ่กดิขึน้กบัเหยื่อของความรุนแรงทางตรงและอาจ
ครอบคลุมบุคคลอื่นด้วย เช่น ญาตพิี่น้อง  เพื่อน ผลในเชงิจติวทิยานี้ไม่อาจสงัเกต  พบเหน็หรอื
ตรวดวดัไดโ้ดยงา่ย ตวัอยา่งเช่น  

กรณีที่ 1 ทหารที่ขาพกิารจากการวางระเบดิโดยผูก่้อการรา้ยนอกจากจะพกิารขาขาดอนั
เป็นผลในเชงิกายภาพของความรนุแรงทางตรงแลว้ อาจจะมผีลในเชงิจติวทิยา คอื ทหารคนนัน้เหน็
ว่าตนเองเป็นคนไมม่คีุณค่า และเป็นภาระกบับุคคลอื่น 

กรณทีี ่2 บุคคลทีโ่ดนขม่ขนืนอกจากจะไดร้บับาดเจบ็ทางกายซึง่เป็นผลในเชงิกายภาพแลว้ 
ความรุนแรงทางตรงนัน้ก็อาจส่งผลทางจติใจด้วย เช่น ท าให้เป็นคนเก็บตวั  หวาดระแวง  รูส้กึว่า
ตนเองสกปรก เป็นตน้ 

ผลในเชงิจติวทิยานี้ไม่อาจสงัเกต  พบเหน็หรอืตรวดวดัไดโ้ดยง่าย แต่กอ็าจมผีลกระทบต่อ
เหยื่อหรอืบุคคลอื่นได้ยาวนานน้อยหรอืมากกว่าผลในเชงิกายภาพ  หากพจิารณาในแง่ของความ
ยาวนาน ผลในเชงิกายภาพและผลในเชงิจติวทิยาต่างกอ็าจจะส่งผลยาวนานไปจนถงึระยะสัน้  ไม่
อาจกล่าวโดยรวบรดัว่าผลประเภทใดที่ส่งผลยาวนานกว่ากันทัง้นี้ เพราะเป็นประสบการณ์และ
ความรูส้กึของเหยื่อนัน้ๆ เช่นเดยีวกนัหากพจิารณาในแง่ของความรา้ยแรง ผลในเชงิกายภาพและ
ผลในเชงิจติวทิยาต่างกม็คีวามรา้ยแรงมากบ้างน้อยบา้งแตกต่างกนัไป อย่างไรกต็าม เนื่องจากผล
ในเชิงจติวิทยานัน้มกัไม่สามารถสังเกตหรอืรบัรู้ได้โดยง่าย คนทัว่ไปจงึมกัให้ความส าคญัหรือ
ค านึงถงึผลในเชงิจติวทิยาค่อนขา้งน้อย แต่ทว่าในความเป็นจรงิผลในเชงิจติวทิยานี้กอ็าจไม่น้อยไป
กว่าผลในเชงิกายภาพกเ็ป็นได ้เช่น บาดแผลทางกาย (คอื ผลในเชงิกายภาพ) ทีโ่ดนข่มขนือาจหาย
ดใีนระยะเวลาไมก่ีเ่ดอืนแต่บาดแผลทางใจ (คอื ผลในเชงิจติวทิยา) นัน้อาจมผีลต่อคนๆนัน้ตลอดชัว่
ชวีติกไ็ด ้
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ความรนุแรงทางตรงแบบต่างๆ 
ความรนุแรงทางตรงซึง่มุง่ใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืความเสยีหายต่อร่างกาย เช่น  แขนขาหกั  

ตาบอด  เสยีโฉม เรื่อยไปจนถึงการเสยีชวีตินัน้เกดิจากความรุนแรงทางตรงแบบต่างๆ ซึ่งในที่นี้
จ าแนกออกเป็น 3 แบบ ดงันี้ 
1.  การท ารา้ยรา่งกาย 

การท ารา้ยรา่งกายอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ คอื  
1.1  ความรนุแรงทางรา่งกาย ไดแ้ก่ การท ารา้ยตวัเองหรอืผูอ้ื่นใหไ้ดร้บับาดเจบ็ทางร่างกาย

หรอืเสยีชวีติ จากขอ้มูลที่รวบรวมและวเิคราะห์โดยกลุ่มภารกิจด้านขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ
สุขภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (2552: Online อ้างถงึใน สถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม.  2552: 90) แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยในช่วงเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2546-
2550 การฆา่ตวัตาย (ความรนุแรงต่อตวัเอง) และการถูกฆ่า (ความรุนแรงระหว่างบุคคล) เป็น 1 ใน 
10 ของสาเหตุการตายทีส่ าคญัของคนไทย โดยมคีวามส าคญัอยู่ในอนัดบัที่ 8 หรอื 9 มาตลอด การ
ตายจากความรุนแรงทัง้สองชนิดนี้ในช่วงเวลาดงักล่าวมอีตัราขึน้ลงอยู่ระหว่าง  11 ถงึ 15 ราย ต่อ
ประชากร 1 แสนคน ทัง้นี้ ไม่รวมการตายจากอุบตัเิหตุและการเป็นพษิ ซึง่เป็นกลุ่มสาเหตุทีแ่ยก
ต่างหาก และมอีตัราสูงเป็นอนัดบัที่ 2 ใน 10 อนัดบัแรกของสาเหตุการตาย ตดิต่อกนัมาหลายปี 
ตวัเลขปี 2550 บอกว่าทัว่ประเทศการฆ่าตวัตายมจี านวนและอตัราสูงกว่าการถูกฆ่าตาย กล่าวคอื 
การฆ่าตวัตายมอีตัราประมาณ 6 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน สูงกว่าการถูกฆ่าตายซึง่มอีตัรา 5.5 
ราย ต่อประชากร 1 แสนคน การตายจากความรุนแรง 2 ประเภทนี้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
2 ของการตายจากทุกสาเหตุ 

ในระดบัภาค การตายจากความรุนแรงแตกต่างกนัอย่างน่าสงัเกต ในปี 2550 ถ้าไม่นับรวม
กรงุเทพมหานคร ภาคใต้มอีตัราตายจากการถูกฆ่าสูงทีสุ่ด (22 ราย ต่อแสน) ส่วนภาคเหนือมอีตัรา
การฆ่าตวัตายสูงสุด (10 ราย ต่อแสน) ขณะทีใ่นภาคอสีานอตัราตายจากสองสาเหตุนี้ต ่าสุด นี่อาจ
แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างทางสงัคมและวฒันธรรมก็ได้ เฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมอืง
ใหญ่และมคีวามเจรญิกว่าภาคอื่นๆของประเทศในทุกดา้นนัน้ อตัราการถูกฆ่าตายและอตัราฆ่าตวั
ตายต ่ากว่าในภาคอื่นๆ ซึง่ออกจะผดิคาดเพราะปกตใินสงัคมเมอืงใหญ่ทีช่วีติต้องแข่งขนัและมคีวาม
เป็นปจัเจกสงูนัน้ คนมกัจะมคีวามขดัแยง้และมคีวามเครยีดสงูดว้ย สิง่เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุแห่งการ
ถูกฆา่ตายและการฆา่ตวัตายได ้ถงึกระนัน้ในกรงุเทพมหานครอตัราการถูกฆ่าตายและฆ่าตวัตายยงั
ค่อนขา้งต ่ากรณอีตัราการถูกฆ่าตายทีสู่งมากในภาคใต้นัน้เขา้ใจว่า คงเป็นผลกระทบของเหตุการณ์
ความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่จนถงึบดันี้ไดด้ าเนินมา 5 ปีแลว้ แต่กย็งัไม่มทีที่าว่าจะ
สงบ 
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ตาราง 1  อตัราการตายต่อประชากรแสนคนส าหรบัสาเหตุการตายส าคญั 10 อนัดบัแรกของคนไทย 
ช่วงพ.ศ.2546-2550 

สาเหตกุารตาย 2546 2547 2548 2549 2550 
- มะเรง็และเน้ืองอกทุกชนิด 78.9 81.3 81.4 83.1 84.9 
- อุบตัเิหตุและการเป็นพษิ 56.9 58.9 57.6 59.8 56.7 
- โรคหวัใจ 27.7 26.8 28.2 28.4 29.3 
- ความดนัเลอืดสงูและโรคหลอดเลอืดในสมอง 34.5 34.8 29.2 24.4 24.3 
- ปอดอกัเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 23.9 26.3 22.4 22 22.5 
- ไตอกัเสบ ไตพกิาร และกลุ่มอาการของไตพกิาร 19.2 18.6 20.2 20.6 21.5 
- โรคเกีย่วกบัตบัและตบัอ่อน 13 12 14.6 14.4 13.9 
- การฆ่าตวัตาย ถกูฆ่าตาย และอ่ืนๆ 14.8 11.7 11.8 11.1 11.5 
- โรคภูมคิุม้กนับกพร่องเนื่องจากไวรสั 26.8 18.3 12.8 10.5 8.8 
- วณัโรคทุกชนิด 11 9.7 8.9 8.3 7.7 
ทีม่า: กลุ่มภารกจิดา้นขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศสุขภาพ ส านกันโยบายและยทุธศาสตรก์ระทรวง
สาธารณสุข (2552: Online อา้งถงึใน สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม.  2552: 90) 
 

1.2  ความรนุแรงทางเพศ ไดแ้ก่ การพดู หรอืการกระท าทีม่จีุดมุ่งหมายทางเพศ เช่น พูดจา
ลวนลาม ตามตื๊อ การมเีพศสมัพนัธโ์ดยทีอ่กีฝา่ยหน่ึงไมย่นิยอม รวมถงึการคา้ประเวณี เป็นตน้ 

การกระท าทีจ่ดัว่าเป็นความรุนแรงทางเพศ มขีอบข่ายกวา้งขวางมากกว่าทีค่นทัว่ไปเขา้ใจ
กนั ความรุนแรงทางเพศนัน้ครอบคลุมพฤตกิรรมทุกรปูแบบ ทีผู่ก้ระท ามเีจตจ านงทางเพศอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมดว้ย โดยทีบุ่คคลทีเ่ป็นเป้าหมายของการกระท าไม่ไดย้นิยอม หรอือาจจะยนิยอมแต่
พอถงึเวลา “ปฏบิตั”ิ จรงิๆ ยอมรบัการกระท านัน้ไม่ได้ (เนื่องมาจากเป็นการฝืนมาตรฐานหรอื
รสนิยมส่วนตวั ผดิศลีธรรมและครรลองอนัดงีามหรอืเพราะปญัหาสุขภาพ) พฤตกิรรมท านองนี้อาจ
อยูใ่นรปูของการลวนลาม การล่วงเกนิดว้ยวาจา หรอืแมด้ว้ยสายตา การถูกเนื้อต้องตวัโดยมเีจตนา
ที่จะน าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ ซึ่งอีกฝ่ายหน่ึงไม่เล่นด้วย ไปจนถึงการใช้ก าลงับงัคบัร่วมเพศ 
ประเดน็ส าคญัในเรือ่งน้ีอยูท่ีก่ารทีอ่กีฝา่ยหน่ึง (ซึง่เกอืบรอ้ยทัง้รอ้ยคอืผูห้ญงิ) ไมไ่ดย้นิยอมพรอ้มใจ 

ความรุนแรงทางเพศเกดิขึน้ไดใ้นแทบทุกบรบิทของความสมัพนัธ ์ทีเ่ราสามารถนิยามไดว้่า 
เป็น “พืน้ที”่ ซึง่คนต่างเพศ(บางทกีเ็พศเดยีวกนั) จะมคีวามสมัพนัธต่์อกนัได้ บรบิทเช่นนัน้อาจเป็น
ความสมัพนัธร์ะหว่างคนแปลกหน้า เช่น ไม่เคยรูจ้กัหรอืไม่เคยพบเหน็กนัมาก่อนเลย หรอืเป็นคน
ใกลช้ดิสนิทสนม เช่น คนรูจ้กักนั เพื่อน ครกูบัศษิย ์ สามกีบัภรรยา พ่อกบัลูก ฯลฯ ตวัละครคอื
ผูก้ระท าและผูถู้กกระท าความรุนแรงทางเพศจงึมหีลากหลาย ทุกเพศทุกวยั ทัง้ทีเ่ป็นปจัเจกบุคคล 
(ตวัต่อตวั) กลุ่ม เครอืขา่ย หรอืกระบวนการทีม่กีารจดัตัง้ในรปูใดรปูหนึ่งเพราะมคีวามซบัซอ้นลกึล ้า
เช่นน้ีเองการจดัการกับปญัหาความรุนแรงทางเพศจงึเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง  การประเมิน
สถานการณ์ความรนุแรงทางเพศมขีอ้จ ากดั ต่างจากความรุนแรงในรปูของการฆ่า การท ารา้ยตวัเอง
และการถูกฆ่าที่กล่าวขา้งต้น เนื่องจากความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกดิในที่ลบัหูลบัตา ผดิ
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กฎหมายและศลีธรรม อกีทัง้ผูก้ระท าและผูถู้กกระท าส่วนใหญ่กไ็ม่อยากเปิดเผยตวัเอง ดงันัน้ จงึหา
ขอ้มลูทีส่มบูรณ์และใกลค้วามจรงิไดย้าก เช่น เราไม่อาจบอกไดเ้ลยว่า สถติขิองส านักงานต ารวจ
แห่งชาตเิกี่ยวกบัจ านวนผู้ที่มาแจ้งต ารวจว่าถูกละเมดิทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่งอนัเป็นความผดิ
อาญา และจ านวนผูต้้องหาทีถู่กจบัได้ ระหว่างปี 2540-2550 นัน้ เป็นสถติทิีส่มบูรณ์หรอืใกลค้วาม
จรงิเพยีงใด แต่เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะของความผดิประเภทนี้แลว้กน่็าเชื่อว่า คงมคีวามรุนแรงทาง
เพศอกีจ านวนไมน้่อยทีไ่มไ่ดม้กีารแจง้ต ารวจ เพราะผูถู้กกระท ากลวัเสยีหน้า เสยีชื่อเสยีงหรอืเพราะ
ถูกข่มขู่ ดงันัน้ สถตินิี้คงจะสะทอ้นความจรงิได้บางส่วนเท่านัน้  แมก้ระนัน้ สถติจิากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตใินรอบ 10 ปีทีผ่่านมา กบ็อกชดัว่า ความรุนแรงทางเพศมแีนวโน้มสูงขึน้ซึง่แปลได้
ว่าเรื่องน้ีเป็นปญัหาทีรุ่นแรงขึน้ ดงัจะเหน็ว่า เฉพาะในปี 2550 คดอีาชญากรรมทางเพศ (ข่มขนื 
กระท าช าเราโทรมหญงิ) ทีม่ผีูม้าแจง้ความม ี5,269 ราย นัน่คอื วนัละ 14 ราย หรอืในทุกๆ 1 ชัว่โมง 
45 นาท ีมผีูห้ญงิถูกข่มขนื กระท าช าเรา 1 ราย  ในช่วงเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 มี
รายงานการข่มขนืในสื่อมวลชนทีท่ าการส ารวจ จ านวน 1,379 ครัง้ กว่าครึง่หนึ่งของเหยื่อ (58%) 
เป็นการข่มขนืโดยไม่มกีารท ารา้ยร่างกาย  รอ้ยละ 13 เป็นการข่มขนืและท ารา้ยร่างกาย รอ้ยละ 16 
ข่มขนืและฆ่า และรอ้ยละ 13 เป็นการข่มขนืซ ้าซาก คอืเกดิกบัหญงิคนเดยีวกนัและโดยผูก้ระท าคน
เดยีวกนัหลายครัง้ ส่วนมากผูก้ระท า คอื พ่อ พ่อเลีย้ง หรอืคร ูและผูถู้กกระท า คอื เดก็อายุต ่ากว่า 
18 ปี รอ้ยละ 60 ของการข่มขนื ผูก้ระท าเป็นคนรูจ้กัหรอืคุน้เคย เช่น เพื่อน คร ูเพื่อนบา้น รอ้ยละ 
26 เป็นคนแปลกหน้า รอ้ยละ 7 เป็นคนสายเลอืดเดยีวกบัผูถู้กข่มขนื (พ่อ พ่อเลีย้ง พีน้่องต่างบดิา
มารดา) และอกีรอ้ยละ 7 ไม่มขีอ้มลู  ขอ้มลูทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึ่งคอื ผูถู้กข่มขนืส่วนใหญ่เป็น
เดก็หญงิอายุต ่ากว่า 18 ปี (เหยื่อทีอ่ายุน้อยทีสุ่ดคอือายุ 13 เดอืนและอายุมากทีสุ่ดคอื 105 ปี) รอ้ย
ละ 28 ของการข่มขนืผูก้ระท ามมีากกว่า 1 คน และรอ้ยละ 32 ของเหยื่อทีถู่กฆ่าในการข่มขนืเป็น
เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี ความจรงิขอ้นี้ท าใหค้วามปลอดภยัของเพศหญงิ โดยเฉพาะทีอ่ยู่ในวยัเดก็ 
อายตุ ่ากว่า 18 ปี เป็นเรือ่งทีน่่าเป็นห่วงมากเรื่องหนึ่งขอ้เทจ็จรงิทีว่่า เหยื่อทีถู่กข่มขนืส่วนใหญ่เป็น
เดก็ผูห้ญงิอายุต ่ากว่า 18 ปี และในการข่มขนืจ านวนมากผูก้ระท าเป็นผูท้ีรู่จ้กัหรอืคุน้เคยกบัเหยื่อ 
รวมทัง้คนในสายโลหติเดยีวกนัและญาตขิองเหยือ่ดว้ย สะทอ้นใหเ้หน็ธรรมชาตขิองการความรุนแรง
ทางเพศนี้ว่า ไม่ไดเ้ป็นเพยีงเรื่องของความหื่นกระหายในกามของผูก้ระท าเท่านัน้ หากยงัเป็นเรื่อง
ของความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจระหว่างผู้ใหญ่กบัผูเ้ยาว์ และโดยเฉพาะระหว่างชายกบัหญงิในสงัคม
ดว้ย ขอ้น้ีเป็นอุปสรรคอนัหน่ึงทีท่ าใหก้ารแกไ้ขปญัหาความรุนแรงทางเพศเป็นงานทา้ทาย สิง่ทีต่้อง
ท าคงมมีากกว่าการจบัผูข้ม่ขนืมาลงโทษเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการขุดรากถอนโคนของมนั ซึง่ฝงัแน่น
อยูใ่นโครงสรา้งสงัคมและวฒันธรรมดว้ย (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม.  2552: 92-95) 
 

2.  สงคราม (war) 
 สงครามนัน้เป็นรูปแบบความขดัแย้งที่สูงสุดที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในสงัคมมนุษย์มาโดย
ตลอดนับตัง้แต่ยุคบุพกาลเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั  สงครามทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าที่มหีลกัฐานบนัทกึไว้คอื
สงครามทีช่่องเขากมิดิโด (Megiddo Pass) ในปาเลสไตน์ในปี 1469 ก่อนครสิต์ศกัราช โดยพวกชน
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เผ่าในปาเลสไตน์และซเีรยีได้ก่อกบฏต่อฟาโรห์ทุตโมซสิที่ 3 ของอยีปิต์ กองทพัของอยีปิต์ได้เขา้
ปราบปรามและได้ชยัชนะอย่างรวดเรว็  (สุรชาต ิบ ารุงสุข.  2541: 17) จะเหน็ได้ว่าสงครามเป็น
กจิกรรมทางสงัคมอยา่งหน่ึงของมนุษยท์ีถู่กน ามาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ของมนุษย ์

สงคราม คือ การต่อสู้ระหว่างกลุ่มสงัคมโดยวิธีการใช้ก าลงัหรอืโดยวิธีการอื่นๆ ในทาง
รฐัศาสตรน์ัน้สงครามหมายถงึ การที่รฐัสองรฐัใชก้ าลงัเขา้ต่อสู้กนัโดยตรง (สุรชาต ิบ ารุงสุข.  2541: 
9)  ความหมายของค าว่า “สงคราม” (war) อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบคอื ความหมายทางการเมอืง
กบัความหมายทางทหาร  ส าหรบัความหมายทางการเมือง สงคราม หมายถงึ การใชก้ าลงักองทพั
เขา้ด าเนินการเมือ่ใชว้ธิอีื่นไมไ่ดผ้ล เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องชาต ิ เป้าหมายของการปฏบิตักิาร
ทางทหารในการท าสงครามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมอืงโดยทัว่ไปก็คอืการเขา้ควบคุมประชาชน
และและก าลังของฝ่ายศัตรู หรือมุ่งยึดพื้นที่หรือที่หมายที่มีค่าต่อผลประโยชน์ของชาติ  ส่วน
ความหมายในทางทหารนัน้ สงครามหมายถึง การใช้ก าลงัเข้าท าการรบเพื่อบีบบงัคบัให้ศัตรู
ปฏบิตัติามความประสงค์ของตน ก าลงัที่ใช้รบนี้บางครัง้หมายรวมถงึก าลงัทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
สงัคม จติวทิยา และอื่นๆดว้ย (สายหยดุ เกดิผล; และรุง่ธรรม ศุจธิรรมรกัษ์.  2545: 90) 

 

2.1  สาเหตุของสงคราม 
 สาเหตุของสงคราม สงครามอาจอุบตัขิึน้จากหลากเหตุปจัจยัดว้ยกนั คอื ปญัหาเกี่ยวกบัอุดม
คต ิ จติวทิยา  การเมอืง  ทรพัยากรธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ  และอื่นๆ อยา่งไรกด็ ีหากพจิารณาสาเหตุ
ของสงครามตามมุมมองของนักประวตัศิาสตรก์จ็ะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 สาเหตุ (สายหยุด เกดิผล; 
และรุง่ธรรม ศุจธิรรมรกัษ์.  2545: 95) ไดแ้ก่ 
  1)  สาเหตุเฉพาะหน้า หมายถงึ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทีเ่กดิขึน้แลว้ท าใหเ้กดิ
สงคราม เช่น สาเหตุเฉพาะหน้าของสงครามโลกครัง้ที ่1 คอื การทีอ่ารค์ดุคฟรานซสิ เฟอรด์นิันด์
มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรยีถูกลอบปลงพระชนมท์ีเ่มอืงซาราเยโว 
  2)  สาเหตุเฉพาะ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อนัจะน าไปสู่ความขดัแยง้ทีรุ่นแรงจน
กลายเป็นการเผชญิหน้าทางทหาร เช่น สาเหตุเฉพาะหน้าของสงครามโลกครัง้ที่ 1 คอื ปรสัเซยี 
(หรอืเยอรมนั) ประกาศระดมพล ท าให้ชาตต่ิางๆ ระดมพลเช่นกนัและเป็นผลให้เกดิการเผชญิหน้า
ทางทหาร 
  3)  สาเหตุทัว่ไป หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่ป็นพืน้ฐานทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ซึ่ง
โดยทัว่ไป ได้แก่ ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม จติวทิยา เชื้อชาติ ศาสนา การเมอืง ดนิแดน 
ลทัธคิวามเชื่อในระบบการเมอืงและเศรษฐกจิ เช่น สาเหตุทัว่ไปของสงครามโลกครัง้ที ่1 นัน้มหีลาย
ปจัจยัมากครอบคลุมความขดัแย้งทางเศรษฐกิจ สงัคม จติวทิยา เชื้อชาติ ศาสนา การเมอืง และ
ดนิแดน  
 

 2.2  ประเภทของสงคราม 
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 ในทางทหารนัน้สงครามถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื สงครามตามแบบ และสงครามไม่ตรม
แบบ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1)  สงครามตามแบบ (conventional warfare) เป็นการต่อสูด้ว้ยก าลงัอาวุธหรอืใช้
มาตรการทางทหารโดยเปิดเผย การต่อสู้จะมลีกัษณะเผชญิหน้ากนัโดยตรงระหว่างคู่สงคราม เช่น 
สงครามโลกครัง้ที่ 1  สงครามโลกครัง้ที ่2  สงครามอ่าวเปอรเ์ซยี  ในกรณีประเทศไทยกเ็คยมี
สงครามตามแบบ คอื สงครามอนิโดจนี ซึง่เกดิระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 ระหว่างไทยกบัฝรัง่เศส
โดยมปีญัหาความขดัแยง้เกีย่วกบัปญัหาอนิโดจนีของฝรัง่เศส ซึง่ไดม้กีารเจรจาทางการทูตหลายครัง้
แต่กไ็มบ่รรลุขอ้ตกลงใดๆ ทัง้สองฝา่ยต่างระดมพล อาวุธยทุโธปกรณ์ต่างๆ และเคลื่อนยา้ยกองก าลงั
ไปประจ าชายแดน หลงัจากนัน้กเ็กดิกรณพีพิาทจนมกีารประกาศสงครามและท าสงครามกนั 
  สงครามตามแบบนี้ก่อใหเ้กดิความสูญเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิเป็นอย่างมาก เช่น 
ในสงครามโลกเกาหลมีคีนเสยีชวีติหลายลา้นคน กล่าวคอื จีนประมาณ 900,000 คน  เกาหลเีหนือ
ประมาณ 520,000 คน  เกาหลใีต้ประมาณ 1,300,000 คน (เป็นพลเรอืนประมาณ 1 ล้านคน)  
สหรฐัอเมรกิาประมาณ 50,000 คน และทหารของสหประชาชาตทิี่มาจากประเทศอื่นๆ ประมาณ 
3,360 คน ในดา้นทรพัยส์นินัน้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ใช้ในสงครามเกาหลขีองสหรัฐอเมรกิามมีูลค่าถงึ 
หนึ่งหมืน่แปดพนัลา้นดอลลารส์หรฐั 
  2)  สงครามไม่ตามแบบ (unconventional warfare) เป็นสงครามหรอืการ
ต่อสู้ที่ใชม้าตรการต่างๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม จติวทิยา รวมทัง้ใช้มาตรการทางทหาร
โดยไม่มกีารเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีโดยเปิดเผย เช่น สงครามกองโจร  สงครามเย็น สงคราม
เศรษฐกจิ  
  ตวัอย่างสงครามไม่ตามแบบ เช่น กรณีไทยและพนัธมติรส่งก าลงัเข้าท าสงคราม
นอกแบบในลาวระหว่างปีค.ศ.1960-1975 มลีกัษณะการปฏบิตักิารทหารทัง้แบบเปิดเผยและปกปิด
โดยมทีหารและประชาชนในทอ้งถิน่รว่มกบัมติรต่างประเทศเขา้บ่อนท าลาย ท าสงครามกองโจร  และ
เลด็ลอบหลบหนีซึง่ส่งผลต่อเป้าหมายทัง้ทางทหาร การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และจติวทิยา 
 
 2.3)  ผลของสงคราม 
 สงครามนัน้ก่อผลกระทบในวงกวา้งครอบคลุมผลต่อชวีติและร่างกาย  ผลต่อทรพัยส์นิ  และ
ผลดา้นอื่นๆ ดงันี้ 
  1)  ผลต่อชวีติและร่างกาย  สงครามทีเ่กดิในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมามกีารคาด
ประมาณการว่าประชากรที่ตายก่อนก าหนดจากผลโดยตรงของสงครามมถีึง 80-100 ล้านคน ใน
จ านวนนี้เชื่อว่าเสยีชวีติในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 ถงึ 50 ลา้นคน ความรุนแรงของสงครามนัน้
ผนัแปรไปตามความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยขีองอาวุธที่ใช้ อาวุธเริม่แรกอาจเป็นเครื่องมอืที่
ไม่ไดม้เีป้าหมายในการรบซึง่อาจเป็นหนิทีเ่หมาะมอืซึง่อาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติเพยีง
ไมก่ีค่นเท่านัน้ อยา่งไรกต็าม ความรุนแรงของอาวุธในปจัจุบนั เช่น อาวุธนิวเคลยีรซ์ึง่มปีรมิาณมาก
พอทีจ่ะท าใหม้นุษยท์ุกคนบนโลกเสยีชวีติ นอกจากนี้เป็นทีน่่าสงัเกตว่ายิง่อาวุธพฒันามากขึน้เท่าใด
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ทหารในสนามรบกลบัเสยีชวีติน้อยลงแต่พลเรอืนกลบัเสยีชวีติมากขึ้น (สายหยุด เกดิผล; และรุ่ง
ธรรม ศุจธิรรมรกัษ์.  2545: 104-105) 
  นอกเหนือจากการเสยีชวีติแล้ว สงครามยงัส่งผลให้ทหารและพลเรอืนจ านวนมาก
ไดร้บับาดเจบ็จนถงึขัน้พกิารทุพพลภาพทัง้ในช่วงสงครามและเมือ่สงครามเสรจ็สิน้แลว้ เช่น สงคราม
ระหว่างกมัพูชาและเวยีดนามในปี ค.ศ.1977-1991 ซึง่มกีารใชก้บัระเบดิอย่างแพร่หลายเป็นผลใหม้ี
ทหารและพลเรอืนของกมัพูชาและคนไทยตามชายแดนดา้นกมัพูชาต้องบาดเจบ็และพกิาร (ขาขาด) 
จากการเหยยีบกบัระเบดิทัง้ในช่วงสงครามและหลงัสงคราม 
  2)  ผลต่อทรพัยส์นิ  ในการท าสงครามทุกครัง้ย่อมมผีลทางตรงต่อทรพัยส์นิใน 2 
ทางดงันี้  

2.1)  เงนิหรอืทรพัยส์นิที่ใชใ้นสงคราม  คอืทรพัยากรต่างๆ ทีถู่กใชไ้ปใน
สงคราม เช่น สหรฐัอเมรกิาใชง้บประมาณในสงครามเวยีดนามเป็นจ านวนถงึ หนึ่งแสนสามหมื่นแปด
พันเก้าร้อยล้านดอลลาร์ เป็นเงินจ านวนมหาศาลซึ่งหากไม่ถูกใช้ในสงครามแล้วจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนไดเ้ป็นอย่างมาก  

2.2)  ทรพัยส์นิทีเ่สยีหายหรอืสูญไปในสงคราม คอืทรพัยากรต่างๆ ทีถู่ก
ท าลายหรอืถูกท าใหใ้ชก้ารไมไ่ดจ้ากสงคราม เช่น อาคารบา้นเรอืน  ยานพาหนะ  ทีด่นิท าการเกษตร 
เช่น ในสงครามเวยีดนามสหรฐัอเมรกิาได้โปรยฝนเหลอืงซึ่งเป็นสารเคมทีี่ท าให้พชืล้มตามและไม่
สามารถเกดิขึน้มาใหม่ได้เพราะดนิเป็นพษิ การโปรยฝนเหลอืงนี้ท าใหท้ีด่นิจ านวนมากในเวยีดนาม
ไมส่ามารถใชใ้นการเกษตรได ้ 
  3)  ผลดา้นอื่นๆ สงครามกใ็หเ้กดิผลอนัไม่พงึประสงคอ์กีจ านวนมาก เช่น ปญัหาผู้
อพยพหนีภยัสงครามไปยงัประเทศอื่น  ปญัหาคุณภาพประชากร  ปญัหาการพลดัถิน่ฐาน  ปญัหา
ทางจติใจ เป็นตน้  
 
3.  การก่อการรา้ย (terrorism) 
 ความหมายของค าว่า “การก่อการรา้ย” นัน้เป็นค าทีม่ปีญัหาในการใหค้วามหมายทัง้น้ีเพราะ
เนื่องจากมมีมุมองทีแ่ตกต่างกนั ดงัทีป่ระธานาธบิดโีรนลัด ์เรแกนของสหรฐัอเมรกิาไดเ้คยกล่าวไวว้่า 
“ผูก่้อการรา้ยของคนคนหนึ่ง คือนักรบเพื่อเสรภีาพของอกีคนหนึ่ง” อย่างไรก็ตาม แมว้่าการก่อการ
รา้ยจะมเีป้าหมายในการเรยีกรอ้งความธรรมเช่นเดยีวกบักลุ่มทีข่ดัขนืต่อต้านอ านาจรฐัทีไ่ม่เป็นธรรม  
เช่น ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียภายใต้การน าของคานธ ีแต่หากพจิารณาวิธกีารและ
ความชอบธรรมของขบวนการเหล่านี้กบัขบวนการก่อการรา้ยย่อมแตกต่างห่างไกลกนัมากกล่าวคอื 
การก่อการรา้ยนัน้เป็นการต่อต้านของกลุ่มคนที่มอี านาจทางการเมอืงไม่เข้มแขง็ และขาดมวลชน
หนุนหลงัทัง้ในแง่เป้าหมายและวธิกีารที่ใช้ การก่อการร้ายจงึต้องใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างผลทาง
การเมอืงหรอืสงัคม ตรงกนัขา้มกบัการขดัขนืต่อต้านอ านาจรฐัที่ไม่เป็นธรรมรูปแบบอื่นที่มกัได้รบั
การสนบัสนุนจากมวลชนทัง้แงข่องเป้าหมายและวธิกีารทีใ่ชต่้อตา้นอ านาจรฐั   
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การก่อการรา้ยถูกใหค้วามหมายออกเป็น 2 แนวทางใหญ่คอื ความหมายตามแนวทางหรอื
มุมมองของรฐับาล และความหมายตามแนวทางหรือมุมมองวชิาการ (สาธติ มนัสสุรกุล.  2550: 8-
12) 
 ตวัอยา่งความหมายตามแนวทางหรอืมมุมองของรฐับาล  
 กฎหมายของรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิาบญัญตัวิ่า “การก่อการรา้ยเป็นการใชค้วามรุนแรงทีม่ ี
การไตรต่รองไวก่้อนโดยมแีรงจงูใจทางการเมอืงซึง่เป็นการกระท าของกลุ่มทีต่ ่ากว่ารฐัหรอืตวัแทนที่
ปิดลบั ต่อเป้าหมายทีไ่มไ่ดอ้ยูร่ะหว่างการสูร้บ โดยทัว่ไปมเีป้าหมายเพื่อส่งอทิธพิลต่อผูร้บัสาร” 
 ส านักงานต ารวจสอบสวนกลางของสหรฐั (FBI) นิยามว่า การก่อการรา้ยคอืการใช้ความ
รุนแรงอย่างยิง่ต่อบุคคลหรอืทรพัย์สนิ หรอืขู่ที่จะใช้ความรุนแรงในลกัษณะดงักล่าวเพื่อข่มขู่หรอื
บงัคบัรฐับาล สาธารณชน หรอืประชาชนบางส่วนให้สนับสนุนเป้าหมายทางอุดมการณ์ ทางสงัคม 
หรอืทางการเมอืง 
 กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาอธิบายว่าองค์ประกอบของการก่อการร้ายมี 3 
ประการ คอื 
  1)  การก่อการรา้ยตอ้งมแีรงจงูใจทางการเมอืง 
  2)  มุง่โจมตผีูท้ีไ่มไ่ดอ้ยูร่ะหว่างการสูร้บ 
  3)  ลงมอืกระท าโดยกลุ่มทีต่ ่ากว่ารฐัหรอืตวัแทนทีปิ่ดลบั 
  องค์ประกอบของการก่อการร้ายเป็นเกณฑ์ที่ช่วยให้สามารถแยกระหว่างความ
รนุแรงรปูแบบอื่นๆ กบัการก่อการรา้ยได ้เช่น  
 การลกัพาตวั การวางระเบดิทีม่จีดุประสงคใ์นเชงิอาชญากรรมหรอืเป้าหมายส่วนตวั 
 ญีปุ่น่ทิง้ระเบดิอ่าวเพริล์ ฮาวาย 
 การใชร้ถบรรทุกระเบดิโจมตสีถานทตูสหรฐัอเมรกิาในเคนยาและแทนซาเนีย 
  
 ตวัอยา่งความหมายตามแนวทางหรอืมมุมองวชิาการ 
 ชมดิ (Schmid. 1983, อ้างถงึใน สาธติ มนัสสุรกุล.  2550: 12) อธบิายว่า การก่อการรา้ย
เป็นวธิกีารของการสูร้บซึง่เหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยไดต้กเป็นเป้าหมายเชงิสญัลกัษณ์ ผูก่้อการรา้ยใชค้วาม
รนุแรงเพื่อสรา้งบรรยากาศของความหวาดกลวัและส่งผลใหส้าธารณชนเปลีย่นแปลงทศันคตแิละการ
กระท า ผูร้บัสารจงึมไิดม้เีพยีงเหยือ่ผูเ้คราะหร์า้ยเท่านัน้ 
 Laqueur (1987, อา้งถงึใน สาธติ มนัสสุรกุล.  2550: 12) อธบิายว่า การก่อการรา้ยเป็นการ
ใช้ก าลงัโดยปราศจากความชอบธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมอืงโดยมุ่งโจมตีประชาชนผู้
บรสิุทธิ ์
 3.1  มลูเหตุจงูใจของการก่อการรา้ย 
 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศแบบไม่ปกตปิระกอบกบัการมปีฏกิริยิาโต้ตอบ
จากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลซึ่งถูกกดีกนั บบีคัน้ รวมทัง้คบัขอ้งใจอนัเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่
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ปกตดิงักล่าว และทีส่ าคญัเกดิจากแรงจงูใจจากภายใน 4 ประการทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรมก่อการ
รา้ย ดงันี้ 
  1)  ความมัน่ใจทางศลีธรรม 
  2)  การนิยามอยา่งงา่ยๆ ระหว่างความดแีละความชัว่รา้ย 
  3)  การแสวงหาสงัคมในอุดมคต ิ
  4)  การอุทศิตน โดยมเีป้าหมายเพื่อ  4.1) ใหไ้ดร้บัสิง่ทีถู่กปฏเิสธหรอืไม่ไดร้บัโดย
ไมช่อบธรรม เช่น ทีด่นิ เสรภีาพ สทิธขิ ัน้พืน้ฐาน โอกาส  4.2) ท าใหเ้กดิเอกลกัษณ์ สถานภาพ สทิธิ
ความเป็นเจา้ของถูกท้าทาย หรอืสูญเสยีไปให้กลบัมาใหม่  4.3) ปกป้องตวัตนที่ถูกข่มขู่หรอืได้รบั
การปฏบิตัทิีไ่มด่พีอ  4.4) เพื่อรือ้ฟ้ืนสทิธ ิผลประโยชน์ สทิธพิเิศษทีถู่กเพกิถอนหรอืถูกยดึเอาไป  
 สิง่เหล่านี้ได้ส่งผลท าให้พฤตกิรรมการก่อการรา้ยที่เกดิขึน้กลายเป็นสิง่ที่มคีวามชอบธรรม
และสมเหตุสมผลในความคดิของผูก่้อการรา้ย 
 

3.2  ประเภทของการก่อการรา้ย  
นักวชิาการไดจ้ าแนกประเภทของการก่อการรา้ยโดยใช้ความแตกต่างด้านจุดประสงค์หรอื

แรงจงูใจในการก่อการรา้ยเป้นเกณฑใ์นการจ าแนกดงันี้ 
สุรชาต ิบ ารุงสุข (2549: 14-19, 2551: 49-50) ไดจ้ าแนกประเภทของการก่อการรา้ยตาม

จดุประสงคห์รอืแรงจงูใจในการก่อการรา้ย สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 1) การก่อการรา้ย
ที่มีจุดประสงค์หรือแรงจูงใจในทางโลก ครอบคลุมปจัจยัทัง้ด้านชาตินิยม เชื้อชาตินิยม และ
อุดมการณ์ทางการเมอืง  2) การก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงคห์รอืแรงจงูใจในทางศาสนา  อย่างไรก็
ตาม ขบวนการก่อการรา้ยอาจถูกจดัอยูใ่นประเภทของการก่อการรา้ยไดม้ากกว่าหนึ่งประเภทกไ็ด ้ 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่ากลุ่มก่อการรา้ยเกอืบทัง้หมดในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ลว้นเป็นกลุ่มก่อ
การร้ายทีมจีุดประสงค์หรอืแรงจูงใจในทางโลก แต่หลงัจากทศวรรษดงักล่าวกลุ่มก่อการร้ายที่มี
จุดประสงค์หรอืแรงจงูใจในทางศาสนาเริม่ขยายตวัมากขึน้จนมากกว่ากลุ่มก่อการา้ยทมีจีุดประสงค์
หรอืแรงจงูใจในทางโลก ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 1) การก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงคห์รอืแรงจงูใจในทางโลก จ าแนกไดเ้ป็นกลุ่มย่อยๆ
ดงันี้  

  1.1)  การก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงคเ์พื่อแบ่งแยกดนิแดนควบคู่กบัแนวคดิ
ชาตินิยม/เชื้อชาตินิยม (ethno-nationalist terrorism) การก่อการร้ายน้ีมุ่งเป้าหมายไปที่ความ
ตอ้งการทีจ่ะแยกตนเองออกจากการปกครองของรฐับาลกลางเพื่อด าเนินการจดัตัง้ประเทศใหม่ทัง้นี้
เพราะมคีวามแตกต่างในด้านชาตพินัธุ์และวฒันธรรมระหว่างกลุ่มตนและคนส่วนใหญ่ในประเทศ  
การก่อการรา้ยประเภทน้ีมกัใชค้วามรนุแรงอยา่งจ ากดัเพื่อเรยีกรอ้งความสนใจและความเหน็อกเหน็
ใจจากคนในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มก่อการรา้ยประเภทน้ี เช่น กลุ่มแบ่งแยกดนิแดนชาวบาสก์
ในสเปน  กองทพัแห่งสาธารณรฐัของชาวไอรชิ (IRA) เพื่อแยกตวัเป็นอสิระจากองักฤษ  องค์กร
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ปลดปล่อยของชาวปาเลสไตน์ (PLO) เพื่อแยกตวัเป็นอสิระจากอสิราเอล  กลุ่มแบ่งแยกดนิแดน
พยคัฆท์มฬิอแีลมในศรลีงักา และ กลุ่มแบ่งแยกดนิแดนชาวเชชเนียในรสัเซยี  

  1.2)  การก่อการร้ายที่มจีุดประสงค์ด้านอุดมการณ์ทางการเมอืง 
(ideological terrorism) กลุ่มเหล่านี้มกัใช้ความรุนแรงเพื่อประกาศความเชื่อทางอุดมการณ์ทาง
การเมอืงของตนให้สงัคมรบัรู้ แต่ใช้ความรุนแรงอย่างจ ากดัขอบเขตทัง้นี้เพื่อไม่ให้เกิดผล เสยีต่อ
ภาพลกัษณ์ ผลกระทบทางการเมอืง และการสนับสนุนจากสงัคม เช่น ปลน้/ยดึยานพาหนะ จบัตวั
ประกนั ลกัพาตวั โดยจะมกีารก าหนดขอ้เรยีกรอ้งและประกาศความรบัผดิชอบเสมอ  

การก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงค์ดา้นอุดมการณ์ทางการเมอืงสามารถจ าแนก
ไดห้ลายประเภทยอ่ยดว้ยกนัดงันี้  

กลุ่มที ่1  การก่อการรา้ยของฝ่ายซา้ยจดั (left-wing terrorism) มุ่งท าลาย
ระบอบทุนนิยม และสถาปนาระบอบการปกครองแบบคอมมวินิสต์หรอืสงัคมนิยมขึ้นแทนที่ เช่น 
กลุ่มBaader Meinhoff ในเยอรมนั  กลุ่มRed Brigade ในอติาล ี กลุ่มกองก าลงัปฏวิตัโิคลมัเบยี 
(FARC)   

กลุ่มที ่2  การก่อการรา้ยของฝ่ายขวาจดั (right-wing terrorism) นับเป็น
กลุ่มก่อการรา้ยทีม่กีารจดัตัง้เป็นระบบน้อยทีสุ่ด โดยมกัเป็นการรวมตวัของพวกนาซใีหม่ทีต่้องการ
ท าลายรฐับาลประชาธปิไตยเสรนีิยม และก่อตัง้รฐับาลเผดจ็การฟาสซสิต์ขึน้แทน กลุ่มประเภทนี้มกั
มุง่โจมตผีูอ้พยพเขา้เมอืงจากประเทศก าลงัพฒันาดงันัน้จงึอาจถอืไดว้่าพวกนี้เป็นพวกเหยยีดผวิและ
ต่อตา้นชาวตะวนัออกดว้ย 

กลุ่มที ่3  การก่อการรา้ยของพวกอนาธปิไตย (anarchist terrorism) พวก
อนาธิปไตยนัน้ปฏิเสธอ านาจจากส่วนกลาง (เช่น รฐับาล) แต่สนับสนุนให้มีการปกครองของ
ประชาชนด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่น รวมตวักนัช่วยเหลอืหรอืท าประโยชน์ซึ่งกนัและกนัของ
ประชาชนโดยไม่ต้องมรีฐับาลมาเกี่ยวข้อง เพราะรฐับาลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ล้วนแต่เป็นการ
ครอบง าขดูรดีจากศกัยภาพของมนุษย ์พวกอนาธปิไตยเชื่อว่ามนุษยค์วรมเีสรภีาพและอสิรภาพทีจ่ะ
ท า  กลุ่มประเภทนี้มกัมุ่งโจมตีประมุขของรฐั เช่น ในปี ค.ศ.1875-1912 มผีู้น าประเทศถูกลอบ
สงัหารถงึ 9 ประเทศ รวมถงึประธานาธบิดแีมคคนิลแีห่งสหรฐัอเมรกิาดว้ย อย่างไรกต็ามหลงัจาก
ค.ศ.1917 เป็นตน้มา การก่อการรา้ยของพวกอนาธปิไตยกถ็ดถอยลงและเกอืบจะสญูหายไปในทีสุ่ด 

  1.3)  การก่อการรา้ยที่มจีุดประสงคเ์พื่อต่อต้านรฐัหรอืเรื่องทางสงัคม ซึ่ง
มกัจะเป็นเรือ่งภายในประเทศ เช่น กลุ่มนาซใีหม่ (Neo-Nazi) ทีมุ่่งท ารา้ยบรรดาผูล้ ีภ้ยัชาวต่างชาติ
ในยุโรป  การระเบดิที่ท าการของรฐับาลที่เมอืงโอกลาโฮมา สหรฐัอเมรกิา ซึ่งผู้วางระเบดิมองว่า
รฐับาลคือผู้กระท าผิดหรอืเป็นตัวแทนของความชัว่ร้ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ความผิดในเรื่องทาง
ศลีธรรม  

 2) การก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงค์หรอืแรงจงูใจในทางศาสนา หรอืก่อการรา้ยแบบ
ศาสนานิยม (religious terrorism)  
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การก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงค์หรอืแรงจูงใจในทางศาสนา โดยทัว่ไปคนมกัเพ่งเลง็
ศาสนาอสิลามมากกว่าศาสนาอื่นๆ ทัง้นี้เพราะกลุ่มก่อการรา้ยทางศาสนาอสิลามเป็นกลุ่มทีม่จี านวน
มากทีสุ่ด มบีทบาทสงูทีสุ่ด และเป็นอนัตรายทีสุ่ด  อย่างไรกต็ามมไิดห้มายความว่าศาสนาอื่นๆ ทัง้
พุทธ ครสิต์ อสิลาม ซกิข ์ฮนิดู และยูดาย จะไม่มบีุคคลซึง่อ้างตวัเป็นเจา้ลทัธทิี่ ใชค้วามรุนแรงแฝง
ตวัอยู่ กล่าวคอืศาสนาเหล่านี้ล้วนแต่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมอืสรา้งความชอบธรรมในการใช้ความ
รุนแรงและต่างก็มนิีกายที่เชื่อในการใช้ความรุนแรงเป็นวธิกีารแก้ปญัหาทัง้สิ้น (สุรชาติ บ ารุงสุข.  
2549: 6)  

 ผูก่้อการรา้ยทางศาสนาสามารถใชค้วามรุนแรงไดใ้นระดบัทีสู่งกว่าผูก่้อการรา้ยทีม่ ี
จดุประสงคห์รอืแรงจงูใจในทางโลกทัง้นี้เพราะมขีอ้จ ากดัทางศลีธรรมและการเมอืงน้อยกว่า และถอื
ว่าการก่อการร้ายนัน้เป็นภารกิจศักดิส์ ิทธิท์ี่มีความชอบธรรมในนามพระเจ้า การกระท าของ
ผู้ก่อการร้ายจะเป็นการปฏบิตัิบูชาให้พระเจ้าพึงพอใจและโปรดปรานโดยการท าลายสญัลกัษณ์
ตัวแทนของความชัว่ร้าย อีกทัง้ผู้ก่อการร้ายมกัไม่ต้องค านึงถึงการสนับสนุนจากสงัคมเพราะ
ค านึงถงึแต่ความประสงคข์องพระเจา้เท่านัน้ 

 ลกัษณะส าคญัของกลุ่มก่อการร้ายทางศาสนาส่วนใหญ่ถือเป็นผู้เชื่อในการฟ้ืนฟู
ความเชื่อพื้นฐาน (fundamentalism) มากกว่าที่จะเป็นพวกคลัง่ลัทธิสุดโต่ง (extreamism / 
fanatics) มกัมกีารสร้างความทรงจ าร่วมกนัอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงความเชื่อของตนกบัห้วง
เวลาส าคญัในอนาคตของศาสนา เช่น วนัพพิากษา วนัสิน้โลก ความเชื่อเหล่านี้เป็นเครื่องมอืในการ
ชกัจูง-ขดัเกลาสมาชิกใหม่และสร้างความชอบธรรมให้กบัการก่อการร้าย อีกทัง้พวกเขาเชื่อว่า
ภารกจิของพวกเขาอยู่ในค าสอนศาสนา ดงันัน้การก่อการรา้ยจงึสามารถใช้เพื่อแก้แคน้ให้การกดขี่
ในอดตีและยงัสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้งสงัคมทีพ่งึปรารถนาตามความเชื่อนัน้ได้ 

 ถึงแม้ว่าศาสนาทุกศาสนาจะมขี้อก าหนดทางศีลธรรมที่ปฏเิสธความรุนแรง เช่น 
หา้มฆา่มนุษย ์แต่ศลีธรรมนัน้ถูกก าหนดใหม้คีวามส าคญัเป็นรอง สามารถระงบัใชช้ัว่คราวได ้เพราะ
การก่อการรา้ยเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีย่ ิง่ใหญ่กว่า 

ตวัอย่างกลุ่มการก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงคห์รอืแรงจูงใจในทางศาสนา เช่น เจไอ 
(Jamaah Islamiyah)  อาบูไซยาฟ (Abu-syaff)  โอมชนิรเิกยีว (Aum Shinrikyo) ในญี่ปุ่น  อลักออิ
ดะห ์(Al-Qaeda) เป็นตน้ 

    
3.3  เป้าของการก่อการรา้ย กลุ่มเป้าหมายทีม่กัจะตกเป็นเหยือ่ของการก่อการรา้ยนัน้มทีัง้ที่

เป็นทหารและพลเรอืน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัประเภทและเป้าหมายของกลุ่มผูก่้อการรา้ย โดยทัว่ไปกลุ่มการ
ก่อการรา้ยทีม่จีุดประสงคห์รอืแรงจงูใจในทางโลกจะมเีป้าหมายทีจ่ ากดักว่ากลุ่มการก่อการรา้ยที่มี
จุดประสงคห์รอืแรงจงูใจในทางศาสนา กล่าวคอื กลุ่มแรกมกัจ ากดัอยู่ทีเ่ป้าหมายทางการเมอืงหรอื
ทหารเท่านัน้ ส่วนกลุ่มหลงันัน้ครอบคลุมเป้าหมายทีก่วา้งกว่าทัง้เป้าหมายทางการเมอืง  ทหาร และ
พลเรือนด้วย อย่างไรก็ตาม ในเป้าหมายการก่อการร้ายย่อมผันแปรไปตามจุดมุ่งหมายและ
สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป 
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3.4  ปฏบิตักิารก่อการรา้ย 
การปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายนัน้สามารถจ าแนกตามวิธีปฏิบัติได้ 10 

ประเภทดงันี้ (สุรชาต ิบ ารงุสุข.  2551: 58-59) 
 1)  การลอบวางระเบดิ 
 2)  การปลน้ยดึยานโดยสาร 
 3)  การลกัพาตวั 
 4)  การขม่ขู ่
 5)  การลอบสงัหาร 
 6)  การบุกโจมตดีว้ยอาวุธ 
 7)  การจบักุมและกกัขงัตวัประกนั 
 8)  โจรกรรม 
 9)  การซุ่มยงิ 
 10) การลอบวางก๊าซพษิ 
 
สรุปได้ว่า ความรุนแรงทางตรงเป็นสถานการณ์ความรุนแรงที่มุ่งท าให้ร่างกายเสยีหาย 

บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติอย่างรวดเรว็ ความรุนแรงแบบนี้มลีกัษณะไม่ต่อเนื่อง และมกัสงัเกตเหน็การ
กระท าความรุนแรง  ผูก้ระท า  ผูถู้กกระท าไดอ้ย่างชดัเจน  คนในสงัคมจงึมกัตระหนักและใหค้วาม
สนใจกบัความรนุแรงประเภทนี้ 
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